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บริษัท อนิเตอรแ์นช่ันเนิลเอนจเีนียริง จาํกัด (มหาชน) 

 
 

วิสัยทัศน 
 

 วิสัยทศัน์ของไออีซีจะเป็นองคก์รชั้นนาํในธุรกิจพลงังานทดแทน (Renewable Energy) และธุรกิจเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information and Communication Technology) โดยการบูรณาการ บุคลากร และนาํเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

เพื่อการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

พันธกิจ 
 พนัธกิจสําคญัของไออีซี คือ การดาํเนินธุรกิจและส่งเสริมการทาํงานด้วยหลกัธรรมาภิบาล มีจริยธรรมและ

ความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย พฒันาระบบบริหารงาน สินคา้และบริการต่างๆให้เกิดการต่อยอด เกิดคุณค่าและ

มูลค่าเพิ่มด้วยการเติบโตในธุรกิจพลงังานทดแทน ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมปรับเปล่ียนองค์กรให้เขา้กับ

สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ใหเ้ป็นองคก์รท่ีทนัสมยัในระดบัประเทศและระดบัสากล 
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 สารบัญ    
                           

ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญั  3 

ขอ้มูลบริษทั 4 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญั 5 

คณะกรรมการบริษทั 7 

คณะผูบ้ริหาร 9 

โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 10 

สัดส่วนรายไดแ้ต่ละกลุ่มธุรกิจและโครงสร้างรายไดข้องบริษทัยอ่ย 12 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 13 

สถานการณ์ทางพลงังาน  24 

ปัจจยัความเส่ียง  25 

โครงสร้างการจดัการ  28 

โครงสร้างผูถื้อหุ้น 50 

ความรับผดิชอบต่อสังคม  53 

การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง  63 

รายการระหวา่งกนั 64 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  66 

รายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

67 

92 

การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 219 

ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 230 

ขอ้มูลบุคคลอา้งอิง 231 
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ข้อมูลทางการเงนิทีสํ่าคญั  

 
 

 

 

 

 

 

   

หน่วย:พันบาท 

 ข้อมูลทางการเงินที่สําคัญ 2563 2562 2561 

สินทรัพยร์วม 1,559.94 1,607.56 1,902.42 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีเช่าซ้ือ 173.30 186.10 206.69 

หน้ีสินรวม 443.74 523.81 759.37 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,116.20 1,083.74 1,143.05 

รายไดร้วม 573.76 547.56 475.09 

ค่าใชจ่้ายการดาํเนินงาน 66.08 114.24 145.58 

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิหลงัภาษี (งบการเงินรวม)  31.25 -64.42 -250.26 

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิหลงัภาษี (งบเฉพาะกิจการ)  39.93 -159.92 -957.38 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.00013 -0.00026 -0.0011 

อตัรากาํไรสุทธิ (%) 5.45% -11.77% -52.68% 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (%) 2.80% -5.94% -21.89% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 2.00% -4.01% -13.15% 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.40 0.48 0.66 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) 0.74 -3.81 -8.47 

อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (เท่า) 0.37 0.34 0.25 
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ข้อมูลบริษทั 
 

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

วตัถุประสงคเ์พื่อก่อสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-อรัญประเทศ บริษทัฯ ไดท้าํการจดทะเบียนเป็นบริษทัสัญชาติไทยในปี 

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

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

2526 บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน)   ไดเ้ขา้มาลงทุนและดูแลกิจการทั้งหมด ส่งผลให้บริษทัฯ มีสถานะเป็น

บริษทัในเครือซิเมนต์ไทย จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2533 เครือซิเมนต์ไทยมีการปรับเปล่ียนนโยบายดา้นการลงทุน กลุ่ม

ผูบ้ริหารของบริษทัฯจึงเสนอตวัเขา้เป็นผูล้งทุนทั้งหมดรวมถึงจดัหาผูล้งทุนรายใหม่เพิ่มเติม และไดท้าํการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนเป็น 120 ลา้นบาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ไดเ้ขา้จดทะเบียนเป็นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

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

ทาํการเพิ่มทุนจดทะเบียนมาโดยตลอด         

ต่อมา บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นวา่การขยายตวัของชุมชนทาํให้ปริมาณของขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึนอยา่งมาก ประกอบกบั

ปริมาณความตอ้งการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึนตามการขยายตวัของชุมชน    บริษทัฯ จึงไดเ้ร่ิมดาํเนินธุรกิจพลงังาน 

(Energy Business) และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ในปี 2563 บริษทัฯ มีการประกอบธุรกิจใน 3 กลุ่ม  คือ (1) กลุ่มธุรกิจพลงังาน 

(Energy Business) ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์โรงไฟฟ้าพลงังานจากขยะ และโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล (2) 

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Communication Technology Business) (3) กลุ่มธุรกิจท่ีปรึกษาดา้น

วศิวกรรม (Engineering Consulting Business) 

 สําหรับกลุ่มธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นวิศวกรรม (Engineering Consulting Business) เน่ืองจากโครงการต่างๆ 

ของกลุ่มธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นวศิวกรรมไดส้ิ้นสุดลงตั้งแต่ปลายปี 2558 และยงัอยูร่ะหวา่งดาํเนินการปิดบริษทั E-Contech 

Management Pte Ltd. 
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 หนา้ 5 

 

การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญั 
 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ และการบริหารงานในช่วง 

ปี 2560 - 2563 

 

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

สาํคญัต่าง ๆ  ดงัน้ี  

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

บาท  โดยการตดัหุน้สามญัท่ีไม่สามารถจาํหน่ายไดจ้าํนวน  8,380,424 หุน้ 

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

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

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

ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.01 บาท 

(3) อนุมัติให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนใหม่ของบริษัทฯ จํานวน 

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

ผูถื้อหุ้นเดิม (RO)ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่  ในราคา

เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ หุน้ละ 0.0125 บาท  

26  กุมภาพนัธ์  2561 :         บริษทัฯ ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จาํกดัท่ีถืออยูจ่าํนวน 

         500,000  หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัดงักล่าว 

         เน่ืองจาก ณ เวลานั้น บริษทัขาดสภาพคล่อง 

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

ซ้ือหุ้นสามัญในส่วนท่ีเหลือทั้ งหมดของบริษัท จีเดค จํากัด (“GIDEC”) อีกจํานวน  

2,000,000 หุ้น   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัดงักล่าว  จึงทาํให ้

IECG ถือหุน้ใน GIDEC ร้อยละ 100  

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

หุน้ เป็นเงินจาํนวน 571.80 ลา้นบาท  

29 มีนาคม 2562 :  บริษทัฯ ส่งงบการเงินประจาํปี 2559 

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

หุน้ (IEC-W2 ครบอาย)ุ 

20 มิถุนายน 2562 :  ตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพิกถอนหุ้นสามญัของไออีซีจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน มีผล

วนัท่ี 10 กรกฏาคม 2562 และเปิดโอกาสให้ซ้ือขายหลกัทรัพยร์ะหวา่งวนัท่ี 1-9 กรกฏาคม 

2562  
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 หนา้ 6 

 

27 มิถุนายน 2562 :  บริษทัฯ ไม่เห็นด้วยต่อคาํสั่งเพิกถอนหุ้นสามญัฯ จึงใช้สิทธิทางศาลปกครองฟ้องร้อง

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฯ 

5 กรกฏาคม 2562 :  บริษทัฯ ส่งงบการเงินประจาํปี 2560 

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

11 ธนัวาคม 2562 :  บริษทัฯ ส่งงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2560  

27 มีนาคม 2563 :  บริษทัฯ ส่งงบการเงินไตรมาส 1 - 3 ปี 2561 และงบการเงินปี 2561 

22 กรกฎาคม 2563 : บริษทัฯ ส่งงบการเงินไตรมาส 1 - 3 ปี 2562 และงบการเงินปี 2562 

22 กนัยายน 2563 :  บริษทัฯ ส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563 และ ไตรมาส 2 ปี 2563 

16 พฤศจิกายน 2563: บริษทัฯ ส่งงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2563 

1 มีนาคม 2564:  บริษทัฯ ส่งงบการเงินประจาํปี 2563 
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คณะกรรมการบริษทั 
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คณะผู้บริหาร 
 

1. นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์ :   

    กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่   

2. นางสาวดวงใจ  นิลพนัธ์ุ 

    รักษาการรองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ สายงาน ICT 

    และ ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

3. นางสาวฐิติรัตน์  เก้ือนุ่น : ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 

     ผูดู้แลสูงสุดฝ่ายบญัชีและการเงิน (CFO) 

4. นายสมชยั  วฒิุศาสตร์ : ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

    ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายกฏหมาย 

5. นางสาวฤทยัรัตน์  ทองเจริญ : ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

     ผูดู้แลสูงสุดฝ่ายบญัชีและการเงิน (CFO) 

 

*ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดเก่ียวกบัคณะผูบ้ริหาร 
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษทัย่อย 
  

 นโยบายและการแบ่งการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย  

 กลุ่มบริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) (IEC) จดัแบ่งธุรกิจในปี 2563 เป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี  

 

(1)  กลุ่มธุรกจิพลงังานทดแทน (Renewable Energy Business) 

1.1 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Power Plant) ภายใตก้ารดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย(บริษทั 

ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกดั) 

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

(บริษทั จีเดค จาํกดั)  

1.3  ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power Plant) ภายใตก้ารดาํเนินงานของบริษทัย่อย (บริษทั ไออีซี 

สระแกว้ 1 จาํกดั)  

 

(2) กลุ่มธุรกจิ Information and Communication Technology (ICT) 

ธุรกิจ ICT ภายใตก้ารดาํเนินการของการเป็นผูใ้หบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมีบทบาทเป็น System 

Integrator ร่วมกบัพนัธมิตรในการประมูลโครงการภาครัฐและเอกชน 

 

(3) กลุ่มธุรกจิทีป่รึกษาด้านวศิวกรรม (Engineering Consulting Business) 

ปัจจุบนังานโครงการของกลุ่มธุรกิจน้ีไดส้ิ้นสุดลงตั้งแต่ปลายปี 2558 และยงัไม่มีโครงการใหม่เพิ่มเติม  จึงอยู่

ระหวา่งปิดบริษทัยอ่ยในกลุ่มน้ีต่อไป  
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สัดส่วนรายได้แต่ละกลุ่มธุรกจิและโครงสร้างรายได้ของบริษัทย่อย 
 

 % ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

 การถือหุ้น ลา้น 

บาท 

% ลา้น 

บาท 

% ลา้น 

บาท 

% 

ผลติภณัฑ์และบริการของบริษทั        

          ธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศ  84.16 13.17 63.54 10.97 45.79  5.38 

          ธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  - - - - - - 

          ธุรกิจผลิตภัณฑ์วิศวกรรม  - - - - - - 

          รายได้อ่ืน  57.67 9.03 24.69 4.26 346.45 40.70  

รวมมูลค่าการจําหน่ายของบริษทั  141.83 22.20 88.23 15.23 392.24 46.08 

กลุ่มธุรกจิพลังงาน        

บจ. ไออีซี กรีนเอนเนอร์ยี่ 100 21.26 3.33 10.04 1.74           29.12     3.43 

บจ. จีเดค 100 181.20 28.36 205.75 35.51 150.59           17.69 

บจ. ไออีซี แม่ทา แม่แตง 100 64.31 10.06 69.76       12.04 64.94 7.62 

บจ. ไออีซี สระแก้ว 1  100          230.23            36.03 203.99 35.21 195.31 22.94 

       บจ.ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส 100 0.18 0.03 1.26 0.21 19.03 2.24 

รวมรายได้กลุ่มธุรกจิพลังงาน          497.18 77.80 490.80 84.71 458.99 53.92 

กลุ่มธุรกจิที่ปรึกษาด้านวศิวกรรม        

E-Contech Management Pte.Ltd 100 - - 0.32 0.06 - - 

รวมรายได้ของบริษทัและบริษทัย่อย  639.01 100 579.35 100 851.23 100 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
            

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

Business) ไดแ้ก่  โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ โรงไฟฟ้าพลงังานจากขยะ  โรงไฟฟ้าชีวมวล (2) กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information and Communication Technology : ICT)  (3) กลุ่มธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นวิศวกรรม (Engineering 

Consulting Business) 

 

1. กลุ่มธุรกจิพลงังาน (Energy Business) 

 การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน (renewable energy) ต่างๆ เช่น แสงอาทิตย ์ ขยะและชีวมวล เป็นตน้ เป็น

การผลิตไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานทดแทน โดยแหล่งเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าสามารถหาไดจ้ากทอ้งถ่ินต่างๆ  บริษทั

ได้เล็งเห็นความสําคัญดังกล่าว จึงได้เร่ิมดําเนินธุรกิจพลังงานทดแทน ตลอดจนการค้นคว้าและวิจัยเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการใช้พลงังานทดแทนเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน  และปัจจุบนับริษทัได้

ดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานทดแทนในหลายรูปแบบ กล่าวคือ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Power 

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

 

 1.1 ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์  

 ลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นธุรกิจท่ีไม่มีความซับซ้อนในด้านการดาํเนินงาน อีกทั้งยงัมีจุดแข็งในดา้น

วตัถุดิบเพื่อการผลิต เน่ืองจากแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานธรรมชาติท่ีมีอยูไ่ม่จาํกดั ประกอบกบักระบวนการผลิตปราศจาก

การเผาไหมใ้ดๆ ทาํให้ไม่ส่งผลต่อสภาพแวดลอ้ม นอกจากน้ีนโยบายการสนบัสนุนดา้นราคารับซ้ือกระแสไฟฟ้าโดย

ภาครัฐทาํใหธุ้รกิจมีความมัน่คงเป็นอยา่งยิง่  

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องบริษทัฯทั้ง 2 แห่ง เป็นแบบ Grid  ซ่ึงมีคุณสมบติัในการแปลงกระแสไฟฟ้า

กระแสตรง (DC) ท่ีผลิตไดจ้ากแผงโซล่าเซลล์ ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) ท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัระบบจาํหน่ายของ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องบริษทั มีสัญญารับซ้ือกระแสไฟฟ้า (PPA) กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จาํนวน 4 ฉบบั กาํลงัไฟฟ้ารับซ้ือรวม 3.84 เมกะวตัต ์ ดาํเนินการโดยบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
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บริษัทย่อยทีด่าํเนินงาน ทีต่ั้ง COD 
1
 

กาํลงัไฟฟ้ารับซ้ือ

รวม 

(เมกะวตัต์) 

บริษัท ไออซีี แม่ทา แม่แตง จาํกดั   
 

  

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

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

รวมกาํลงัการผลติพลงัไฟฟ้า     3.84 

1 COD : Commercial Operation Date 
 

- โรงไฟฟ้าแสงอาทติย์ อ. แม่ทา จ.ลาํพูน 

 ใชแ้ผงโซล่าเซลล์ชนิด ฟิล์มบาง เคร่ืองหมายการคา้  Solar Frontier รุ่น SF 140S ผลิตในประเทศญ่ีปุ่น เคร่ือง

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

เยอรมนี  แปลงแรงดนัไฟฟ้าดว้ยหมอ้แปลงและจาํหน่ายเขา้สู่ระบบสายส่ง 22 kV ดว้ยคุณภาพของกระแสไฟฟ้า ท่ีผา่น

การทดสอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 

- โรงไฟฟ้าแสงอาทติย์ อ. แม่มาลยั จ.เชียงใหม่ 

 ใชแ้ผน่โซล่าเซลลช์นิดผลึกรวม เคร่ืองหมายการคา้  JA Solar รุ่น JAP6 60 250 ผลิตในประเทศจีน เคร่ืองแปลง

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

เยอรมนี  แปลงแรงดนัไฟฟ้าดว้ยหมอ้แปลงและจาํหน่ายเขา้สู่ระบบสายส่ง 22 kV ดว้ยคุณภาพของกระแสไฟฟ้า ท่ีผา่น

การทดสอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

 

 การตลาดและการแข่งขัน 

 เน่ืองจากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ดาํเนินการภายใตส้ัญญาการรับซ้ือพลงังานไฟฟ้า (Power Purchasing 

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

บงัคบัจนกวา่ผูผ้ลิตไฟฟ้าจะยืน่หนงัสือถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อแสดงความประสงคท่ี์จะยติุการซ้ือขายไฟฟ้า  

              ดว้ยเหตุน้ี จึงเป็นการประกนัรายไดจ้ากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าท่ีมีความมัน่คง และถือไดว้า่ไม่มีการแข่งขนั

ในดา้นการตลาด  
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            การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 

 ระบบการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย ์(Solar cell or Photovoltaic system) ประกอบดว้ยส่วนสําคญั 5 ส่วน 

ไดแ้ก่  

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

โดยสามารถนาํแผน่ PV Module หลายๆ แผน่มาต่อกนัเป็นชุด เพื่อใหไ้ดพ้ลงังานไฟฟ้าใชง้านตามตอ้งการ   

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

ไฟฟ้ากระแสสลบั (AC)   

(3) แผงจ่ายกระแสไฟฟ้ารวม (Main Distribution Board) ทาํหนา้ท่ีควบคุมการจ่ายและตดัตอนระบบไฟฟ้าแรง

ตํ่า 3 เฟส   

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

ส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   

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

ระบบสายส่งของการไฟฟ้า     

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องบริษทัฯ ติดตั้งดว้ยอุปกรณ์ทางไฟฟ้าหลกัซ่ึงมีคุณภาพมาตรฐานไดรั้บการ

ประกนัจากผูผ้ลิต ผา่นการทดสอบตามขอ้กาํหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งส่วนท่ีผลิตในประเทศและนาํเขา้จาก

ต่างประเทศ ไดแ้ก่ แผงโซล่าเซลล์ นาํเขา้จากประเทศ ญ่ีปุ่น และสาธารณรัฐประชาชนจีน, Inverter นาํเขา้จากประเทศ

เยอรมนี หมอ้แปลงไฟฟ้าผลิตในประเทศไทย ทาํให้ท่ีเช่ือมัน่ไดว้่า โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยทุ์กแห่งของบริษทั 

สามารถผลิตไฟฟ้าไดอ้ยา่งมีคุณภาพตามความตอ้งการของลูกคา้ 

 

 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

 ไม่มี 

 

           1.2 ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ (Waste to Energy Power Plant)  

           ลกัษณะของผลติภัณฑ์และบริการ 

            การเพิ่มของปริมาณขยะมูลฝอยก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารจดัการขยะในทอ้งถ่ิน แมว้ิธีการฝังกลบซ่ึงใช้

อยู่ในปัจจุบนัเป็นวิธีการท่ีลงทุนตํ่าท่ีสุด แต่ก็มีผลกระทบต่อชุมชนทั้งด้านมลภาวะและทศันียภาพ ทาํให้ปัจจุบนั 

การสร้างหลุมฝังกลบใหม่เป็นไปไดย้ากเน่ืองจากการต่อตา้นจากชุมชน  ภาครัฐในระดบัทอ้งถ่ินเองตอ้งเผชิญปัญหา

ในการวางแผนการบริหารจดัการขยะอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ 

 บริษทัฯ เล็งเห็นถึงปัญหาและโอกาสทางธุรกิจดงักล่าวจึงไดศึ้กษาเทคโนโลยทีางดา้นการกาํจดัขยะมูลฝอยและ

แปรรูปเป็นพลงังานไฟฟ้า ซ่ึงสามารถพฒันาเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ท่ีคาดวา่จะให้ผลตอบแทนท่ีมัน่คง และย ัง่ยืน

ในอนาคต แมว้า่จะมีปัญหาอุปสรรคทางดา้นเทคนิคและปัญหามลภาวะอยูบ่า้งในช่วงเวลาท่ีผา่นมา   
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 บริษทัไดร่้วมทุนกบับริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) หรือ EGCOในการดาํเนินงานโครงการผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานขยะ ช่ือ บริษทั จีเดค จาํกดัโดยสร้างโรงงานกาํจดัขยะชุมชนและแปรรูปเป็นพลงังานไฟฟ้า ขนาดกาํลงัการ

ผลิตสูงสุด 7.0 เมกะวตัต ์และมีขนาดกาํลงัการผลิตขายกระแสไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดสู้งสุด 6.5 เมกะวตัต ์

ภายใตส้ัญญาขายไฟกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยสัญญามีผลใช้บงัคบัตั้งแต่วนัท่ีทั้งสองฝ่ายลงนามในสัญญา โดยมี

ระยะเวลา 5 ปี และต่อเน่ืองคร้ังละ 5 ปีโดยอตัโนมติันบัตั้งแต่เปิดขายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 11 ธันวาคม 

2557     

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

2561 ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) ภายใตค้วามเห็นชอบของท่ีประชุม

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

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

สัดส่วน 100%  

   โรงไฟฟ้าพลงังานขยะของบริษทัฯตั้งอยู่ท่ี อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซ่ึงนบัไดว้่าเป็นโรงกาํจดัขยะและ

แปรรูปเป็นพลงังานไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยท่ีใชเ้ทคโนโลย ีAsh-Melting Gasification และใชเ้ทคโนโลยีชั้นสูง

ท่ีไดรั้บการยอมรับและพฒันาในภาคพื้นยโุรป โดยใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างจากประเทศฟินแลนด ์  โดยบริษทัฯ 

ไดล้งนามในสัญญาบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชน กบั เทศบาลนครหาดใหญ่เป็นระยะเวลา 25 ปี และยงัสามารถลง

นามในสัญญาบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชนร่วมกบัองคก์รบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัสงขลาจาํนวน 12 องคก์ร

บริหารส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อนาํส่งขยะมูลฝอยชุมชนรายวนันาํมาเป็นเช้ือเพลิงให้กบับริษทัฯไดว้นัละไม่ตํ่ากวา่ 250 ตนัต่อ

วนั ซ่ึงเป็นปริมาณท่ีมากพอสาํหรับการนาํมาเตรียมเป็นเช้ือเพลิงสาํหรับการเผาเพื่อการผลิตไฟฟ้าไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ  

 

 การตลาดและการแข่งขัน  

            การดาํเนินการโครงการพฒันาพลงังานทดแทนมีความแตกต่างกบัการดาํเนินการธุรกิจอ่ืนๆ เน่ืองจากเป็น

โครงการท่ีมีผลกระทบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม โดยคู่สัญญาของบริษทัเป็นองค์กรบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงมี

หน้าท่ีในการบาํรุงรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนและพื้นท่ีของตนเอง  การเขา้ดาํเนินการโครงการจะเป็นการ

ประมูลตามระเบียบของทางราชการ และเม่ือไดรั้บการพิจารณาแลว้ จะสามารถดาํเนินการตามขอ้ตกลงกบัองค์กร

บริหารส่วนทอ้งถ่ินตามกรอบขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวต้ลอดอายสุัญญา  

                อย่างไรก็ดี บริษทัฯยงัมุ่งมัน่ให้การดาํเนินการเป็นไปดว้ยความราบร่ืน โดยจดัเตรียมงบประมาณดา้นความ

รับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  รวมทั้งการสร้างสายสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชนในทอ้งถ่ิน มุ่งเนน้การทาํงานท่ีสร้างงานสร้าง

รายได้ให้แก่คนในท้องถ่ิน มุ่งสร้างการส่ือสารท่ีดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชนเพื่อสันติสุขในการประกอบการ 

(Industrial Peace) 
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 การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 

 การบริหารจดัการเร่ิมจากการรับขยะชุมชนท่ีก่อเกิดรายวนัเขา้สู่ระบบการคดัแยกและบดให้ได้ขนาดตามท่ี

ตอ้งการพร้อมกบัการลด/ควบคุมความช้ืน จากนั้นป้อนเขา้สู่เตาเผาแบบแก๊สซิไฟเออร์ (Gasifier) เพื่อกาํจดัขยะและแปร

รูปเป็นพลงังานความร้อนป้อนให้แก่ระบบกาํเนิดไอนํ้ า (Boiler) เพื่อเป็นแหล่งพลงังานขบัเคล่ือนเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 

(Turbine Generator) ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

 โครงการน้ีได้รับการออกแบบท่ีคาํนึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อม โดยมีระบบควบคุมและบาํบดัมลภาวะ

ครบถว้น ทั้งดา้นอากาศ นํ้ า และกากของเสีย โดยดา้นอากาศมีระบบบาํบดัอากาศและกากของเสียเทียบเท่ามาตรฐาน

ยุโรป (EU standard) รวมทั้งมีระบบบาํบดันํ้ าเสียของขยะดว้ยบ่อบาํบดันํ้ าเสียท่ีไดม้าตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

และนาํนํ้าท่ีบาํบดัแลว้หมุนเวยีนกลบัมาใชภ้ายในกิจกรรมดาํเนินการ  

 โดยมุ่งหวงัว่าโครงการน้ีจะเป็นโครงการตน้แบบสมยัใหม่ท่ีใช้เทคโนโลยีและการบริหารจดัการท่ีเหมาะสม 

เป็นมิตรต่อสภาพแวดลอ้ม และส่งเสริมการบริหารจดัการขยะชุมชนอย่างถูกสุขลกัษณะ การดาํเนินการโครงการน้ี

ไดรั้บการสนบัสนุนเป็นอย่างดีจากคู่สัญญาคือ เทศบาลนครหาดใหญ่  จ.สงขลา รวมทั้งประชาชนในทอ้งถ่ินให้การ

ตอบรับและสนบัสนุนเพื่อการแกปั้ญหาดา้นขยะมูลฝอยอยา่งย ัง่ยนื การดาํเนินการโครงการน้ีมีปัจจยัเก้ือหนุนอยา่งมาก 

โดยสถานท่ีตั้งของโรงงานอยูใ่นพื้นท่ีหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยของคู่สัญญา  ซ่ึงหมายถึงการมีเสถียรภาพของวตัถุดิบท่ี

จาํเป็นตอ้งใชใ้นระยะเวลายาว  สนบัสนุนความมัน่คงในการดาํเนินการของโครงการเป็นอยา่งดี 

 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

 ไม่มี 

 

 1.3 ธุรกจิโรงไฟฟ้าชีวมวล 

ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 

การผลิตไฟฟ้าด้วยชีวมวล เป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยระบบเผาไหมโ้ดยตรง (Direct-Fired) โดยการนาํ

เช้ือเพลิงชีวมวล เช่น ไมส้ับ มาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงเพื่อเผาไหม ้ และถ่ายเทความร้อนให้หมอ้ไอนํ้ าจนกลายเป็นไอนํ้ าท่ี

ร้อนจดั และมีความดนัสูง ซ่ึงไอนํ้าจะไปขบัเคล่ือนกงัหนัหรือเคร่ืองจกัรไอนํ้ าท่ีต่ออยูก่บัเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิต

กระแสไฟฟ้าออกมา  

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

แกว้ลาํดวนเพาเวอร์ซพัพลาย จาํกดั: KPS) เป็นโรงไฟฟ้าขนาดกาํลงัการผลิตรวม 9.9 เมกะวตัต ์โดยใช ้ไมส้ับ เปลือกไม ้

ทะลายปาลม์ และชานออ้ย เป็นเช้ือเพลิงในการผลิต (Feed Stock) ซ่ึงสามารถจดัหาไดอ้ยา่งเพียงพอภายในพื้นท่ีของ

จงัหวดัสระแกว้  

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

ฉบบัน้ี SK1 จะไดรั้บส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (adder) เป็นระยะเวลา 7 ปี    SK 1 ไดเ้ปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยต์ั้งแต่

วนัท่ี 10 เมษายน 2556 ดงันั้น รายไดข้อง SK 1 จะเป็นไปตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าฉบบัมาตรฐาน โดยคิดตามหน่วย



รายงานประจําปี 2563 บริษัท อนิเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) 

 

 หนา้ 18 

 

ไฟฟ้าท่ีสามารถส่งจาํหน่ายได ้ สําหรับสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) ปัจจุบนั SK 1 ไดรั้บการอนุมติัให้เปล่ียนราคารับ

ซ้ือไฟฟ้าจากระบบ Adder เป็น FiT (Feed -in Tariff) เรียบร้อยแลว้ ตั้งแต่ มีนาคม 2559 มีอายสุัญญา 17 ปี 

การตลาดและการแข่งขัน 

การดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าดงักล่าวนั้นเป็นธุรกิจท่ีแตกต่างไปจากการดาํเนินธุรกิจในแบบอ่ืน เน่ืองจากเป็น

ธุรกิจท่ีมีลูกคา้เพียงรายเดียวคือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ซ่ึงเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมีความน่าเช่ือถือ ทั้งน้ีเม่ือโครงการ

ไดเ้ร่ิมเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ก็สามารถท่ีจะจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บั กฟภ. ไดต้ามสัญญาท่ีไดรั้บ  

การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 

วตัถุดิบหลกัในการผลิตกระแสไฟฟ้าของ SK 1 ไดแ้ก่ เศษวสัดุเหลือใชท้างเกษตร เช่น ทะลายปาล์ม ช้ินไมส้ับ 

เปลือกไม ้และชานออ้ย  โดย ช้ินไมส้ับ และเปลือกไม ้สามารถหาไดต้ลอดทั้งปีในบริเวณพื้นท่ี จงัหวดัสระแกว้ ซ่ึงมี

โรงไม้สับท่ีสามารถส่งวตัถุดิบให้ SK 1ได้ และทะลายปาล์มสามารถหาได้ตลอดทั้ งปีเช่นเดียวกัน แต่ราคา

เปล่ียนแปลงตามตลาด  และฤดูกาล  ขณะท่ีทะลายปาล์มจะข้ึนอยู่กบัฤดูกาลเก็บเก่ียวปาล์มทั้งน้ีผูข้ายมีหน้าท่ีตอ้ง

จดัหาเช้ือเพลิงตามประเภทท่ีกาํหนดเพื่อส่งมอบใหแ้ก่ SK1 

ปริมาณทีใ่ช้วตัถุดิบในแต่ละวนั 

ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงในแต่ละวนัข้ึนอยู่กบัสูตรการเดินเคร่ืองเพื่อให้ไดก้าํลงัการผลิตท่ีขายออกวนัละ 8     

เมกะวตัต์ โดยกาํหนดค่าความร้อนของชนิดเช้ือเพลิงสามารถกาํหนดให้ใช้เช้ือเพลิงตน้ทุนตํ่า เช่นเปลือกไม้,

ทะลายปาล์ม และช้ินไมส้ับ โดยมีปริมาณการใช้เช้ือเพลิงให้เหมาะสมกบัชนิดของเช้ือเพลิงและข้ึนอยู่กบัค่า

ความช้ืนเป็นหลกั 

งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

 ไม่มี 

 

 1.4 ธุรกจิโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ( Biogas Power Plant) 

เน่ืองจากบริษทัประสบปัญหาขาดสภาพคล่องและการเพิ่มทุนยงัไม่แลว้เสร็จเหตุดว้ยมีผูค้ดัคา้นการเพิ่มทุน 

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

กุมภาพนัธ์ 2561  มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัขายหุน้สามญัทั้งหมดจาํนวน  500,000 หุ้น  หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุน

จดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ในบริษทั  โรงไฟฟ้าหนองรี  จาํกดั โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ  100 บาทให้แก่ บริษทั 

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

บริษทั 

 

2.     กลุ่มธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information and Communication Technology : ICT) 

บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งและพฒันากลุ่มธุรกิจ Information and Communication Technology หรือ ICT ข้ึนดว้ยเล็งเห็น

วา่  เทคโนโลยสีารสนเทศมีบทบาทสําคญัในการสนบัสนุนการดาํเนินงานของภาครัฐและเอกชน  และมีความสําคญัต่อ
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การบริหารจดัการและพฒันาองคก์รใหเ้จริญกา้วหนา้   ทั้งน้ีเพื่อรองรับความตอ้งการท่ีเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปีของ

ภาครัฐและเอกชน   

ดว้ยประสบการณ์ของบริษทัฯ ในการบริหารจดัการโครงการดา้นไอที ท่ีสําคญัๆ มาตลอดกวา่  13 ปี และการมี

พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล  รวมตลอดถึงการให้บริการท่ีดีเยี่ยม  นบัเป็นจุดแข็งในการดาํเนิน

ธุรกิจ ICT  โดยในทุกโครงการท่ีบริษทัฯ ดาํเนินการนั้น  บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาคดัเลือกอุปกรณ์และระบบท่ีมีมาตรฐานสูง  

โดยพิจารณากาํหนดรายการของอุปกรณ์และซอฟแวร์แต่ละส่วนให้เหมาะสมกบัการใชง้านในองคก์รนั้นๆ เพื่อช่วยให้

ลูกคา้ของบริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนอยา่งคุม้ค่าท่ีสุด  

ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

สายงาน ICT  ของบริษทัฯ ครอบคลุมการบริการวางระบบดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

โทรคมนาคมแบบครบวงจร  ออกแบบและประยุกตท์ั้งระบบ ฮาร์ดแวร์, ซอฟตแ์วร์, โครงสร้างระบบเครือข่าย และการ

ให้บริการซ่อมแซมและบาํรุงรักษาระบบและอุปกรณ์   ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงบริษทัฯ มีทีมงาน

นกัพฒันาระบบ  และวิศวกรระบบ ท่ีสามารถให้การสนบัสนุนดา้นงานออกแบบและพฒันาระบบ รวมไปถึงงานดา้น

ฝึกอบรมใหแ้ก่ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  

โดยสืบเน่ืองจากความสําเร็จของการเป็นบริษทัผูพ้ฒันาระบบ Integrated Billing & Customer Services System  

and Billing Mediation  (IBACSS) ในปี 2551-2555   มูลค่าโครงการ 953.36 ลา้นบาท ให้กบั บริษทั โทรคมนาคม

แห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) ( ช่ือยอ่ “NT”)  [ เดิมช่ือ บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงควบรวมกิจการกบั 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ตั้งแต่วนัท่ี 7 มกราคม 2564 และ จดทะเบียนในนาม บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จาํกดั 

(มหาชน) ]  ในปี 2556 บริษทัฯ ไดรั้บความไวว้างใจจาก NT ให้เป็นผูด้าํเนินการพฒันาระบบบริหารจดัการขอ้มูลลูกคา้ 

(Unified Database) มูลค่าโครงการ 211.48 ลา้นบาท และจดัทาํระบบบูรณาการการรับชาํระค่าใช้บริการ (Enterprise 

Payment Integration System) จาํนวน 1 ระบบ มูลค่าโครงการ 20.70 ลา้นบาท ในปี 2558  จดัทาํแผนพฒันาระบบสํารอง

สาํหรับ OM Unified จาํนวน 1 ระบบ มูลค่าโครงการ 51.73 ลา้นบาท ในปี 2561 และจา้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบ CRM 

จาํนวน 1 ระบบ มูลค่าโครงการ 63.88 ลา้นบาท  โดยนบัตั้งแต่ปี 2556  เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั  บริษทัฯ ยงัไดรั้บความ

ไวว้างใจ จาก NT  ใหเ้ป็นผูดู้แลบาํรุงรักษาและซ่อมแซมแกไ้ขอุปกรณ์และระบบ IBACSS และ Unified Database  อยา่ง

ต่อเน่ือง  มูลค่ารวมกวา่  333  ลา้นบาท   

การตลาด การจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่าย 

กลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทัฯ คือ องคก์รภาครัฐ, รัฐวสิาหกิจ และ บริษทัเอกชน โดย มุ่งเนน้รับงานโครงการต่างๆ 

ดว้ยการเขา้ร่วมประกวดราคา ทั้งน้ีสินคา้และบริการของบริษทัฯ เป็นสินคา้ท่ีมีระบบเทคโนโลยีขั้นสูง ดงันั้นในขั้นตอน

การขายหรือการนาํเสนองานจึงจาํเป็นตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญจากหลายสาขา และอาศยัความร่วมมือจากพนัธมิตรทั้งภายใน

และต่างประเทศ  ซ่ึงนอกเหนือจาการนาํเสนอคุณสมบติัโดยผูเ้ช่ียวชาญแลว้ ยงัมีการนาํผลิตภณัฑ์มาทาํการ Demo ให้

ลูกคา้ทดลองใชจ้ริงอีกดว้ย เพื่อใหลู้กคา้มัน่ใจในคุณภาพของสินคา้และบริการของบริษทัฯ 

ในปี 2563 ท่ีผา่นมา  ลูกคา้หลกัของบริษทัฯ ยงัคงเป็น บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน)   ซ่ึงเป็น

ลูกคา้รายใหญ่และมีการจา้งงานอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอดระยะเวลากวา่ 13 ปี   โดยในปี ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดมี้โอกาส
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นาํเสนอผลิตภณัฑ์ และโซลูชัน่ต่างๆ เพื่อตอบสนองแผนธุรกิจของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ไดแ้ก่  ITSM Service 

Desk Software  เป็นตน้  

กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

  กลยทุธ์ท่ีสาํคญัคือ การมีทีมงานท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารจดัการโครงการดา้น IT และการมีพนัธมิตรทาง

ธุรกิจท่ีหลากหลายในสินคา้ประเภทต่างๆ ทั้ง ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟตแ์วร์ โดยเนน้พนัธมิตรท่ีมีผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยีท่ี

ทนัสมยั  มีมาตรฐาน เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล มีราคาท่ีเหมาะสม มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและมีความ

พร้อมในการให้บริการหลังการขายท่ีดี อาทิ มีศูนยบ์ริการท่ีครอบคลุมพื้นท่ีการใช้งาน และมีความรวดเร็วในการ

ให้บริการในดา้นการผลิตและการจดัจาํหน่าย มีความพร้อมในการเตรียมปริมาณสินคา้ท่ีสามารถรองรับงานโครงการ

ขนาดใหญ่ทั้งของภาครัฐและเอกชนได ้และสามารถส่งสินคา้ไดภ้ายในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว ทนัต่อการดาํเนินงานในแต่

ละโครงการ นอกจากการมีสินคา้และบริการท่ีดีแลว้ ส่ิงสําคญัท่ีเป็นหวัใจสําคญัในการแข่งขนัอีกประการหน่ึง คือการ

เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีดีกบัลูกคา้  กล่าวคือ บริษทัฯ จะตอ้งเป็นคู่คิดทางธุรกิจให้กบัลูกคา้ได ้สามารถให้คาํปรึกษา  

แนะนาํ ใหค้วามช่วยเหลือและดูแลลูกคา้ใหไ้ดสิ้นคา้และบริการท่ีดีท่ีสุดภายใตง้บประมาณท่ีเหมาะสม  

 สภาพการแข่งขัน             

เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการเปล่ียนแปลงธุรกิจและองคก์รต่างๆ การติดตามแนวโนม้ของ

เทคโนโลยสีารสนเทศในแต่ละปีจึงเป็นเร่ืองสาํคญั ทั้งน้ีเพื่อใหส้ามารถกา้วทนัเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไปและรู้เท่าทนั

คู่แข่งในสภาพการแข่งขนัท่ีมีผูป้ระกอบการหนา้ใหม่เพิ่มข้ึนทุกปี 

Gartner บริษทัท่ีใหค้าํปรึกษาและวจิยัช่ือดงัจากสหรัฐฯ ไดเ้ผยถึงแนวโนม้เทคโนโลยแีห่งอนาคตในปี 2021  

โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทประกอบดว้ย People Centricity,  Location Independence และ Resilient Delivery 

1.) People Centricity 

Internet of Behavior (IoB) – เทคโนโลยดีา้นการจดจาํใบหนา้ ติดตามพิกดั และ Big Data สามารถนาํมาใชเ้พื่อ

เช่ือมโยงเขา้กบัเหตุการณ์ของพฤติกรรมได ้เช่น การนาํไปติดตามมาตรการดา้นสุขภาพสาํหรับเหตุการณ์แพร่ระบาดของ

ไวรัส โดยองคก์รสามารถใช ้ IoB เพื่อระบุวา่พนกังานคนไหนไม่ใส่หนา้กากหรือตรวจจบัอุณหภูมิของคนงาน และ 

Gartner คาดการณ์วา่ภายในปี 2025 ประชากรคร่ึงโลกจะไดรั้บอิทธิพลจากเทคโนโลยน้ีีไม่วา่จากทางใดก็ทางหน่ึง 

Privacy-Enhancing Computation – การป้องกนัขอ้มูลท่ีถูกเก็บอยู ่(at rest) จะไม่เพียงพออีกต่อไป ทาํใหอ้งคก์ร

จะตอ้งหาทางปกป้องขอ้มูลท่ีถูกประมวลผลดว้ย และภายในปี 2025 บริษทัใหญ่เกินคร่ึงจะตอ้งเพิ่มความสามารถในการ

ประมวลผลขอ้มูลในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่น่าเช่ือถือและมีผูเ้ก่ียวขอ้งหลายส่วนใหส้ามารถรักษาเร่ือง Privacy และ 

Security  

Total Experience – การผสมผสานระหวา่ง Experience ของลูกคา้ พนกังาน และผูใ้ชง้านเขา้ดว้ยกนั เช่น 

Conversational Platform ท่ีมีการพฒันาเร่ือง Voice หรือการบริหารจดัการ Dialogue อยา่งในเหตุการณ์แพร่ระบาดทาํให้

เกิดการพฒันาของเทคโนโลย ีTouchless Interface ต่างๆ ทาํใหอ้งคก์รปฏิวติัความเป็น Mobile และ Distribute มากข้ึน 
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2.) Location Independence 

Cybersecurity mesh – เป็นคอนเซปตก์ารใหใ้ครก็ตามสามารถเขา้ถึงสินทรัพยดิ์จิทลัไดอ้ยา่งมัน่คงปลอดภยั ไม่

วา่สินทรัพยห์รือบุคคลนัน่จะอยูท่ี่ไหนก็ตาม ซ่ึงเป็นการแบ่งแยกระหวา่งการบงัคบัใช ้ Policy และการจดัทาํ Policy ซ่ึง

เราก็พอเห็นแลว้วา่ Cloud สามารถผลกัดนัแนวคิดน้ีไดบ้า้งแลว้ 

Anywhere Operation – โมเดลการปฏิบติัการดา้นไอทีท่ีถูกออกแบบมาใหส้ามารถรองรับลูกคา้ พนกังาน เพื่อ

ขบัเคล่ือนธุรกิจไดจ้ากทุกท่ีผา่น Infrastructure ท่ีกระจดักระจายอยู ่ทั้งน้ี Gartner คาดวา่ในปี 2023 องคก์รมากกวา่ 40% 

จะประยกุตใ์ชค้อนเซปตน้ี์เพื่อนาํเสนอประสบการณ์ผสมผสานทั้งจาก Physical และ Virtual  

Distributed Cloud – ผูใ้หบ้ริการคลาวดจ์ะขยายขอบเขตของการใชง้านไปไดทุ้กท่ี ซ่ึงเราเร่ิมเห็นแลว้วา่แต่ละเจา้

มีโซลูชนัระดบั Edge อยา่งไร เพื่อช่วยลดการส่งขอ้มูลออกนอกไซต ์

3.) Resilient Delivery 

Intelligent Composable Business – การตดัสินใจทางธุรกิจจะพึ่งพาขอ้มูลมากข้ึน ในการสร้างโมเดลทางธุรกิจ 

การตดัสินใจอยา่งอตัโนมติั และการออกบริการ รวมถึงช่องทางการใหบ้ริการใหม่ๆ  

AI Engineering – เป็นการผสานของ DataOps, ModelOps และ DevOps ซ่ึงจะช่วยใหธุ้รกิจเกิดข้ึนใชไ้ดจ้ริงมาก

ข้ึนกวา่แต่ก่อน 

Hyperautomation – เป็นการผสมผสานระหวา่ง Machine Learning หลายตวัเขา้ตวั Automation Tool เพื่อทาํงาน

ต่างๆ ซ่ึงเราเร่ิมเห็นแนวโนม้มาระยะหน่ึงแลว้ เพียงแต่สถานการณ์แพร่ระบาดคร้ังใหญ่ เหมือนยกระดบัให้องคก์ร

เปล่ียนทุกอยา่งเป็น Digital First 

ท่ีมา : https://www.networkworld.com/article/3586571/gartner-top-strategic-technology-trends-for-2021.html 

และ https://www.zdnet.com/article/gartner-sees-internet-of-behaviors-automation-ai-experiences-key-2021-

technologies 

 

การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

              บริษัทฯ ได้ทาํงานร่วมกับพนัธมิตรทางเทคโนโลยีทั้ งในและต่างประเทศเพื่อนําเสนอระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละโครงการ  พนัธมิตรท่ีสําคญัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ บริษทั ไอบีเอ็ม 

ประเทศไทย จาํกดั  Oracle Corporation (Thailand) Co.,Ltd.  และ HP Inc (Thailand) Ltd.  เป็นตน้   และพนัธมิตรราย

ใหม่ในปี 2563 ไดแ้ก่  ผลิตภณัฑ ์“Axway API”  และ ผลิตภณัฑ ์“Hitachi Software”  เป็นตน้ 
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โครงการท่ีสําคญัของ บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) ท่ีถือเป็นจุดเปล่ียนท่ีสําคญัของ กลุ่มธุรกิจ 

ICT คือ โครงการ Integrated Billing & Customer Services System  and Billing Mediation  (IBACSS) มูลค่า 953.36 

ลา้นบาท ในปี 2551-2555  และโครงการจา้งจดัทาํระบบบริหารจดัการขอ้มูลลูกคา้ (Unified Database) มูลค่าโครงการ 

211.48 ลา้นบาท ในปี 2556  จากการเป็นผูด้าํเนินการทั้ง 2 โครงการดงักล่าว  ส่งผลให้บริษทัฯ ไดรั้บการวา่จา้งให้เป็นผู ้

บาํรุงรักษาและซ่อมแซมระบบงานทั้งสองระบบมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบนั  ทั้งยงัมีการพฒันาต่อยอดเป็นโครงการ

ใหม่ๆ  อาทิเช่น โครงการจา้งจดัทาํแผนพฒันาระบบสํารองสําหรับ OM Unified   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ 

CRM  เป็นตน้ 

 งานทีอ่ยู่ระหว่างดําเนินการ 

 งานโครงการท่ีบริษทัฯ ดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนั  สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1. โครงการจา้งบาํรุงรักษาและซ่อมแซม (Maintenance Project)    :  บริษทัฯ จะทาํการส่งมอบงานบาํรุงรักษา

และซ่อมแซมและเก็บเงินค่าจ้างเป็นรายเดือน  ระยะเวลา ดาํเนินการ 12 เดือน  ไม่มีระยะรับประกัน 

(Warranty) ได้แก่ โครงการบาํรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ IBACSS  และโครงการบาํรุงรักษาและ

ซ่อมแซมระบบ Unified Database 

2. โครงการจา้งเหมาดาํเนินการ (Turnkey Project)  :  บริษทัฯ จะพฒันาระบบท่ีไดรั้บการวา่จา้งจนแลว้เสร็จ

ในสภาพพร้อมใชง้าน แลว้จึงส่งมอบระบบงานโครงการนั้นใหก้บัผูว้า่จา้ง ภายใตร้ะยะเวลาโครงการ โดยมี

ระยะเวลารับประกนั (Warranty) ไดแ้ก่  

2.1   โครงการจา้งจดัทาํแผนพฒันาระบบสํารองสําหรับ OM Unified  คาดว่าจะส่งมอบงานได้

ภายในไตรมาสท่ี 1 ของ ปี พ.ศ. 2564 

2.2 โครงการจา้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบ CRM  คาดวา่จะส่งมอบงานไดภ้ายในไตรมาสท่ี 2 ของ 

ปี พ.ศ. 2564 

 

3.     กลุ่มธุรกจิทีป่รึกษาด้านวศิวกรรม (Engineering Consulting)   

เน่ืองจากโครงการต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรมได้ส้ินสุดลงตั้งแต่ปลายปี 2558 และยงัไม่มี

โครงการใหม่เพิ่มเติม   บริษทัฯ จึงอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการปิดธุรกิจในกลุ่มน้ีต่อไป 
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โครงสร้างธุรกจิ      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  * อยูร่ะหวา่งเตรียมการปิด 

 

 

 

กลุม่ธุรกิจพลงังาน 

กลุม่ธุรกิจ ICT 

กลุ่มธุรกจิทีป่รึกษาวศิวกรรม* 

โรงไฟฟา้พลงัแสงอาทิตย ์ โรงไฟฟา้พลงังานขยะ โรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล 



รายงานประจําปี 2563 บริษัท อนิเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) 

 

 หนา้ 24 

 

สถานการณ์ทางพลงังาน 
 

ร่างแผน PDP2018       

     จากมติ ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี ไดเ้ห็นชอบร่างแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศปี 2561-2580 (PDP 

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

ความตอ้งการใช ้ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีกรอบระยะเวลาของแผนสอดคลอ้งกบัแผน

ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580)  การพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าและศกัยภาพในแต่

ละภูมิภาค  นอกจากน้ี ยงัคาํนึงถึงความเช่ือมโยงระหวา่งการลงทุนในการผลิตไฟฟ้า ความมัน่คงของระบบส่งไฟฟ้า และ

การส่งเสริมการแข่งขนัภายใตก้ารกาํกบัดูแลใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดและคงไวซ่ึ้งความมัน่คง 

สรุปแผน PDP 2018 

1. จดัสรรโรงไฟฟ้าใหม่ โดยในปี 2580 จะมีกาํลงัการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งส้ิน 77,211 เมกะวตัต ์ เป็นกาํลงัผลิตไฟฟ้า

ใหม่ 56,431 เมกะวตัต ์ เพือ่รองรับความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในปี 2580  และทดแทนโรงไฟฟ้าปลดออกจากระบบ 

2. โรงไฟฟ้าหลกัประเภทฟอสซิลใหม่  ปรับลดปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงถ่านหินลงจากแผน PDP 2015  

เพื่อเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์หส้อดคลอ้งกบัขอ้ตกลงของ COP 21 และลดความขดัแยง้

ของประชาชนในพื้นท่ี  โดยเปล่ียนมาใชเ้ช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงปัจจุบนัมีราคาลดลงมาก  ใหร้าคาค่าไฟฟ้า

อยูใ่นระดบัเหมาะสม 

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

ละ 12) 

4. สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าท่ีไม่ไดม้าจากฟอสซิล ร้อยละ 35 ขณะท่ีสัดส่วนเช้ือเพลิงถ่านหินลดลงไปอยูท่ี่ร้อยละ 12 

5. มีการจดัสรรโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนใหม่  ตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ  เช่น ขยะชุมชน โรงไฟฟ้า

ชีวมวลประชารัฐ 

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

จะเร่ิมดาํเนินโครงการตั้งแต่ ปี 2562 เป็นตน้ไป 

7. ใหมี้การทบทวนแผน PDP ใหม่ทุก 5 ปี หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของแผน

อยา่งมีนยัสาํคญั  และใหมี้การศึกษาและจดัทาํแผนการพฒันาระบบส่งไฟฟ้าเพื่อเสริมความมัน่คงของระบบ

ไฟฟ้า  เพิ่มประสิทธิภาพ  เป็นศูนยก์ลางซ้ือขายไฟฟ้า (Grid connection) ในภูมิภาค รวมถึงการเช่ือมโยงกบั

ระบบจาํหน่าย เพื่อใหส้ามารถรองรับพลงังานหมุนเวยีนในอนาคต (Grid Modernization) ต่อไป 
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ปัจจัยความเส่ียง 
1)  ความเส่ียงต่อการดําเนินธุรกจิ 

1.1 ความเส่ียงด้านความต้องการของตลาด 

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯประกอบดว้ย 2 กลุ่มธุรกิจท่ีสาํคญั คือ ธุรกิจพลงังาน และธุรกิจ ICT  

ธุรกิจดา้นพลงังานถือไดว้า่มีความเส่ียงตํ่า เน่ืองจากบริษทัฯ เป็นคู่สัญญากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซ่ึงรับซ้ือ

ไฟฟ้าท่ีผลิตไดท้ั้งหมดของกลุ่มบริษทัตามสัญญา 

 

ธุรกิจ ICT  มีสภาวะการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการประมูลงานโครงการขนาดใหญ่ใน

องค์กรของรัฐ  เน่ืองจากปัจจุบนั มีผูป้ระกอบการ System Integrator ทั้งรายเก่าและรายใหม่ท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองใน

ตลาด ในขณะท่ีจาํนวนหรือปริมาณงานโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ มีจาํนวนท่ีเพิ่มข้ึนไม่มาก อนัเน่ืองมาจากสถานการณ์

แพร่ระบาดของ COVID 19  บริษทัฯ จึงให้ความสําคญักบัเร่ืองคุณภาพ บริการให้กับลูกค้าอย่างใกล้ชิด และรักษา

ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัพนัธมิตรไวอ้ยา่งต่อเน่ือง 

  

 1.2 แนวโน้มความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบธุรกจิ  

การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบประกอบธุรกิจ อาจจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทัฯ ได้ทั้งในทางท่ีเป็นประโยชน์หรือในทางท่ีเป็นโทษแก่ทางบริษทัฯ  โดยท่ีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ

ขอ้บงัคบัต่างๆ เป็นปัจจยัภายนอกท่ีบริษทัฯ ไม่อาจควบคุมได ้แต่อยา่งไรตาม บริษทัฯ มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของ

กฏระเบียบรวมถึงนโยบายของภาครัฐอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนในการวิเคราะห์การลงทุนในกิจการบริษทัฯ จะให้

ความสําคญัต่อความเส่ียงของการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการทาํงานให้

สอดคลอ้งและเป็นไปตามกฎระเบียบของภาครัฐได ้

 

1.3 ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่สําหรับธุรกจิพลงังาน 

กลุ่มบริษทัฯ ท่ีดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าทุกโครงการมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นลูกคา้เพียงรายเดียว 

ซ่ึงมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมีความน่าเช่ือถือและมีความมัน่คง   จึงทาํให้กลุ่มบริษทัฯ มีความ

เส่ียงตํ่าจากการพึ่งพิงลูกคา้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

 

1.4 ความเส่ียงจากวตัถุดิบทีม่ีความสําคัญต่อการผลติในธุรกจิพลงังาน 

บริษทัยอ่ยของบริษทัคือ บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั ผูด้าํเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจากไม ้

สับ,เปลือกไม,้ทะลายปาล์มและชานออ้ย โดยวตัถุดิบดงักล่าวเป็นวตัถุดิบสําคญัท่ีใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า 

และเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความไม่แน่นอนดา้นผลผลิตและราคา จึงอาจประสบปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบในบาง

ฤดูกาล อีกทั้งยงัส่งผลใหร้าคามีแนวโนม้สูงข้ึน     
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บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกัด มีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

แสงแดด ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตเปล่ียนแปลงตามสภาพภูมิอากาศ โดย 2 ปีท่ีผ่านมาประสบปัญหาทอ้งฟ้ามืด

คร้ึมจากปริมาณเมฆฝน และปริมาณหมอกควนัท่ีปกคลุมจากไฟป่า 

                  ความเส่ียงทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต 

ปัญหาตน้ทุนเช้ือเพลิงของโรงไฟฟ้าชีวมวลสูงข้ึน เน่ืองจากมีการเพิ่มของโรงไฟฟ้าทาํให้มีการแข่งขนักนัซ้ือ

จนทาํใหร้าคาเช้ือเพลิงชีวมวลสูงข้ึน บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั ไดเ้ตรียมการสับไมเ้ช้ือเพลิงเอง เพื่อควบคุมตน้ทุน

การผลิตไฟฟ้า 

  

   1.5 ปัจจัยเส่ียงในธุรกจิพลงังานแสงอาทติย์ 

     1.5.1 คุณภาพของวตัถุดิบ 

  ไม่สามารถควบคุมปริมาณความเขม้แสงจากดวงอาทิตยไ์ด ้

        1.5.2 ความสมํ่าเสมอของวตัถุดิบ 

                             ไม่สามารถควบคุมหรือระบุจาํนวนชัว่โมงการรับแสงแดดท่ีแน่นอนได ้เน่ืองจากความสมํ่าเสมอของ

วตัถุดิบแปรผนัตามการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

        1.5.3 ราคาขาย 

                             ราคารับซ้ือไฟฟ้าปัจจุบนั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใหส่้วนเพิ่มของราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) 10 ปี ซ่ึง

หลงัจากนั้น ราคารับซ้ือจะแปรผนัตามนโยบายภาครัฐในอนาคต 

 

1.6 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงส่งผล

กระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั 

                บริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน  เงินให้กูย้ืม  เงินเบิกเกินบญัชี  

เงินกูย้ืมระยะสั้ นและเงินกูย้ืมระยะยาว  เน่ืองจากบริษทัมีการใช้แหล่งเงินกูย้ืมทั้งระยะสั้ นและระยะยาว โดยมีอตัรา

ดอกเบ้ียลอยตวัเป็นหลกั  จึงทาํใหมี้ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย  อยา่งไรก็ตาม  ฝ่ายบริหารการเงินได้

มีการติดตามนโยบายทางการเงินของทางภาครัฐและสภาวะตลาดอยา่งใกลชิ้ด  เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการบริหารความ

เส่ียงและลดผลกระทบทางการเงินของกิจการ เช่น การติดตามแนวโนม้อตัราดอกเบ้ีย กล่าวคือ หากอตัราดอกเบ้ียเงินกูมี้

แนวโนม้คงท่ีหรือลดลง จะพิจารณาเง่ือนไขการกูย้ืมท่ีเป็นอตัราดอกเบ้ียลอยตวั  แต่หากอตัราดอกเบ้ียเงินกูมี้แนวโน้ม

เป็นขาข้ึน จะพิจารณาเง่ือนไขการกูย้มืท่ีเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี  โดยแนวทางในการบริหารความเส่ียง  บริษทัจะควบคุม

สัดส่วนอตัราดอกเบ้ียสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของทั้งกลุ่มบริษทัใหมี้ความสอดคลอ้งและเหมาะสมมากยิง่ข้ึน   

   ในปี 2563  แมว้า่ภาวะอตัราดอกเบ้ียนโยบายมีแนวโนม้ลดลง  แต่เน่ืองจากในสัญญาเงินกูข้องบริษทัยอ่ยกบั

สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง  มีเง่ือนไขท่ีจะปรับอตัราดอกเบ้ียเพิ่มข้ึนในกลางปี 2563 ฝ่ายบริหารการเงินของบริษทัจึงเร่ง

เจรจาขอปรับโครงสร้างหน้ีกบัสถาบนัการเงิน  โดยเจรจาขอชาํระหน้ีบางส่วนก่อนกาํหนด  เพื่อแลกเปล่ียนกบัการขอ
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ปรับลดอตัราดอกเบ้ียลง   ซ่ึงสถาบนัการเงินดงักล่าวไดอ้นุมติัปรับลดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมของบริษทัยอ่ยลงจาก MLR 

+ 1% เป็น MLR - 0.25%  ทาํใหบ้ริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดคงเหลือและมีสภาพคล่องในการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน  เน่ืองจาก

มีตน้ทุนทางการเงินลดลง 

  

2)  ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์ 

                2.1 ความเส่ียงทีม่ีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์  

                  เน่ืองจากบริษทัฯมีผูถื้อหุ้นรายยอ่ยจาํนวนมาก โดย ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2564  มีจาํนวนผูถื้อหุ้น 26,701 ราย 

จากจาํนวนผูถื้อหุ้นดงักล่าวทาํให้การจดัประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงตอ้งไดรั้บเสียงในท่ีประชุมอยา่งนอ้ยหน่ึงในสาม (1 ใน 3) 

หรือร้อยละ 33.33  ดงันั้น จึงมีความเส่ียงต่อผูถื้อหุน้ท่ีบริษทัฯ จะไม่สามารถจดัประชุมสามญัแบบครบองคป์ระชุมไดใ้น

คร้ังแรก  

                  บริษทัฯ ไม่มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีถือหุน้ตั้งแต่ 15% ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ จึงไม่

มีผูถื้อหุน้ใหญ่รายใดมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัฯ และมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของบริษทัฯ 

      ความเส่ียงจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูบ้ริหารมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เน่ืองจากมีกิจการท่ีแข่งขนักบั

บริษทั  (ไม่มี)   
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โครงสร้างการจัดการ 
คณะกรรมการบริษัท 

 อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ท่ีจดัการบริษทัฯใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั ดงัน้ี 

1. จดัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 

2. คณะกรรมการมีอาํนาจออกระเบียบขอ้บงัคบั เพื่อดาํเนินตามวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ 

3. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี 

4. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การทาํงบดุลและบญัชีงบกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ 

เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี 

5. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดใหด้าํเนินกิจการของบริษทัฯ ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ 

6. คณะกรรมการของบริษทัฯ มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ท่ี  

7.  หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้ส่วน  หรือเขา้เป็นผูถื้อหุ้นในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยา่ง

เดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการบริษทัฯ  เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

             องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ แต่ละท่านมีคุณสมบติัครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทั

มหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนกาํหนด ตามพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 

 

 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

1. โครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ย กรรมการท่ีมีคุณสมบติัหลากหลายทั้งในดา้นทกัษะ 

ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทัฯ  ตอ้งมีกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหารอยา่ง

นอ้ย 1 คนท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลกัท่ีบริษทัฯดาํเนินกิจการอยู ่และบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยนโยบาย

ในการกาํหนด องคป์ระกอบของคณะกรรมการ รวมถึงจาํนวนปีในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการแต่ละคนไวใ้น

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

2.  มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินอยูใ่น

ราชอาณาจกัร 

3.  มีกรรมการอิสระตามท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด และกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นอิสระควรเป็นไปตาม 

สัดส่วนอยา่งยติุธรรมของเงินลงทุนของผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่ม  

4. กรรมการบริษทัฯตอ้งมีความหลากหลายของทกัษะ ประกอบดว้ย ทกัษะทางดา้นอุตสาหกรรม ดา้นบญัชี 

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

การเงินอยา่งนอ้ย 1 คน  

5.  การแต่งตั้งกรรมการตอ้งเป็นไปตามวาระท่ีกาํหนดไวโ้ดยเจาะจง มีความโปร่งใสชดัเจน และตอ้งมีประวติั

ของ บุคคลนั้นโดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และตอ้งเปิดเผยประวติั

ของ คณะกรรมการทุกคนในรายงานประจาํปีเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทราบทัว่กนั  

6. มีเลขานุการบริษทัฯเพื่อทาํหน้าท่ีให้คาํแนะนาํด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆท่ีคณะกรรมการจะตอ้ง

ทราบ และปฏิบติัหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติของ

คณะกรรมการ รวมทั้งหนา้ท่ีและความรับผิดชอบอ่ืนๆตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ บริษทัฯได ้ฝึกอบรมและพฒันาความรู้ของเลขานุการบริษทัฯอยา่งต่อเน่ือง ดา้นกฎหมาย การบญัชี

หรือ การปฏิบติัหนา้ท่ีเลขานุการบริษทัฯ 

 

คณะกรรมการบริษทัฯ ในปี 2563 ประกอบดว้ย    

ช่ือ ตาํแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ  

2. นายสันติชยั เตียวสมบูรณ์กิจ รองประธานกรรมการ  

3. นายเมธา  ธรรมวหิาร กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ    

 

4. นายชชัวาลย ์ฮาสุวรรณกิจ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ  

5. นายศกัดา ศรีนิเวศน์ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ  

6. นายพรเทพ อิฐโสภณพนัธ์ กรรมการ  

7. นายดาํรงค ์ ภูติภทัร์ กรรมการ ส้ินสุดวนัท่ี 25 มกราคม 2563 

8. นายอภิเชษฐ ไพบูลยพ์นัธ์ กรรมการ 

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

 

 

9. พล.ต.ต.สมนึก บุรมิ กรรมการ / กรรมการอิสระ  

10. นายเฉลิม ซ่ือภกัดี กรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 25 มกราคม 2563 

 

 วธีิการลงนามผกูพนับริษทัฯ คือใหก้รรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญั 

ของบริษทัฯ โดยมีผูด้าํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทัในปี พ.ศ. 2563 คือ นายศุภณฐั  พูนสวสัด์ิ    

  

การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีกาํหนดประชุมอยา่งตํ่าทุก 3 เดือนและมีการประชุมเพิ่มตามความจาํเป็น โดยมีการกาํหนดวาระ

ชดัเจน ล่วงหนา้ และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ ฝ่ายเลขานุการบริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญ
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ประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหนา้ เพื่อใหค้ณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูล

อยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม และมีการจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผา่น

การรับรองจากประธานกรรมการ หรือกรรมการผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการ พร้อมใหค้ณะกรรมการและ

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้  โดยในปี 2563 ท่ีผา่นมา  คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 6 คร้ัง โดยการเขา้ร่วม

ประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านสรุปไดด้งัน้ี 

 

รายช่ือ การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด 

ในช่วงทีเ่ข้าเป็นกรรมการ (คร้ัง) 

1. นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 5/6 

2. นายสันติชยั เตียวสมบูรณ์กิจ 5/6 

3. นายเมธา ธรรมวหิาร 5/6 

4. นายศกัดา ศรีนิเวศน์ 6/6 

5. นายชชัวาลย ์ฮาสุวรรณกิจ 6/6 

6. นายพรเทพ อิฐโสภณพนัธ์ 6/6 

7. นายอภิเชษฐ ไพบูลยพ์นัธ์ 6/6 

8. พล.ต.ต.สมนึก บุรมิ 5/6 

9. นายเฉลิม ซ่ือภกัดี 4/5 

 

การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท 

   ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ กาํหนดให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ มี

การประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ทั้งเป็นรายคณะและรายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการร่วม

พิจารณาผลการปฏิบติังานท่ีผา่นมาอนัจะนาํไปสู่การพฒันาและปรับปรุงการดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน โดย

บริษทัฯ มีนโยบายให้ความสําคญักับการประเมินตนเองของคณะกรรมการ การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ และ

สนบัสนุนใหก้รรมการเขา้รับการฝึกอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง

ต่อเน่ือง 

            ทั้งน้ีการประเมินคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยบริษทัฯมุ่งเน้นการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการให้มี

ความโปร่งใส และยติุธรรมอนันาํไปสู่กระบวนการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อส่งเสริมให้บริษทัฯ เจริญเติบโต และกา้วหนา้

ดว้ยความมัน่คงอยา่งย ัง่ยนื 

     

              กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท 

             เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และเพื่อให้คณะกรรมการบริษทัได้รับข้อมูลอย่างละเอียด 

รวดเร็ว ถูกตอ้งและตรงไปตรงมา ในการประเมินบริษทัฯ ได้ใช้แบบการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ 



รายงานประจําปี 2563 บริษัท อนิเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) 

 

 หนา้ 31 

 

ประจาํปี 2563 อา้งอิงจากแบบประเมินของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัฯไดท้าํการประเมินคณะกรรมการ

บริษทัฯ เป็นประจาํทุกปี  โดยผลการประเมินจะนาํมาใช้เป็นกรอบในการพิจารณาทบทวนการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนการพฒันาการดาํเนินงานต่อไปดงันั้น การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษทัในปี 

2563 จะมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั 

   โดยแบบฟอร์มการประเมินครอบคลุมในหวัขอ้สาํคญั ดงัน้ี 

• โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

• บทบาท หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

• การประชุมคณะกรรมการ 

• การทาํหนา้ท่ีของกรรมการ 

• ความสัมพนัธ์ของคณะกรรมการกบัฝ่ายจดัการ 

• การพฒันาตนเองของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 

           โดยในแต่ละหวัขอ้จะมีขอ้ย่อยให้กรรมการให้คะแนน และจะนาํคะแนนเหล่านั้นมาหาค่าเฉล่ียเป็นคะแนนของ

คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการชุดยอ่ย รวมทั้งกรรมการรายบุคคล โดยในปี 2563 มีผลการประเมินโดยภาพรวม

พบว่าคณะกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้ งน้ี ข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษทัฯ พฒันาประสิทธิภาพการดาํเนินงานของบริษทั ใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 

 

ผู้บริหาร         ผูบ้ริหารในปี 2563 ประกอบดว้ย     
 

ช่ือ ตาํแหน่ง หมายเหตุ 

1.  นายอภิเชษฐ ไพบูลยพ์นัธ์ กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  

2. นางสาวดวงใจ นิลพนัธ์ุ ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ สายงาน ICT   

3. นางสาวฐิติรัตน์ เก้ือนุ่น ผูดู้แลสูงสุดสายบญัชีและการเงิน (CFO) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 

4.  นายสมชยั วฒิุศาสตร์ ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายกฎหมาย ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

5. นางสาวฤทยัรัตน ์ทองเจริญ ผูดู้แลสูงสุดสายบญัชีและการเงิน (CFO) ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 

เลขานุการบริษัท        เลขานุการบริษทัในปี 2563 ประกอบดว้ย    
 

ช่ือ ตาํแหน่ง หมายเหตุ 

 นายศุภณฐั  พนูสวสัด์ิ  เลขานุการบริษทั  
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร 

1.  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน    

 1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2563 ประกอบดว้ยเบ้ียประชุมดงัน้ี  

 

  
        หมายเหตุ  :  การจ่ายค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั, กรรมการตรวจสอบ โดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563  เม่ือวนัท่ี 

25 มกราคม 2563 มีมติอนุมติัวงเงินรวมไม่เกิน 800,000 บาท 

 

1.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

   ในปี 2563 บริษทัฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินไดใ้ห้แก่ผูบ้ริหาร จาํนวน 4 ราย รวมทั้งส้ิน 3,870,800 

บาท (ไม่รวมเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพและสวสัดิการอ่ืนๆ) 

 

       2. ค่าตอบแทนอ่ืน 

  ในปี 2563  บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับผูบ้ริหาร 2  ราย รวมทั้งส้ิน 64,800 บาท 

 

บุคลากร 

- จาํนวนพนกังานของบริษทั  ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  มีจาํนวนทั้งหมด  28  คน  

- ขอ้พิพาทดา้นแรงงาน 

       ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา  บริษทัมีขอ้พิพาททางคดีดา้นแรงงาน โดยเป็นคดีแรงงานท่ีพนกังานเป็นโจทก์

ฟ้องเรียกค่าชดเชยจากการเลิกจา้ง จาํนวน 7 คดี  โดยเป็นคดีท่ี ศาลชั้นตน้ไดมี้คาํสั่งให้จาํหน่ายคดีออกจากสารบบ

ความ  เน่ืองจากโจทกถ์อนฟ้องคดีจาํนวน 4 คดี    เป็นคดีท่ีศาลไดพ้ิพากษายกฟ้องโจทกจ์าํนวน 1 คดี   และเป็นคดี

ศาลไดพ้ิพากษาให้โจทก์ชนะคดี จาํนวน 2 คดี  โดยทั้ง 2 คดีดงักล่าวยงัอยูร่ะหวา่งการอุทธรณ์คดีต่อศาลอุทธรณ์

คดีชาํนญัพิเศษ 

ลาํดบั ช่ือ  กรรมการบริษัท  
 กรรมการ

ตรวจสอบ  

 กรรมการ 

บริหาร  

 กรรมการ

ความเส่ียง  

 กรรมการ

สรรหาฯ  
 รวม  

1 นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 79,583.00 - - - -  

2 นายสนัติชยั เตียวสมบูรณ์กิจ 79,583.00 - - - -  

3 นายเมธา ธรรมวหิาร 79,583.00 12,000.00 - - -  

4 นายศกัดา ศรีนิเวศน ์ 95,500.00 12,000.00 - - -  

5 นายชชัวาลย ์ฮาสุวรรณกิจ 95,500.00 12,000.00 - - -  

6 นายพรเทพ อิฐโสภณพนัธ์ 95,500.00 - - - -  

7 นายอภิเชษฐ ไพบูลยพ์นัธ์ 95,500.00 - - - -  

8 พลตาํรวจตรีสมนึก บุรมิ 79,583.00 - - - -  

9 นายเฉลิม ซ่ือภกัดี 63,666.00  - - -  

  รวม 763,998.00 36,000.00 - - - 799,998.00 
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- การบริหารค่าตอบแทน  

       บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะกาํหนด และบริหารค่าตอบแทนตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติังาน

ของพนักงาน ทั้งน้ี ให้สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจ และผลประกอบการของบริษทัฯ โดยแบ่งค่าตอบแทน

ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดงัน้ี 

1. ค่าจา้ง  บริษทัฯ มีการกาํหนดอตัราค่าจา้งใหเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบตามโครงสร้างเงินเดือน

ของบริษทัฯ 

2. สวสัดิการต่าง ๆ  บริษทัฯ ไดจ้ดัสวสัดิการต่าง ๆ ใหแ้ก่พนกังานตามความเหมาะสม  ดงัน้ี 

2.1 สวสัดิการประกนัสังคม  บริษทัฯ จดัให้มีสวสัดิการประกนัสังคมตามท่ีกฎหมายกาํหนด โดยคุม้ครอง 7 

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

ภาพ และกรณีว่างงาน นอกจากน้ียงัมีกองทุนเงินทดแทน ซ่ึงจะคุม้ครองพนักงานในกรณีเจ็บป่วยอนั

เน่ืองมาจากการทาํงาน 

2.2 เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ    เป็นสวสัดิการส่งเสริมการออมให้แก่พนกังาน โดยบริษทัฯ จะหักเงินเดือน

พนกังานเพื่อสะสมเขา้กองทุนสํารองเล้ียงชีพในอตัรา 3% และบริษทัฯ จ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนฯ ให้แก่

พนกังานในอตัรา 3% เช่นกนั 

2.3 ค่ารักษาพยาบาล   บริษทัฯ ได้ทาํประกนัสุขภาพ เพื่อเป็นสวสัดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลในยาม

เจบ็ป่วยใหแ้ก่พนกังาน โดยมีการกาํหนดอตัราเงินช่วยเหลือตามระดบัตาํแหน่งของพนกังาน 

2.4 การประกนัอุบติัเหตุหมู่    บริษทัฯ ไดท้าํประกนัอุบติัเหตุหมู่ใหก้บัพนกังาน โดยพิจารณาวงเงินประกนัตาม

ระดบัตาํแหน่งของพนกังาน 

2.5 เงินสงเคราะห์ฌาปนกิจ    บริษทัฯ ไดจ้ดัสวสัดิการเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ ในกรณีท่ีพนกังาน หรือ

ครอบครัวพนกังานเสียชีวติ  

3. เงินรางวลัประจาํปี (Bonus)  บริษทัฯ จะพิจารณาจ่ายเงินรางวลัประจาํปีตามผลการปฏิบติังานของพนกังาน 

ทั้งน้ี การพิจารณาการจ่ายเงินรางวลัประจาํปีนั้น ข้ึนอยูก่บัผลประกอบการประจาํปีของบริษทัฯ 

- การพฒันาพนกังาน   

บริษทัฯ  ถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดขององคก์ร  จึงให้ความสําคญั กบัการพฒันาบุคลากรมาโดย

ตลอด  ตั้งแต่เร่ิมเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของบริษทั โดยผา่นทางวธีิการต่างๆ  อาทิ  เช่น  การจดัปฐมนิเทศ,  การจดัฝึกอบรม 

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

พนกังานแต่ละคนสามารถเจริญกา้วหนา้ในอาชีพการงาน (Promotion) เป็นตน้ 

       ในปี 2563  บริษทัฯ ไดจ้ดัอบรมใหแ้ก่พนกังาน ซ่ึงเป็นการพฒันาความรู้ตามทกัษะวชิาชีพต่างๆ เช่น การเงิน 

บญัชี  กฎหมาย การบริหารบุคคล นกัลงทุนสัมพนัธ์ IT และ วศิวกรรม   

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

นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการตามอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการชุดย่อย 

 บริษทัฯ มีคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้งหมด 6  ชุด ไดแ้ก่ 

 1.    คณะกรรมการบริหาร 

2.    คณะกรรมการตรวจสอบ 

3.    คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4.    คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

5.    คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

6.    คณะกรรมการการลงทุน 

 

 ทั้งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563 มีมติจดัตั้งคณะกรรมการ

การลงทุนอีกชุดหน่ึง  เพื่อนาํเสนอและกลัน่กรองพิจารณาโครงการใดๆ หรืออนุมติัการลงทุนหุ้นในตลาด

หลกัทรัพย ์(SET50/SET100) ภายใตง้บประมาณท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติัไวแ้ละรายงานต่อไป 

1. คณะกรรมการบริหาร 

 อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

  คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจหนา้ท่ีดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย โดยให้เป็นไป

ตามวตัถุประสงคข์อ้บงัคบัของบริษทัฯ 

1.1 อาํนาจในการอนุมติัตามวงเงินของคณะกรรมการบริษทัและกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ตามอาํนาจ

ดาํเนินการของบริษทัฯ ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2561 วนัท่ี 26 

กุมภาพนัธ์ 2561  สามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี  

• การฝากเงินกบัสถาบนัการเงิน 

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  : เกินกวา่ 5,000,000 บาท  

• วงเงินกูย้มืระหวา่งบริษทัในเครือ  

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  : ไม่เกิน 50,000,000 บาท 

• การอนุมติัใหเ้ปิดวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกู ้

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่และแจง้คณะกรรมการบริษทัรับทราบ :ไม่เกิน 100,000,000 บาท  

• การอนุมติัการจดัซ้ือสินทรัพยถ์าวร การจดัหาส่ิงของอ่ืนๆ วสัดุส้ินเปลือง วตัถุดิบในกระบวนการ

ผลิต วตัถุดิบส้ินเปลืองในกระบวนการผลิต (เกินกวา่แผนธุรกิจประจาํปี) 
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กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  : ไม่เกิน 50,000,000 บาท (ต่อคร้ัง) 

คณะกรรมการบริษทั: เกินกวา่ 50,000,000 บาท 

• การอนุมติัการจดัซ้ือสินทรัพยถ์าวร การจดัหาส่ิงของอ่ืนๆ วสัดุส้ินเปลือง วตัถุดิบในกระบวนการ

ผลิต วตัถุดิบส้ินเปลืองในกระบวนการผลิต (นอกแผนธุรกิจประจาํปี แต่สอดคลอ้งกบัแผนธุรกิจฯ) 

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

คณะกรรมการบริษทั           : เกินกวา่ 50,000,000 บาท 

• การฟ้อง/ไม่ฟ้อง หรือการไม่อุทธรณ์/ไม่ฎีกาหรือการถอนฟ้อง/ถอนอุทธรณ์/ถอนฎีกาในเร่ืองภาษี

อากร การตกลงประนีประนอมยอมความ หรือการยอมชาํระภาษีอากร 

ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ดา้นบญัชีและการเงิน: ไม่เกิน 2,000,000 บาท /เร่ือง 

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  : ไม่เกิน 10,000,000 บาท /เร่ือง 

คณะกรรมการบริษทั           : เกินกวา่ 10,000,000 บาท/เร่ือง 

• การอนุมติัการจ่ายการลงทุนและค่าใชจ่้ายในธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไวห้รือวงเงิน

ในการทาํธุรกรรมทัว่ไปของบริษทัฯ 

  ภายในงบประมาณ  

  - วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ผูจ้ดัการฝ่ายอาวโุส 

  - วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ผูอ้าํนวยการฝ่าย   

  - วงเงินไม่เกิน 25,000 บาท ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส / ผูช่้วยผูอ้าํนวยการใหญ่ หรือ 

ผูจ้ดัการทัว่ไป/ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทัยอ่ย 

  - วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ (เฉพาะสาย) 

  - วงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  

  - วงเงินเกินกวา่ 50,000,000 บาท คณะกรรมการบริษทั 

  เกนิกว่า หรือนอกงบประมาณ  

       - วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท กรรมการผูจ้ดัการ บริษทัยอ่ย / รองกรรมการผูอ้าํนวยการ

ใหญ่ (เฉพาะสาย) 

  - วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  

  - วงเงินเกินกวา่ 5,000,000 บาท คณะกรรมการบริษทั 
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ มีขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษทัฯ  ดงัต่อไปน้ี 

1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีรายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้งและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

3. สอบทานการปฏิบติัของบริษทัฯให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจารณา เสนอแต่งตั้ง เลิกจา้ง และเสนอค่าตอบแทน ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

5. พิจารณา เสนอแต่งตั้ง เลิกจา้ง และเสนอค่าตอบแทน หวัหนา้สาํนกังานตรวจสอบภายใน 

ของบริษทัฯ 

6. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น 

7. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจาํปี 

8. หนา้ท่ีอ่ืนท่ีคณะกรรมการมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 ประกอบดว้ย 
  

ช่ือ ตาํแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายเมธา ธรรมวหิาร ประธานกรรมการตรวจสอบ   

2. นายศกัดา ศรีนิเวศน ์ กรรมการตรวจสอบ    

3. นายชชัวาลย ์ฮาสุวรรณกิจ กรรมการตรวจสอบ   
 

 

3. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา มีขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 

1. ทาํหนา้ท่ีพิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ 

2. กาํหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหามาเป็นกรรมการของบริษทัฯ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือเป็น

ระเบียบวธีิปฏิบติัในการสรรหา เพื่อเป็นแนวทางในการสรรหา 

3. พิจารณาบุคคลท่ีถือหุ้นเสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ วา่มีคุณสมบติัครบถว้น 

ถูกตอ้งแค่ไหนเพียงใด หรือไม่ 
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4. ตรวจสอบ กลัน่กรองบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือ หรือคดัเลือกนั้นวา่มีคุณสมบติัตามกฏหมายและขอ้กาํหนดของ

หน่วยงานทางการหรือไม่ อยา่งไร 

5. คดัเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาท่ีไดก้าํหนดไว ้และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัซ่ึงจะ

นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นใหเ้ป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการ 

6. หนา้ท่ีอ่ืนท่ีคณะกรรมการมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา 

7. ทาํหนา้ท่ีพิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ โดยคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง ส่วน

ค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั 

8. พิจารณาขอ้มูลการจ่ายเงินค่าตอบแทนของบริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกบับริษทัฯ 

9. ทบทวนรูปแบบการจ่ายเงินค่าตอบแทนใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง 

10. พิจารณาเกณฑก์ารประเมินผลกรรมการผูท่ี้เป็นผูบ้ริหารระดบัสูง และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

11. พิจารณาค่าตอบแทนประจาํปี 

 

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผดิชอบ และรายงานต่อ คณะกรรมการบริษทั 

ดงัต่อไปน้ี 

1. พิจารณาให้มีการจดัการและการควบคุมความเส่ียงของธุรกิจ เพื่อการดาํเนินการลงทุนและการดาํเนินกิจกรรม

ของบริษทัฯ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

2. รายงานผลการจดัการความเส่ียงของธุรกิจให้คณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบ ในกรณีท่ีมีปัจจยัหรือเหตุการณ์

สําคญัท่ีอาจมีผลกระทบต่อบริษทัฯ อยา่งมีนยัสําคญั   ตอ้งรายงานให้คณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อทราบและ

พิจารณาโดยเร็วท่ีสุด 

3. พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงของบริษทัฯ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

 

5.    คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี 

          อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี 

         คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผดิชอบ และรายงานต่อ คณะกรรมการบริษทั 

ดงัต่อไปน้ี 

1. เสนอแนะนโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี แนวทางปฏิบติัการดาํเนินธุรกิจและการประกอบกิจการท่ีดี 

2. ทบทวนหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และปรับแกไ้ขตามความเหมาะสม 

3. ติดตามผลการดาํเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
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6. คณะกรรมการการลงทุน 

อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุน  

1. ศึกษา วเิคราะห์ โอกาส กาํหนดกลยทุธ์ เป้าหมาย  แผนการลงทุน งบประมาณการลงทุน  ผลตอบแทนการ

ลงทุน และผลประโยชน์อ่ืนจากการลงทุน  โดยคาํนึงถึงผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าการลงทุน  และปัจจยัเส่ียงท่ี

เก่ียวขอ้งใหมี้การบริหารจดัการใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

2. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการลงทุนท่ีไดรั้บการอนุมติัให้เขา้ลงทุน  ภายใตง้บประมาณท่ีคณะ 

กรรมการบริษทัอนุมติัไว ้ และรายงานคณะกรรมการเพื่อรับทราบ 

 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 (1)  กรรมการอสิระ 

 หลกัเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอสิระ 

 กรรมการท่ีเป็นอิสระตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจาํ หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา 

คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม 

3. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ีใหน้บัรวมถึงหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย  

4. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายใหเ้ท่าเทียมกนั 

5. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษทัฯ กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือบริษทั

อ่ืนซ่ึงมีผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่กลุ่มเดียวกนั 

6. สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯเพื่อตดัสินใจในกิจกรรมท่ีสาํคญัของบริษทัฯ  

 ซ่ึงคุณสมบติัดงักล่าวเป็นคุณสมบติัท่ีเทียบเท่ากบัขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ  

             ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 การถ่วงดุลของกรรมการกบักรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบริษทัฯ  ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 จาํนวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย 

 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร     1 ท่าน 

กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร     4 ท่าน 

 กรรมการท่ีเป็นอิสระ      4 ท่าน  
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 (2)  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 การคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้ ง เป็นกรรมการ บริษัทฯได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการบริษทั และเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงให้สิทธิแก่ผูล้งทุนรายยอ่ยในการแต่งตั้งกรรมการผา่นท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นโดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้นบัวา่ผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึง

เสียง โดยใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียง

ให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ กล่าวคือไม่ใช้ระบบสะสมคะแนน (Cumulative Voting) และบุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนน

เสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ัง

นั้น ในกรณีบุคคลท่ีไดรั้บการเลือกตั้งมีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธาน

เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด  

ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการวา่งลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล

ใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนดเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้

แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการได้

เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

ส่วนในการพิจารณาสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมิได้มีตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั การคดัเลือกบุคคล

ดงักล่าวไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั 

 

การกาํกบัดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อย  

1. กลไกในการกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ย 

 ท่ีคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 18/2560ไดม้ติให้ปรับปรุงอาํนาจดาํเนินการซ่ึงเป็นระเบียบและขอ้ปฎิบติัอาํนาจ

ในการอนุมติัต่างๆของบริษทัและบริษทัย่อย มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี 25 สิงหาคม  2560โดยอาํนาจท่ีผูกพนับริษทัตาม

กฎหมายเป็นอาํนาจของคณะกรรมการบริษทั เวน้แต่จะมีการมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทัให้กระทาํการแทนได ้

และอาํนาจการบริหารทัว่ไปเป็นอาํนาจของกรรมการผูจ้ดัการ อาํนาจดาํเนินการแบ่งประเภทการอนุมติัตามขั้นตอน

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

ดาํเนินการตามมติคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2561   เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั 

 นอกจากน้ี ผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในบริษทัยอ่ย จะตอ้งดูแลให้บริษทัยอ่ยมีขอ้บงัคบัในเร่ืองการ

ทาํรายการท่ีเก่ียวโยง การได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์หรือการทาํรายการสําคญัอ่ืนใดของบริษทัดงักล่าวให้

ครบถ้วนถูกตอ้ง และใช้หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทาํรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับ

หลกัเกณฑข์องบริษทั  รวมถึงตอ้งกาํกบัดูแลใหมี้การจดัเก็บขอ้มูล และการบนัทึกบญัชีของบริษทัยอ่ยให้บริษทัสามารถ

ตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัทาํงบการเงินรวมไดท้นักาํหนดดว้ย 

2. ขอ้มูลขอ้ตกลงระหวา่งบริษทัและผูถื้อหุน้อ่ืนในการบริหารจดัการบริษทัยอ่ย 

 -ไม่มี- 
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การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษทัฯ  มีนโยบายและวิธีการดูแลเพื่อป้องกนัการเอาเปรียบผูถื้อหุ้นอ่ืนและส่งเสริมให้เกิดการปฎิบติัต่อผูถื้อ

หุ้นอย่างเท่าเทียม  โดยไม่นาํขอ้มูลไปใช้ในทางท่ีผิด รวมถึงการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตน

รวมทั้งเพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพย ์เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดมาตราการป้องกนัการใชข้อ้มูลโดยมิชอบ 

( Insider  Trading ) ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงหมายถึงคณะกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร และพนกังานในหน่วยงาน                    

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล  รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว ดงัน้ี  

- หา้มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน 

รายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี และอยา่งนอ้ย 1 วนัหลงัการเปิดเผยงบดงักล่าว 

- ในกรณีท่ีทราบขอ้มูลใดๆท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯตอ้งไม่ซ้ือขาย

หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ จนกวา่จะไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะชนทั้งหมดแลว้ 

- กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง (ตั้งแต่รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ข้ึนไป รวมถึงผูจ้ดัการฝ่ายในสาย

การเงินและบญัชี มีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยเ์ม่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นคร้ังแรกและหลงัจากท่ีมีการ

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

กรรมการบริษทัฯ ทราบถึงขอ้มูลการถือหลกัทรัพยทุ์กคร้ังท่ีมีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

- จดัระบบรักษาความปลอดภยัในท่ีทาํงานเพื่อป้องกนัแฟ้มขอ้มูลและเอกสารลบั 

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2563 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติแต่งตั้งผูส้อบ

บญัชีแห่งบริษทั เอน็พีเอส สยาม สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2561 ประจาํปี 2562 และประจาํปี 

2563 พร้อมกบัอนุมติัให้กาํหนดค่าสอบบญัชีรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจาํปี 2561 ประจาํปี 2562 และประจาํปี 

2563 ในวงเงินไม่เกินปีละ 5,400,000 (หา้ลา้นส่ีแสนบาทถว้น)  

 

การปฎบิัติตามหลกัการการกํากบัดูแลกจิการทีด่ีในเร่ืองอ่ืนๆ 

            บริษทัฯ ยดึมัน่และมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ และรับผดิชอบต่อ 

ผูมี้ส่วนได้เสียต่างๆ โดยนาํหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เพือ่เป็นแนวทางหลกัในการดาํเนินงานของบริษทัฯอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงคลอบคลุมหลกัการปฏิบติัเก่ียวกบัการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีรายละเอียดประกอบ 5 ดา้นดงัต่อไปน้ี 

  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

            บริษทัฯ มีนโยบายสนบัสนุนและส่งเสริมอาํนวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกรายไดรั้บสิทธิ

พื้นฐานต่างๆ ดว้ยวิธีการและมาตราฐานท่ีเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือได ้โดยให้สิทธิในการซ้ือ ขาย โอน หลกัทรัพยท่ี์ตน

ถืออยูอ่ยา่งเป็นอิสระ การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้หรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การส่ง

คาํถามล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้  การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมอยา่งอิสระ การใชสิ้ทธิลงคะแนนในเร่ืองท่ี
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สาํคญัของบริษทัท่ีคณะกรรมการตอ้งนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติั เช่น การเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้ตาํแหน่งตาม

วาระ การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ผูส้อบบญัชี เป็นตน้  นอกจากน้ีแลว้ ทางบริษทั

ฯ ยงัไดด้าํเนินการในเร่ืองอ่ืนๆให้เป็นไปตามกฎระเบียบและความถูกตอ้งตามกฎของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เช่น การใหข้อ้มูลต่างๆท่ีมีความสําคญัหรือมีผลกระทบต่อบริษทัฯ หรือผูถื้อหุ้น เช่น รายการท่ีเก่ียวโยงกนั  รายละเอียด

การใช้สิทธิของ   วอแรนท์  รายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีขนาดเป็นสาระสําคญัตามท่ีกาํหนดไวใ้น

กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเปิดเผยขอ้มูลผา่นทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และทางเวปไซตข์องบริษทัฯ 

 

  2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 

  บริษทัฯ ตระหนกัและใหค้วามสาํคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ เพื่อการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและเท่าเทียม 

กนัอยา่งแทจ้ริง  จึงไดก้าํหนดแนวปฏิบติัเพื่อกาํกบัดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

 

1. การประชุมผูถื้อหุน้ 

การใหข้อ้มูลก่อนการประชุม  

   1.1 บริษทัฯ มีนโยบายในการสนบัสนุน หรือส่งเสริมผูถื้อหุน้ทุกกลุ่มให้เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น โดยบริษทัฯ 

ไดส่้งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้โดยระบุวนั เวลา และสถานท่ี ประชุมอยา่งชดัเจนพร้อมรายละเอียด ระเบียบวาระการ

ประชุม มีรายละเอียดคาํช้ีแจงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของแต่ละวาระการประชุม ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญ

ประชุมผูถื้อหุน้  

   1.2 ในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯจดัให้มีสถานท่ีจดัการประชุมท่ีมีขนาดเพียงพอรองรับจาํนวนผูถื้อหุ้น

จดัสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นตั้งคาํถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวกบับริษทัฯได ้รวมทั้งเปิดโอกาส

ใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมโดยกาํหนดหลกัเกณฑ์การส่งคาํถามล่วงหนา้อยา่งชดัเจน และแจง้ให้ผูถื้อ

หุ้นทราบพร้อมกับการนําส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคาํถาม

ล่วงหนา้ดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซต ์ (Website) ของบริษทัฯ ดว้ย  

      1.3 ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยสามารถเสนอรายช่ือผูท้รงคุณวุฒิเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหนา้ก่อนการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ตามหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการของบริษทัฯ    

        1.4 บริษทัฯ อาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอยา่งเต็มท่ี และละ

เวน้การกระทาํใดๆ ท่ีเป็นการจาํกดัโอกาสการเขา้ประชุมของผูถื้อหุน้ เช่น การเขา้ประชุมเพื่อออกเสียงลงมติ ไม่มีวธีิการ

ยุง่ยากหรือ มีค่าใชจ่้ายมากเกินไป สถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้สะดวกต่อการเดินทาง เป็นตน้  

      1.5 บริษทัฯ รักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นและปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิรับ

ขอ้มูล หรือเอกสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ  

      1.6 บริษทัฯไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น โดยมีระเบียบวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดคาํ

ช้ีแจง และเหตุผลประกอบการพิจารณาของแต่ละวาระการประชุมใหผู้ถื้อหุน้ก่อนวนันดัประชุมผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ย 14 วนั  
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      1.7  การคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  

   บริษทัฯ สนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นขา้งนอ้ยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นหรือเสนอ

ช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีการขอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อ

เป็นกรรมการบริษทัฯ   ตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

     1.8  การมีส่วนไดเ้สียของกรรมการบริษทัฯ  

   บริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายใหก้รรมการบริษทัฯท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียเก่ียวกบัการพิจารณาเร่ืองใดของวาระการ

ประชุม งด เวน้การมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาวาระการประชุมนั้น 

 

2.  การดาํเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

    2.1 บริษทัฯ ส่งเสริมให้นาํเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผูถื้อหุ้น การนับ

คะแนนและการแสดงผลการนบัคะแนน เพื่อใหก้ารดาํเนินการประชุมสามารถกระทาํไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นยาํ  

   2.2 กรรมการบริษทัฯทุกคนรวมทั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยและเลขานุการบริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น

ทุกคร้ัง รวมทั้งท่ีปรึกษากฏหมายท่ีเป็นอิสระจากภายนอก (Inspector) ทาํหนา้ท่ีดูแลใหก้ารประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอยา่ง

โปร่งใส ถูกตอ้งตามกฏหมาย  หากไม่ติดภารกิจสําคญั ผูบ้ริหารระดบัสูงทุกคนเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อตอบขอ้

ซกัถามและรับฟังความคิดเห็นของผูถื้อหุน้  

   2.3 ผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดระยะเวลาการประชุม ผูถื้อหุ้นมีสิทธิซกัถามขอ้

สงสัย เสนอความคิดเห็นต่อท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ประธานท่ีประชุมตอ้งจดัสรรเวลาให้อยา่งเหมาะสม 

ส่งเสริมใหมี้การ แสดงความเห็น และซกัถามในท่ีประชุม        

 

3.  การดาํเนินการหลงัประชุม 

      3.1 การจดัทาํรายงานประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผูถื้อหุน้ 

        ในรายงานประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้บนัทึกการช้ีแจง ขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผล

การลงคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบก่อนดาํเนินการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ตั้งประเด็น หรือซกัถาม นอกจากน้ี 

บริษทัฯ ได ้จดัให้มีบนัทึกคาํถามคาํตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ การประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นเห็นดว้ย ไม่เห็น

ดว้ย และงดออกเสียง เป็นอยา่งไร รวมถึงการบนัทึกรายช่ือกรรมการบริษทัฯ ผูเ้ขา้ร่วมการประชุม และกรรมการบริษทัฯ 

ท่ีลาการประชุมดว้ย  

   3.2 เลขานุการบริษทัฯ จดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และชดัเจนเพื่อนาํส่งผา่นระบบ

ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  คณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(ก.ล.ต.) รวมทั้งเผยแพร่ให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงผลของการลงคะแนนของแต่ละวาระการประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อหุ้น

ของบริษทัฯ ทราบผา่นเวบ็ไซดบ์ริษทัฯ ภายใน 14 วนัหลงัจากการประชุมผูถื้อหุน้  
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3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

บริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดนโยบายและมาตรการปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นหลกัในกลุ่ม 

ต่างๆ  โดยคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียตามกฏหมายหรือขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษทัฯ เพื่อให้พนกังานทุกระดบัยึดถือเป็น

แนวปฏิบติัซ่ึงเป็นภาระหนา้ท่ีท่ีสาํคญัของทุกคน ดงัน้ี 

 1.  การกาํหนดนโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  

  1.1 บริษทัฯ แบ่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียออกเป็นกลุ่มไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น คู่คา้ คู่แข่ง ผูบ้ริโภค พนกังาน ผูร่้วมงาน 

ลูกหน้ี เจา้หน้ี ตลอดจนชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บริษทัฯไดจ้ดัให้มีช่องทางในการ

ส่ือสารและการ ตอบสนองความตอ้งการจากบริษทัฯอยา่งพอเพียงของแต่ละกลุ่ม  

  1.2 บริษทัฯ มีพนัธสัญญาต่อลูกคา้ในการดูแลลูกคา้อยา่งเป็นระบบในดา้นสุขภาพ ความปลอดภยั และการ

ชดเชย จากการใชสิ้นคา้หรือบริการในช่วงอายสิุนคา้หรือบริการนั้น  

  1.3 บริษทัฯ มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างปฏิสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชนท่ีสถานประกอบการ

ตั้งอยู ่ มีแผนงานในการรักษาส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการ

ดาํเนินงานของ บริษทัฯ มีแผนชดเชยท่ีดีหากมีอุบติัเหตุและมีการวางแผนแกไ้ขอย่างย ัง่ยืน นอกจากน้ีบริษทัฯไดใ้ช้

มาตรฐานยุโรปในการ ก่อสร้างโรงงาน ทาํให้มัน่ใจไดว้่าห่วงโซ่อุปทานของบริษทัฯเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และใช้

ทรัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

  1.4 การปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและรับผดิชอบต่อเจา้หน้ีโดยจดัให้มีการคา้ประกนัเจา้หน้ีตามขอ้ตกลงทางธุรกิจท่ี 

เหมาะสมและเป็นหลกัพึงปฏิบติัทางการคา้ทัว่ไป  

      1.5 บริษทัฯ ไดล้งนามเขา้เป็นภาคีต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ไดด้าํเนินการประชาสัมพนัธ์ใหพ้นกังานของ

บริษทัฯตระหนกัถึงเร่ืองดงักล่าว  นอกจากน้ีบริษทัฯไดส้นบัสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังใหพ้นกังานของบริษทัฯ

ปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  

  1.6 บริษัทฯ คาํนึงถึงสวสัดิภาพของพนักงาน โดยไม่เอาเปรียบในการทาํสัญญาจ้าง มีการกําหนด

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพ  เพื่อกระตุน้ให้พนกังานมีแรงจูงใจในการทาํงาน  มีการฝึกอบรมและให้การศึกษา

เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศกัยภาพของพนกังาน มีส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี มีการกาํหนดมาตรฐานความปลอดภยั สร้างวินยั

ในการทาํงาน ไดรั้บการเอาใจใส่ดูแลอยา่งทัว่ถึง บริษทัฯไดก้าํหนดแผนการแกไ้ขปัญหาต่อผูไ้ดรั้บผลกระทบดงักล่าว

หากมีเหตุใหพ้นกังานตอ้งยติุการทาํงาน ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม  

  1.7 เพื่อให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนัและมีความเป็นธรรมตามหลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯไดจ้ดัให้มีช่องทางรับแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนหรือขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะใดท่ี

แสดงวา่ผูมี้ส่วนได ้ ส่วนเสียไดรั้บผลกระทบหรือมีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบอนัจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูมี้

ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจากการ ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯหรือจากการปฏิบติัของพนกังานของบริษทัฯเก่ียวกบัการ

กระทาํผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณรวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบติัอย่างไม่เท่าเทียมกนั หรือการ

กระทาํท่ีขาดความระมดัระวงัและขาดความรอบคอบ   โดยสามารถแจง้เบาะแสผา่นทางเวบ็ไซต ์(Website) ของบริษทัฯ  

ทั้งน้ี บริษทัฯ จะดาํเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและบนัทึกการสอบสวนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยไม่เปิดเผยช่ือ     
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ผูแ้จง้เบาะแส รวมทั้งดาํเนินการจดัเก็บขอ้มูลการร้องเรียนเป็นความลบั  เพื่อคุม้ครองผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูแ้จง้

เบาะแสดงักล่าว 

    2.   การคดัเลือกคู่คา้ 

 2.1 การรับตวัอยา่งสินคา้ไวท้ดลองใชต้อ้งมีระยะเวลาจาํกดั และส่งมอบตวัอยา่งคืนให้กบัผูค้า้/ผูข้าย ทนัที

เม่ือครบกาํหนด ควรทดลองใชสิ้นคา้ตวัอยา่งนั้นอยา่งระมดัระวงั ดว้ยวตัถุประสงคท่ี์จะตรวจสอบและบนัทึกขอ้มูลดา้น 

คุณภาพและสมรรถภาพอย่างแทจ้ริง โดยมีการบนัทึกขอ้มูลดงักล่าวไวเ้ป็นหลักฐาน เพื่อใช้อ้างอิงในการพิจารณา

ตดัสินใจเม่ือถึงเวลา  

                   2.2 ไม่เชิญผูค้า้/ผูข้ายเขา้ร่วมยื่นขอ้เสนอ หรือประกวดราคาโดยไม่มีความตอ้งการจดัหาอยา่งแทจ้ริง หรือ

ตั้งใจไวแ้ลว้ว่าจะไม่จดัหาจากผูค้า้/ผูข้ายรายนั้น ควรเลือกเชิญเฉพาะผูค้า้/ผูข้ายท่ีเม่ือพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบติั 

ความ ตั้งใจ และความสามารถท่ีจะเขา้ร่วมแข่งขนัโดยหวงัจะไดรั้บการจดัหาในท่ีสุดเท่านั้น   

                   2.3 ปฏิบติัต่อผูค้า้/ผูข้ายท่ีเขา้ร่วมประกวดราคาโดยทดัเทียมกนั 

                   2.4 รักษาขอ้มูลต่างๆท่ีไดรั้บจากผูเ้สนอราคา หรือผูเ้ขา้ร่วมประกวดราคาแต่ละรายไวเ้ป็นความลบั 

                   2.5 ดาํเนินการจดัหาอยา่งโปร่งใส ยติุธรรมและซ่ือสัตย ์และไม่ใหมี้อิทธิพลใดๆท่ีไม่ชอบธรรมแทรกแซงได ้

    3.   การดาํเนินธุรกิจภายใตม้าตรฐานส่ิงแวดลอ้ม  

บริษทัฯ ได้ควบคุมคุณภาพการปล่อยของเสียออกสู่ส่ิงแวดล้อมภายนอกภายใตข้อ้กาํหนดของกรมควบคุม

มลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัไออีซี มีการมีการ

ตรวจวดัมลพิษ การควบคุมนํ้าเสีย และมีการส่งรายงานตามขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการอยา่งเคร่งครัด 

 

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

คณะกรรมการไดดู้แลให้บริษทัฯเปิดเผยขอ้มูลสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ี

มิใช่ขอ้มูลทางการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามแบบรายงาน

ขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (56-2) ผา่นช่องทางเวบ็ไซต ์(Website) ของบริษทัฯ  โดยเสนอขอ้มูล

ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และใหมี้การปรับปรุงอยูเ่สมอ เพื่อใหข้อ้มูลเป็นปัจจุบนั  

ในรอบปี 2563 บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลผา่นช่องทางเวบ็ไซต ์(Website) ของบริษทัฯ และมีการตอบขอ้ซกัถาม

ทางโทรศพัทผ์่านทางหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations)  ซ่ึงถือเป็นการเพิ่มช่องทางในการเปิดเผยของ

บริษทัฯ แก่ผูถื้อหุน้ดว้ย  เพื่อใหน้กัลงทุน ผูถื้อหุน้ และฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดรั้บสารสนเทศอยา่งรวดเร็ว และถูกตอ้ง 

 

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัฯ มีบทบาทสําคญัในฐานะตวัแทนของผูถื้อหุ้นในการกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ แผนกล

ยทุธ์ และงบประมาณเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินกิจการ และการควบคุมดูแลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารให้

เป็นไปตามนโยบายท่ีไดก้าํหนดไวด้ว้ยความยุติธรรม โปร่งใส สอดคล้องกบักฏหมาย ขอ้บงัคบัและนโยบายต่าง ๆ 

รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ  
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
 

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีถือหุน้ตั้งแต่ 0.5 % ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2564   ซ่ึงเป็นวนัท่ี

บริษทัฯ กาํหนดวนั Record Date (กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564)  

โดยในวนั Record Date ดงักล่าว บริษทัฯ มีหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจาํนวน 249,345,538,669 หุน้   

  
ช่ือ นามสกุล จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

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

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

3 นาย สุรัตน์ อิฐโสภณพนัธ์ 5,002,480,904 2.006% 

4 นาย กรณ์ชนนัท ์ ธนนัทน์พงศ ์ 3,928,875,562 1.576% 

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

6 นาย มานพ จารุกาํเนิดกนก 1,935,726,022 0.776% 

 7 บริษทั 
 

ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ 1,909,863,205 0.766% 

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

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

          รวม 9 ท่านแรก 51,148,927,970 20.512% 

   จากหุน้ทั้งหมด   249,345,538,669 หุน้ 

 

1) การประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holding Company) 

     -ไม่มี- 

 

2) ขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

     -ไม่มี- 
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การออกหลกัทรัพย์อ่ืน  

1. ใบสําคัญแสดงสิทธิ IEC-W2  

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

วนัท่ี 23 พฤษภาคม  2559  โดยมีกาํหนดการใชสิ้ทธิไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละงวดไตรมาส ( เดือนมีนาคม 

มิถุนายน กนัยายน และ ธนัวาคม ของแต่ละปี )  และไดก้าํหนดราคาใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญั ( Exercise Price )  ดงัน้ี 

ปีท่ี 1  ( 23 พฤษภาคม 2559  ถึง 22 พฤษภาคม 2560 )     

ราคาหุน้ละ  0.025 บาท (สองจุดหา้สตางค)์  

ปีท่ี 2  ( 23 พฤษภาคม 2560  ถึง 22 พฤษภาคม 2561 )     

ราคาหุน้ละ  0.035 บาท (สามจุดหา้สตางค)์ 

 ปีท่ี 3  ( 23 พฤษภาคม 2561  ถึง 22 พฤษภาคม 2562 )     

ราคาหุน้ละ  0.045 บาท (ส่ีจุดหา้สตางค)์ 

โดยใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 (IEC - W2) เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด

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

หลกัทรัพยฯ์ ไดรั้บจดทะเบียนหลกัทรัพย ์IEC-W2   เขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและไดก้าํหนดวนัเร่ิมทาํการซ้ือขาย

หลกัทรัพยด์งักล่าวในระบบกระดานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 14 มิถุนายน  2559 เป็น

ตน้ไป  และมีผลการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

ก ารใ ช้ สิ ท ธิของ ใ บสําคัญ

แสดงสิทธิ  

IEC -W2 

จาํนวนใบสาํคญัแสดง

สิทธิท่ีใชสิ้ทธิ 

(หน่วย) 

อตัราการใช้

สิทธิ 

ราคาใชสิ้ทธิ 

(บาทต่อหุ้น) 

วนัใชสิ้ทธิ จาํนวนหุ้นท่ีเกิด

จากการใชสิ้ทธิ 

(หุ้น) 

จาํนวนหุ้นท่ีรองรับ

การใชสิ้ทธิคงเหลือ  

(หุ้น) 

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

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

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

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

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

บริษทัฯ ไดอ้อกตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange) เพื่อจดัหาเงินทุนสาํหรับใชใ้นการลงทุน และ/หรือ  

เป็นเงินทุนหมุนเวยีนทัว่ไปตามช่วงระยะเวลาต่างๆ มูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 200 ลา้นบาท อายตุัว๋แลกเงินไม่เกิน 270 

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

เน่ืองจากการออกตัว๋แลกเงินจะมีตน้ทุนทางการเงินคงท่ีตามท่ีระบุในสัญญา ในขณะท่ีอตัราตน้ทุนทางการเงิน

ในตลาดมีแนวโนม้ปรับลดลง ดงันั้น ในช่วงระหวา่งปี 2561-2562  บริษทัฯ จึงไดข้อไถ่ถอนตัว๋แลกเงินทั้งหมด  ทาํให ้

ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ ไม่มียอดคงคา้งของตัว๋แลกเงินท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุน  

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

- นโยบายของบริษทัฯ: หากไม่มีเหตุจาํเป็นอ่ืนใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการ

ดาํเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั  

    บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 70  

    แต่ไม่เกินร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษี  

-    นโยบายของบริษทัยอ่ย : -ไม่ไดก้าํหนด- 
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ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 

 แมว้า่ในช่วงปีท่ีผา่นมา บริษทัไดรั้บผลกระทบในการดาํเนินธุรกิจในหลายดา้น แต่บริษทัฯยงัคงมุ่งมัน่ดาํเนิน

ธุรกิจดา้นพลงังานทดแทนแบบครบวงจร โดยดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนท่ีหลากหลาย และ

ยงัคงพฒันาธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบริหารการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื เพื่อสร้างความสมดุลทั้งทาง

เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม แมว้า่ในบางธุรกิจยงัคงมีปัญหากบัชุมชนรอบขา้งอยูบ่า้ง แต่บริษทัฯ พยายาม

แกไ้ขปัญหามาโดยตลอด รวมทั้งการจดักิจกรรมชุมชนสัมพนัธ์ และการมี 

ส่วนร่วมสร้างกิจกรรมในชุมชนอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหชุ้มชนและกิจการสามารถอยูร่่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดด้าํเนินงานดา้นการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงั ดว้ยการสร้างจิตสํานึกโดย

เร่ิมตน้จากภายในองค์กรและขยายสู่ชุมชนและสังคมโดยรอบ อีกทั้งให้ความสําคญัต่อการพฒันาพื้นท่ีสีเขียวรอบ

โรงงานเพื่อคืนความสมดุลให้แก่ธรรมชาติให้คงอยูต่่อไป อาทิเช่น การสร้างพื้นท่ีสีเขียวในโรงงาน  ปรับภูมิทศัน์ดูแล

ส่ิงแวดลอ้มบริเวณรอบโรงงาน  การปลูกป่าร่วมกบัชุมชน และการช่วยเหลือสนบัสนุนกิจกรรมชุมชน เป็นตน้ ในรอบปี

ท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไดด้าํเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี  

 
1. E-Environment : การดูแลรักษาและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม   

 

โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้ให้ความสําคญัต่อผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มของสังคม โดยลงพื้นท่ี

สาํรวจความคิดเห็นและช้ีแจงปัญหาพร้อมดาํเนินการหาแนวทางการแกไ้ขในดา้นส่ิงแวดลอ้มมาโดยตลอด  แมว้า่ในช่วง

ท่ีผ่านมามีปัญหาในเร่ืองกล่ินขยะท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ แต่บริษทัฯ ก็ไดห้าแนวทางแก้ไขดว้ยการนาํเอน

ไซน์มาฉีดพ่นควบคู่ไปกบันํ้ าหมกัชีวภาพเพื่อลดกล่ินขยะมูลฝอย บริเวณลานรับขยะภายในโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ       

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  และยงัได้ยกระดับมาตรการป้องกันผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมโดยได้ดําเนินการจัดการ 

ดงัต่อไปน้ี 

• เปล่ียนถุงกรองฝุ่ น (Bag Filter) เพื่อควบคุมปริมาณมลพิษท่ีปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีมาตรฐานกาํหนด 

สามารถดกัฝุ่ นได ้0.1 ไมครอน  

• ส่งขอ้มูลการตรวจวดัประสิทธิภาพการเผาไหม ้(CEMs) แบบออนไลน์ใหก้บัอุตสาหกรรมจงัหวดัสงขลา     ได้

ตรวจสอบการเดินเคร่ืองตลอดเวลา  

• สร้างอาคารปิดเพื่อแกไ้ขปัญหาเร่ืองกล่ิน โดยสร้างอาคารขนาด 30x40 เมตร เพื่อควบคุมกล่ินไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ

พื้นท่ีใกลเ้คียง 

• ต่อเติมกาํแพงคอนกรีตสูง 3 เมตร บริเวณโดยรอบอาคารเพื่อป้องกนันํ้าเสียและกล่ินกระจายออกสู่ภายนอก 

• เดินท่อ Duct เพื่อดูดกล่ินจากหอ้งเก็บขยะไปเผาในเตาเผาไหม ้ 

• ติดตั้งเคร่ืองผลิต Ozone เพื่อควบคุมกล่ิน 

• ปลูกไมย้นืตน้ในพื้นท่ีสีเขียวของโครงการเป็นหลกั เพื่อป้องกนักล่ิน และเสียงรอบๆ โรงไฟฟ้า 
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• ฉีดพน่นํ้ายาจุลินทรีย ์(EM)ในพื้นท่ีประกอบการ ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพอากาศและฤดูกาลต่างๆ โดยในฤดูฝนจะเพิ่ม

ความถ่ีจาก 12 ชัว่โมง/รอบ เป็น 6 ชัว่โมง/รอบ 

• ติดตั้งหวัฉีดละอองจุลินทรีย ์(ม่านEM) รอบอาคารและประตูเพื่อควบคุมกล่ินและดกัจบัฝุ่ นละอองในอากาศ  

• ดาํเนินการต่อเพิ่มความสูงของปล่องระบายอากาศจากระดบัความสูง 30 เมตร เป็น 45 เมตร เพื่อช่วยทาํใหค้วามเขม้ขน้

ของพิษทางอากาศ ลดลงถึง 16 เท่า 

 

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลสระแก้ว ไดมุ้่งมัน่เขา้สู่ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายส่ิงแวดลอ้ม

ของบริษทัซ่ึงมุ่งเน้นการป้องกันมลพิษและปฏิบติัตามกฎหมายส่ิงแวดล้อม โดยได้ทาํการประเมินความเส่ียงด้าน

ส่ิงแวดลอ้มประจาํปี 2563 แลว้กาํหนดเป็นแผนงานเพื่อแกไ้ขปัญหาและป้องกนัมลพิษ โดยไดล้งทุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ดงัน้ี 

• ระบบรวบรวมนํ้าทิง้จากกระบวนการผลิต แต่เดิมนํ้ าทิ้งจากกระบวนการผลิตจาก Boiler Zone มีแหล่งกาํเนิดนํ้ าทิ้ง

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

ไหลลงรางระบายนํ้าฝน และไหลออกนอกบริเวณโรงงาน  ดงันั้น จึงจดัทาํระบบรวบรวมนํ้ าทิ้งเพื่อรวบรวมนํ้ าทิ้งเขา้

สู่บ่อบาํบดันํ้าทิ้งจากกระบวนการผลิต และป้องกนัไม่ใหน้ํ้าทิ้งไหลลงรางระบายนํ้าฝน 

• บ่อปรับสภาพนํา้ทิง้จากกระบวนการผลติ (Neutralization pond Actual 50%) จากผลตรวจวดัดา้นส่ิงแวดลอ้มพบวา่ 

นํ้ าทิ้งจากกระบวนการผลิต มี pH สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้ าทิ้ง ดงันั้น จึงได้จดัทาํบ่อปรับสภาพนํ้ าทิ้ง 

(Neutralization pond) โดยติดตั้งระบบเคมีปรับสภาพนํ้ าทิ้งจากกระบวนการผลิต ดว้ยการจ่ายสารเคมีกรดซลัฟิวริค    

( H2SO4 ) 50% ลงในรางรวบรวมนํ้าทิ้งเพื่อปรับสภาพนํ้าทิ้งใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้ง 

• ทาํแนวกนัฝุ่นและคันดิน รอบโรงไฟฟ้า 

• โครงการไตรภาคีเพ่ือบริหารจัดการนํ้าเสียและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมชุมชนแนวคลองพระปรงในฐานะภาค

ผูป้ระกอบการท่ีตั้งอยูติ่ดลุ่มนํ้ าพระสทึง  ทั้งน้ีเพื่อร่วมดูแล รักษาลุ่มนํ้ าพระปรง-พระสทึง ของจงัหวดัสระแกว้และ

ปราจีนบุรี โดยบริษทัไดรั้บการแต่งตั้งเป็นคณะทาํงานตามคาํสั่งของกรมโรงงานอุตสาหกรรมท่ี 187/2559  เร่ือง การ

แต่งตั้งคณะทาํงานไตรภาคีเพื่อบริหารจดัการนํ้าเสียและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มชุมชนแนวคลองพระปรง   

 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์  โครงการลาํพูน จ.ลาํพูน  และ โครงการแม่มาลยั จ.เชียงใหม่ 

• บริษทั มีนโยบายไม่ใช้สารเคมีในการกาํจดัวชัพืช และไดด้าํเนินการตรวจสอบคุณภาพนํ้ าโดยรอบโครงการทุกปี 

เพื่อใหแ้น่ใจวา่โรงงานไม่มีมลพิษจากการผลิตไฟฟ้า   

• โรงไฟฟ้าโครงการแม่มาลยั จงัหวดัเชียงใหม่  จดัทาํประมวลหลกัการปฏิบติังาน  (Code  of  Practice:  CoP)  เร่ือง

มาตรการป้องกนัแกไ้ขและติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อรายงานส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจากการผลิต

ไฟฟ้า   มาตรการป้องกนัแกไ้ขและติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเพื่อไม่ใหส่้งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  

ความปลอดภยัและชุมชนในพื้นท่ีใกลเ้คียงสถานประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 
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2. S-Social Responsibility ความรับผดิชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน  

โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ อาํเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา  

• โครงการธนาคารขยะ ไดริ้เร่ิมในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบนัไดด้าํเนินการรับซ้ือขยะอย่างต่อเน่ืองใน

โรงเรียนจาํนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนบา้นบึงพิชยั และ โรงเรียนบา้นทุ่งเลียบ บริษทัได้รับซ้ือขยะประเภทขวดนํ้ า

พลาสติก เศษกระดาษ และถุงพลาสติก เพื่อปลูกจิตสํานึกให้เด็กนกัเรียนไดต้ระหนกัถึงคุณค่าของส่ิงแวดลอ้ม  โดย

การส่งเสริมการคดัแยกขยะก่อนทิ้ง  เพื่อลดปริมาณขยะด้วยการนาํขยะบางส่วนสามารถนาํกลบัมาใช้ใหม่  แต่

ปริมาณขยะภายในโรงเรียนมีจาํนวนท่ีลดน้อยลง เน่ืองจากเด็กนักเรียนมีการจบัจ่ายซ้ือขนมท่ีลดน้อยลง ทาํให้

ปริมาณขยะสะสมต่อเดือนลดน้อยลงตามไปดว้ย ทั้งน้ีบริษทัฯไดมี้แผนในอนาคตท่ีจะเพิ่มขยายการรับซ้ือขยะจาก

ชุมชนเพื่อเป็นการสนบัสนุนรายไดเ้สริมของชุมชน 

• บริษัท จีเดค จํากดั ร่วมป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ-19 มอบผลติภัณฑ์แอลกอฮอล์สู่ชุมชน 

ร่วมรณรงค์ป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 เพื่อส่งมอบผลิตภณัฑ์เจลล้างมืออนามยัและขา้วสาร

อาหารแห้งสู่ชุมชน เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือสังคมให้สามารถผา่นพน้วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโควดิ-19 

               
 

• พนักงานจีเดคร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ให้มีปริมาณเพียงพอ ปลอดภยั และมีคุณภาพสูงสุดจาก           

ผูบ้ริจาคโลหิตดว้ยความสมคัรใจไม่หวงัส่ิงตอบแทน เพื่อนาํไปใชรั้กษาผูป่้วยทัว่ประเทศ 
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กจิกรรมสานสัมพนัธ์กบัชาวบ้านบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ อาํเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา  

• บริษัท จีเดค จํากดั ได้เข้าร่วมกจิกรรมงานหล่อเทยีนพรรษา ประจําปี 2563 ณ วดัเกาะวดั ทางบริษทัฯ ไดด้าํเนินการ

สนบัสนุนนํ้าด่ืมกบัผูม้าร่วมกิจกรรม และคอยบริการทางดา้นการตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายใหก้บัผูท่ี้มาเขา้ร่วมงาน 

เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกนัการแพร่ระบาดของโควดิ-19  

          
 

• ร่วมกิจกรรมทอดกฐินในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า พนักงานจีเดคไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทอดกฐิน พิธียกช่อฟ้าอุโบสถสี

ทองคาํ ปิดทองฝังลูกนิมิต ประจาํปี 2563 ณ วดัเกาะวดั และไดร่้วมทาํบุญจาํนวนเงิน 5,000 บาท 

             

• โครงการมหกรรมสุขภาพดีหาดใหญ่ไทยแลนด์ 4.0 บริษทัจีเดค จาํกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกบัสํานักการช่าง

เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยส่งพนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมให้ความรู้ในการทาํจดันํ้ าหมกัชีวภาพ พร้อมทั้งมอบนํ้ าหมกั

ชีวภาพแก่ผูเ้ขา้ร่วมงาน 

            
 

• แหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานพลังงานทดแทน บริษทัจีเดค จาํกดั ไดท้าํการตอ้นรับคณะดูงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เขา้มาศึกษาดูงานการบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชน และการนาํประโยชน์ท่ีไดไ้ป

แปลงเป็นพลงังานไฟฟ้า 
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โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล จ.สระแก้ว 

• โครงการจิตอาสาทาํความดีร่วมกบัชาวบา้นหนองไทรโดยซ่อมแซมถนนท่ีชาํรุดในชุมชนและซ่อมแซมฝาปิดท่อ

ระบายนํ้าท่ีชาํรุด 

• โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสวา่งบริเวณทางเขา้โรงงาน จากปากซอยซุ้มประตูวดัหนองไทร ส้ินสุดท่ีหน้า

โรงงาน 

• โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนทางเขา้โรงงาน 

• กิจกรรม CSR  สมทบทุนช่วยเหลือผูป้ระสบภยัโควิด-19 จงัหวดัสระแกว้ โดยส่งมอบให้เจา้หน้าท่ีอุตสาหกรรม

จงัหวดัสระแกว้ วนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ.2563 

• กิจกรรม CSR  สนบัสนุนเคร่ืองอุปโภคบริโภคแก่ชาวบา้น ม.14 บา้นเนินตะเคียน ท่ีไดรั้บผลกระทบจากโควิด-19  

วนัท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 
 

กจิกรรมสานสัมพนัธ์กบัชาวบ้านบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล จ.สระแก้ว 

• ร่วมสนบัสนุนของรางวลัในกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติโรงเรียนบา้นหนองไทร วนัท่ี 10 มกราคม 2563   เพื่อสร้าง

ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งชาวบา้นในชุมชนท่ีอยูใ่กลเ้คียงบริษทั                 

    
 

• ทาํบุญทอดผา้ป่าวดัหนองไทรและวดัหนองผกูเต่า วนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2563      
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• กิจกรรม CSR  สนบัสนุนเงินเพื่อซ่อมแซมสนามเด็กเล่น และทางเดินโรงเรียนบา้นหนองไทร  วนัท่ี 19 สิงหาคม  

พ.ศ. 2563      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   
 

            
 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์  โครงการลาํพูน จ.ลาํพูน และ โครงการแม่มาลยั จ.เชียงใหม่ 

• โรงไฟฟ้าโครงการแม่มาลยั  จงัหวดัเชียงใหม่  รับนกัศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน วิทยาลยัพลงังาน

ทดแทน มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ ฝึกงานในฝ่ายปฏิบติัการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ตั้งแต่วนัท่ี  29  มิถุนายน  พ.ศ. 

2563   ถึง 16  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

•  แหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์  บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกดั ไดมี้ส่วนให้ความรู้ต่อ

นกัเรียน นกัศึกษา ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานราชการ เขา้มาศึกษาดูงาน สอบถามการดาํเนินงาน เพื่อนาํความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ ตลอดจนศึกษาต่อยอด เพื่อพฒันาระบบพลงังานทดแทนให้มีประสิทธิภาพดีข้ึน โดยวนัท่ี 9 กนัยายน 

2563  คณะครูและนักศึกษาจากวิทยาลยัเทคนิคลาํพูน สาขาวิชาช่างไฟฟ้า จาํนวน 162 คน ได้เขา้มาศึกษาดูงาน

กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ ณ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์โครงการลาํพูน ของบริษทั 

ไออีซี  แม่ทา  แม่แตง  จาํกดั   
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• โรงไฟฟ้าโครงการลาํพูน ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโครงการบริหารจดัการลุ่มนํ้ า และวางระบบธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม

สถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวดัลําพูน ร่วมกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวดัลําพูน  นําโดยนาง

จนัทนา  ไวยาวจัมยั  อุตสาหกรรมจงัหวดัลาํพูน และคณะ  โดยไดด้าํเนินการจดักิจกรรม "สัมมนาสร้างองคค์วามรู้

ให้กบัเด็กปฐมวยัดา้นการจดัการขยะในสถานศึกษา" ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาํบลทากาศ  วนัท่ี 26 กรกฎาคม 

2563 โดยนางอรพินท ์ บุญมากาศ  ผูอ้าํนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลตาํบลทากาศใหเ้กียรติเป็นวิทยากรใหค้วามรู้

แก่เด็กนกัเรียน และช่วงบ่ายวนัเดียวกนัไดเ้ขา้ตรวจโรงไฟฟ้าโครงการลาํพูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

• สมทบกองทุนพลังงาน เพื่อให้ชุมชนนาํเงินกองทุนดงักล่าวไปพฒันาทอ้งถ่ิน  ในปีท่ีผา่นมาคณะกรรมกองทุนของ

หมู่บา้นโรงไฟฟ้าโครงการลาํพูน ไดน้าํเงินจากกองทุนจดัซ้ือเต็นทข์นาดใหญ่เพื่อใชใ้นกิจกรรมของชุมชนเทศบาล

ตาํบลทากาศ 

• คณะกรรมกองทุนของหมู่บา้นโรงไฟฟ้าโครงการแม่มาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ ไดน้าํเงินจากกองทุนไปติดตั้งระบบป๊ัม

นํ้าโซลาร์เซลลท่ี์อ่างเก็บนํ้าแม่ขิ ตรงขา้มกบัโรงไฟฟ้าเพื่อช่วยบรรเทาภยัแลง้ใหก้บัหมู่บา้นหว้ยไร่ 

                                                                                       
 

กจิกรรมสานสัมพนัธ์กบัชาวบ้านบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ โครงการแม่ทา จังหวดัลาํพูน และ โครงการแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ 

• 11 มกราคม  2563  โรงไฟฟ้าโครงการลาํพูน ไดเ้ขา้ร่วมการจดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ  2563   และมอบของขวญั

ของรางวลัสนบัสนุน  ใหเ้ทศบาลตาํบลทากาศ  อาํเภอแม่ทา  จงัหวดัลาํพูน  ในงานดงักล่าวบริษทัไดจ้ดักิจกรรมวาด

รูป ระบายสี  มีเด็ก ๆ เขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าวกวา่ 200 คน   
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• 11 มกราคม  2563  โรงไฟฟ้าโครงการแม่มาลยั ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ 2563 โดยมอบของขวญัของรางวลั

สนบัสนุนการจดักิจกรรม ให้เทศบาลตาํบลจอมแจง้ อาํเภอแม่แตง  จงัหวดัเชียงใหม่  โดยมี  นายอินสอน  โสภา  

นายกเทศมนตรี และเจา้หนา้ท่ีเทศบาลตาํบลจอมแจง้ รับมอบของขวญัของรางวลั                                                                           

• ส่งเสริมการจ้างแรงงานท้องถิ่นในเร่ืองการจา้งแรงงานตดัหญา้และลา้งแผงโซลาร์ ตามนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน

ของบริษทัโดยไม่แบ่งแยก เพศ อายุ เช้ือชาติ รวมถึงมีการจดัเตรียมอุปกรณ์ในการปฏิบติังานอย่างครบถ้วนตาม

มาตรฐานความปลอดภยั อีกทั้งการลา้งแผงโซลาร์ยงัไดค้าํนึงถึงการรักษาระบบนิเวศ โดยใชเ้พียงนํ้ าประปาในการ

ลา้งเพื่อไม่ใหส่้งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ 

• โรงไฟฟ้าโครงการลาํพูน  ไดร่้วมลงนามใน MOU ตามโครงการจดักิจกรรมดาํเนินการป้องกนัอุบติัเหตุทางถนนแก่

ประชาชน กิจกรรม 4 ดี เพื่อสร้างความปลอดภยัทางถนน โดยบริษทัสนบัสนุนหมวกกนัน็อค จาํนวน 140 ใบ ให้

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาํบลทากาศ ซ่ึงผูป้กครองส่วนใหญ่ใช้รถจกัรยานยนต์ในการรับส่งบุตรหลาน  และ

โรงเรียนดงักล่าวมีท่ีตั้งใกลเ้คียงกบัโรงไฟฟ้า ทางผูบ้ริหารบริษทัไดใ้ห้ความสําคญักบัความปลอดภยัของเยาวชนซ่ึง

เป็นอนาคตของชาติ  จึงไดส่้งเสริมกิจกรรมแก่เยาวชนอยา่งต่อเน่ือง 

 

 

 
 

 

 

กจิกรรมป้องกนัโรคโควดิ-19 รอบโรงไฟฟ้าโครงการลาํพูน อาํเภอแม่ทา จ.ลาํพูน 

• โรงไฟฟ้าโครงการลาํพูน บริจาคเงินจาํนวน 10,000 บาท  พร้อมทั้ง ชุด PPE หนา้กากอนามยั N95  ผา้ปิดจมูก หมวก

คลุมผม ถุงเทา้ปลอดเช้ือ  รองเทา้บูท และเคร่ืองด่ืม เพื่อโครงการผูป่้วยโควดิ-19  โรงพยาบาลจงัหวดัลาํพูน โดยมี 

นพ.สุธิต คุณประดิษฐ์,  พญ.จุฑามาศ สมชาติ และ  พญ.วรรณมณี มาธนสาราวธุรศ. รับมอบ เม่ือวนัท่ี 10 และ 12  

เมษายน 2563 ณ อาคาร 100 ปี สธ. 
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• ร่วมสนบัสนุนการป้องกนัโรคโควดิ-19 โดยบริจาค เจลลา้งมือ หมวกคลุมผม ถุงเทา้ปลอดเช้ือ แวน่ตา ผา้ปิดจมูก 

ให ้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลทากาศ, สาขาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบา้นป่าเลา ซ่ึงใหบ้ริการแก่

ประชาชนในเขตท่ีโรงไฟฟ้าโครงการลาํพูนตั้งอยู ่ ตลอดจนสนบัสนุนเจลลา้งมือให ้ผูใ้หญ่บา้น หมู่บา้นท่ีตั้ง

โดยรอบโรงไฟฟ้า เพื่อนาํส่ิงของดงักล่าวไปใชเ้ป็นประโยชน์ในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19  และ

ถวายเจลใหท้่านพระครูเจา้อาวาสวดัทากาศ 
 

กจิกรรมป้องกนัโรคโควดิ-19 รอบโรงไฟฟ้าโครงการแม่มาลยั อาํเภอแม่แตง  จ.เชียงใหม่ 

• โรงไฟฟ้าโครงการแม่มาลยั จงัหวดัเชียงใหม่  บริจาคเงินจาํนวน 10,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก 

เพื่อโครงการผูป่้วยโควิด-19 โดยมี รศ.นพ.ณฐัพงศ ์โฆษชุณหนนัท ์รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเม่ือ

วนัท่ี 13 เมษายน 2563 ณ ใตร่้มศาลาพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช. 

 

 

 

 

 

 

 

• โรงไฟฟ้าโครงการแม่มาลยั จงัหวดัเชียงใหม่  ร่วมสนบัสนุนการป้องกนัโรคโควิด-19 โดยบริจาคเจล ลา้งมือ หมวก

คลุมผม ถุงเทา้ปลอดเช้ือ แว่นตา ผา้ปิดจมูก ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบา้นบวกหม้ือ ซ่ึงให้บริการแก่

ประชาชนในเขตท่ีโรงไฟฟ้าโครงการแม่มาลยัตั้งอยู่  ตลอดจนสนับสนุนเจล ล้างมือให้ ผูใ้หญ่บา้น หมู่บา้นท่ีตั้ง

โดยรอบโรงไฟฟ้า เพื่อนาํส่ิงของดงักล่าวไปใชเ้ป็นประโยชน์ในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  และ

ถวายเจลใหท้่านพระครูเจา้อาวาสวดัสหกรณ์ศรีดอนไชย 

 

3. G-Governance การกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี  

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ โครงการลาํพูน จ.ลาํพูน และโครงการแม่แตง จ.เชียงใหม่ 

• วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2563  โรงไฟฟ้าโครงการแม่มาลยั จงัหวดัเชียงใหม่  จดัการประชุมร่วมกบัชุมชนหมู่บา้นห้วยไร่ 

และตวัแทนคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังานเขต 1 จงัหวดัเชียงใหม่ (กกพ.)  เพื่อช้ีแจงทาํความเขา้ใจเก่ียวกบั

กองทุนอนุรักษ์พลังงาน และเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านห้วยไร่เพื่อนําเงินท่ีได้รับการจดัสรรจาก

โรงไฟฟ้าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์กบัชุมชนและมีระเบียบขอ้บงัคบัท่ีชดัเจน 
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• วนัท่ี 28 เมษายน 2563 โรงไฟฟ้าโครงการลาํพูน จงัหวดัลาํพนู ไดรั้บการตรวจประเมินโครงการบริหารจดัการลุ่มนํ้า 

และวางระบบธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้มสถานประกอบการอุตสาหกรรมจงัหวดัลาํพูน รอบท่ี 1 โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อใหผู้ป้ระกอบการมีจิตสาํนึก ยดึมัน่หลกัธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกัในการดาํเนินการ  โดยใหชุ้มชนมีส่วน

ร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการแกปั้ญหา กรณีเกิดปัญหาร้องเรียน  เพื่อนาํไปสู่การสร้างเครือข่ายระหวา่งชุมชน 

กบัผูป้ระกอบการและภาครัฐ ในการอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขและย ัง่ยนื 

 

            
 

• 26  สิงหาคม  2563 โรงไฟฟ้าโครงการลาํพูน ไดรั้บการตรวจประเมินโครงการบริหารจดัการลุ่มนํ้ า และวางระบบ

ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้มสถานประกอบการอุตสาหกรรมจงัหวดัลาํพูน รอบท่ี 2 

• วนัท่ี 13-14 สิงหาคม 2563  กิจกรรมตรวจติดตามระบบบริหารการจดัการคุณภาพ (QMS : Quality Management 

System) ISO 9001: 2015  เป็นมาตรฐานท่ีจะช่วยในการปรับปรุงสมรรถนะในภาพรวมขององคก์ร และเป็นพื้นฐานท่ี

ดีสําหรับการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ช่วยให้องค์กรมีความสามารถในการผลิตสินคา้ และให้การบริการตรงตามความ

ตอ้งการของลูกคา้ และขอ้กาํหนดกฏหมาย/กฏระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกคา้ 

สามารถบริหารจดัการความเส่ียงและโอกาสท่ีเก่ียวขอ้งกบับริบทและวตัถุประสงคข์ององคก์ร และจะช่วยให้องคก์ร

สามารถบริหารจดัการความท้าทายต่างๆรวมถึงความตอ้งการและความคาดหวงัในอนาคต ในสภาพแวดล้อมท่ี

ซบัซอ้นและเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร

แลว้ สรุปไดว้า่ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ในดา้นต่างๆ ตามแบบประเมินความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมภายในท่ีสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดทั้ง 5 ส่วนหลกั 17 

หลกัการยอ่ย คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ สามารถใชค้วบคุมการปฏิบติังานได ้

2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณทีีม่ีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

       -ไม่มี- 
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รายการระหว่างกนัของบริษัทกบับริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม 
 

1. การทาํรายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

               การทาํรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ กบับริษทัย่อยบริษทัย่อยทางตรง และทางออ้ม รวมทั้งนโยบายการ

กาํหนดราคาและอตัราดอกเบ้ียท่ีใช ้โดยท่ีบริษทัฯ มีรายการระหวา่งกนัไดแ้สดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6     

ของงบการเงินประจาํปี 2563 

            - รายการระหวา่งกนัของบริษทัยอ่ยทางตรง และทางออ้ม โดยมีลกัษณะความสัมพนัธ์ ดงัน้ี 

 

1.  บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) 

                     บริษทัยอ่ยทางตรง รายการระหวา่งกนั 

1. บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่จาํกดั บริษทัฯ ทาํรายการระหวา่งกนัดงัน้ี 

• มีรายไดค้่าบริหารจดัการ ราคาตามสัญญา จาํนวน  120,000   บาท 

• มีดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ  2 ต่อปี จาํนวน 12,310,378.87  บาท            

2. E-Contech Management PTE.LTD • มีดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ  2 ต่อปี จาํนวน 62,031.36 บาท            

3. บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั บริษทัฯ ทาํรายการระหวา่งกนัดงัน้ี 

• มีรายไดค้่าบริหารจดัการ ราคาตามสัญญา จาํนวน 360,000 บาท                   

• มีดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ 2  ต่อปี จาํนวน   5,539,831.94    บาท     

2.   บริษัท ไออซีี กรีน เอนเนอรร์ยี ่จํากดั  

                     บริษทัยอ่ยทางตรง รายการระหวา่งกนั 

1. บริษทั จีเดค จาํกดั บริษทัฯ ทาํรายการระหวา่งกนัดงัน้ี 

• มีรายไดค้่าบริหารจดัการ ราคาตามสัญญา จาํนวน 360,000 บาท                   

• มีดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ 2  ต่อปี จาํนวน 4,824,737.57 บาท     

• มีค่าเช่าสินทรัพยแ์ละค่าบริการอ่ืน ราคาตามสัญญา จาํนวน 

1,086,360.72 บาท          

2. บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกดั 

 
บริษทัฯ ทาํรายการระหวา่งกนัดงัน้ี 

• รายไดค้่าบริหารจดัการ ราคาตามสัญญา จาํนวน 360,000 บาท                   

• มีดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ 2  ต่อปี จาํนวน 1,281,849.83  บาท  
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  ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

  ในกรณีท่ีบริษทัฯ เขา้ทาํสัญญาใด ๆ ก็ตาม หรือมีการทาํรายการระหวา่งกนักบับริษทัฯ บริษทัยอ่ยทางตรง และ

ทางออ้ม และหรือบุคคลภายนอก บริษทัฯ จะพจิารณาถึงความจาํเป็นและความเหมาะสมในการเขา้ทาํสัญญานั้น ๆ โดย

คาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นหลกั 

 

  มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกัน 

  ในกรณีท่ีบริษทัฯ เขา้ทาํสัญญาใด ๆ ก็ตาม หรือมีการทาํรายการระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ยทางตรง และทางออ้ม 

และ/หรือบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทักาํหนดใหต้อ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์อง

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียน

ในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และใหมี้ราคาและเง่ือนไข เสมือนการทาํรายการกบับุคคลภายนอก โดยกรรมการหรือพนกังาน

ท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการนั้นจะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 

 

 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

  ยงัคงมีอยู ่ แต่บริษทัฯ จะพิจารณาถึงความจาํเป็นและความเหมาะสมในการทาํรายการระหวา่งกนั โดยคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นหลกั 

 

2. รายการระหว่างกนัของบริษัทฯ กบับริษัทย่อยทางตรง และทางอ้อม 

              รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาํปี 2563 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) 
   
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ท่ีไดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทัฯ โดยยึดหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย สรุปผลการปฏิบติัหนา้ท่ีมีดงัน้ี 

 การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จาํกัด 

(มหาชน) และบริษทัย่อยของบริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน)  คณะกรรมการตรวจสอบได้

มอบหมายให ้บริษทั เอน็พีเอส สยาม สอบบญัชี จาํกดั โดย  นายชยักฤต วรกิจภรณ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 

7326  เป็นผูด้าํเนินการสอบทานขั้นตน้ ผลการสอบทาน พบว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 

อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยของ อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน)  

แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัย่อยของบริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2564  พร้อมให้

ความเห็นว่า  มีมติรับรองงบการเงินประจาํปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ของบริษทัฯ ซ่ึงไดผ้่านการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 

 

 การตรวจสอบความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในของบริษทั 

อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยของบริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน)  

ในปี  พ.ศ.  2563  พนกังานตรวจสอบภายในท่ีปฏิบติังานอยู ่ณ ปัจจุบนัไดท้าํหนา้ท่ีเขา้ร่วมสังเกตการณ์และประสานงาน

ดา้นขอ้มูลให้กบัฝ่ายบญัชีการเงินเพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ ได้แก่  การสอบทานกระบวนการบริหารการจดัซ้ือ บริษทั     

ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกดั 

   

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
      ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

                    (นายเมธา  ธรรมวหิาร) 
              ประธานกรรมการตรวจสอบ     
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บริษทั อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจเีนียริง จํากดั (มหาชน) 

และบริษทัย่อย 
 

 

 

 

 

รายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

สําหรับงวดส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาตโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจเีนียริง จาํกัด (มหาชน) 
 

ความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) และ

บริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษทั อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลาํดับ ซ่ึง

ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุน

เ บ็ ด เ ส ร็ จ ร ว ม แ ล ะ ง บ กํ า ไ ร ข า ด ทุ น เ บ็ ด เ ส ร็ จ เ ฉ พ า ะ กิ จ ก า ร  ง บ แ ส ด ง ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ส่ ว น ข อ ง 

ผู ้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแส 

เงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย 

การบญัชีท่ีสาํคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 
 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั 

(มหาชน) ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม

และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ

ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ 

ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์น

การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 

 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยก

ต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบที่สําคญั 

รายได้จากการให้บริการ และสินทรัพย์ที่เกดิจากสัญญา  

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการของธุรกิจวิศวกรรมโดย

วิธีขั้นความสาํเร็จของงาน โดยคาํนวณจากตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงกบั

ตน้ทุนท่ีประมาณวา่จะใชใ้นการใหบ้ริการทั้งส้ิน ทั้งน้ี ในการรับรู้

รายไดต้ามวิธีดงักล่าว ผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจในขั้นตอนการ

จดัทาํประมาณการตน้ทุนท่ีจะใช้ทั้งส้ิน และจาํเป็นตอ้งมีความ

เ ช่ียวช าญเฉพาะทาง ท่ี เ ก่ียวข้องกับลักษณะของงานนั้ นๆ 

นอกจากน้ีกระบวนการวัดค่ามูลค่าของงาน รอบระยะเวลาท่ี

เหมาะสมในการรับรู้รายได ้และการคาํนวณอตัราส่วนของงานท่ี

ทาํเสร็จอาจไม่ถูกตอ้ง รวมทั้งความน่าจะเป็นของโอกาสท่ีเกิด

ความล่าช้า การวดัมูลค่าของค่าปรับท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงในปี 2563 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีรายไดจ้ากการให้บริการเป็นจาํนวน 84 

ลา้นบาท (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 15 และ 86 ตามลาํดบั ของรายได้

รวม) ประกอบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีสินทรัพยท่ี์เกิดจาก

สญัญาจาํนวน 29 ลา้นบาท และค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด

วา่จะเกิดข้ึนจาํนวน 11 ลา้นบาท ตามลาํดบั (สุทธิคิดเป็นร้อยละ 1 

และ 3 ตามลาํดบั ของสินทรัพยร์วม) และประมาณการค่าปรับงาน

ล่าช้าตามสัญญาจาํนวน 23 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 5 และ 14 

ตามลาํดับ ของหน้ีสินรวม) ในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ตามลาํดบั 

 

ดงันั้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าการรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการของ

ธุรกิจวิศวกรรม และประมาณการค่าปรับงานล่าชา้ตามสัญญา และ

อ่ืนท่ีอาจเกิดข้ึนจากสัญญางานโครงการต่างๆ เป็นรายการท่ีมี

ผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

นโยบายการบญัชีแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5  

10 และ 34 ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

วิธีการตรวจสอบท่ีสาํคญัรวมถึง 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการบนัทึกรายการ การ

รับชาํระหน้ี การจ่ายชาํระ และการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุน

ด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนและบัญชีท่ีเ ก่ียวข้อง 

รวมทั้งระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้ง 

• สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามระบบการ

ควบคุมภายในในเร่ืองดงักล่าว 

• ทดสอบความสมเหตุสมผลของการตั้ งประมาณการ

ตน้ทุนงานโครงการ การจดัซ้ือวสัดุท่ีใช้ในโครงการ 

และค่าจา้งผูรั้บเหมาช่วง เป็นตน้ 

• ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 

- สอบทานรายละเอียดของสัญญาการให้บริการของ

โครงการท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปี 

- สอบทานวิธีการท่ีผูบ้ริหารใช้ในการติดตามและ

พิจารณาความสมเหตุสมผลของการจดัทาํประมาณ

การตน้ทุนโครงการ การอนุมติั และสุ่มทดสอบกบั

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ทดสอบการคาํนวณอตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จของ

แต่ละโครงการ 

- ทดสอบความถูกตอ้งของการซ้ือวสัดุ การจ่ายค่าจา้ง 

และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับเอกสารประกอบการ

บนัทึกบญัชี 

- ขอคาํยืนยนัขั้นความสําเร็จของงานโครงการจากผู ้

ควบคุมงานโครงการของบริษทั 

- สอบทานความเพียงพอการเปิดเผยขอ้มูลในหมาย

เหตุประกอบงบการเงิน 
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เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบที่สําคญั 

คดคีวามหรือการฟ้องร้อง  

กลุ่มบริษัทและบริษัทมีคดีความหลายคดีท่ีถูกฟ้องร้อง ท่ีอยู่

ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล ซ่ึงอาจไดรั้บผลเสียหาย 

หากกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สามารถต่อสู้คดีความต่างๆ ได ้และ

ตอ้งใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาความเพียงพอของประมาณการ

หน้ีสิน 

ดังนั้ น ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญเก่ียวกับความเพียงพอของ

ประมาณการหน้ีสิน มีการรับรู้ตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินหรือไม่ 

นโยบายการบัญชี และรายละเอียดท่ีสําคัญของภาระผูกพัน 

เหตุการณ์สาํคญั คดีความท่ีสาํคญั แสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบ

งบการเงินขอ้ 5  34 และ 53 

วิธีการตรวจสอบท่ีสาํคญัรวมถึง 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกับขั้นตอนการประเมินผลของคดี

ความของผูบ้ริหาร 

• ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 

- สอบถามผูบ้ริหารและท่ีปรึกษากฎหมายของกิจการ 

เ พ่ือได้รับทราบถึงคดีความและการฟ้องร้องท่ี มี

สาระสาํคญัท่ีอาจเกิดข้ึนหรือไม่ และการประมาณการ

ผลกระทบทางการเ งิน รวมถึงค่าใช้จ่ายมีความ

สมเหตุสมผลหรือไม่ 

- พิจารณาความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากคดีความหรือ

การฟ้องร้องและประเมินความเส่ียงทางการเงินรวมถึง

ความเพียงพอและเหมาะสมของการรับรู้รายการ และ

การเปิดเผยขอ้มูล 

 

เร่ืองอ่ืน 
 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (“Covid-19”) และความเหมาะสมของระยะเวลาการจดัประชุม 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ทาํให้บริษทัไม่สามารถจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นในขณะนั้นได ้ดว้ยเหตุ

ดงักล่าวเป็นผลให้ไม่มีมติท่ีประชุมท่ีนาํเสนอผูถื้อหุน้เพ่ือขอมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและบญัชีกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2561 

และ 2562 ดงักล่าวขา้งตน้จากผูถื้อหุน้ 
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ข้อมลูอ่ืน 

 

ผู ้บริหารเป็นผู ้รับผิดชอบต่อข้อมูล อ่ืน ข้อมูล อ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจําปี  แต่ไม่รวมถึง 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงขา้พเจา้คาดว่ารายงานประจาํปีจะ

ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่

ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืนตามท่ี

ระบุขา้งตน้เม่ือจดัทาํแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของข้าพเจา้ หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น

สาระสาํคญัหรือไม่ 
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้ง

ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล และขอใหท้าํการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัทาํงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัและ

บริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชี

สาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจําปี 2563 บริษัท อนิเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) 

 

 หนา้ 72 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่

ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั

เป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคญัเม่ือ

คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง

เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียง

เหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียง

ท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 

เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดง

ขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั

และบริษทั 
 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผย

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 
 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบ

บญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัย

อยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความ

ไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ โดยใหข้อ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูล

ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะ

เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 

อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
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• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล

วา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้ง

ตามท่ีควรหรือไม่ 
 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง

ธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล 

และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีสาํคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี

ไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสําคญัในระบบการควบคุมภายในหาก

ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระ

และได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้ งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน ซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ี

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความ

เป็นอิสระจากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีใน

รายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะ

เกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสม

เหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนต่์อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 

 

 

 

(ชยักฤต  วรกิจภรณ์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 7326 
 

บริษทั เอน็พีเอส สยาม สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

1 มีนาคม 2564 

 

 
 

 

 

 



รายงานประจําปี 2563 บริษัท อนิเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) 

 

 หนา้ 74 

 

 

ท่ีมา: งบการเงินของบริษทั อินเตอร์เนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน)   

 

 
 

บริษัท อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธันวาคม 2563 % 31 ธันวาคม 2562 % 31 ธันวาคม 2561 %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 54,538                       9.65     74,343                       13.84   315,224                     39.38   

ลูกหน้ีการคา้ 19,155                       3.39     9,429                         1.76     17,116                       2.14     

ลูกหน้ีหมนุเวยีนอื่น 59,738                       10.57   51,631                       9.61     56,299                       7.03     

สินทรัพย์ที่เกดิจากสัญญา - หมนุเวยีน 17,640                       3.12     8,524                         1.59     -                             -       

เงินให้ก ูย้ืมระยะสั้น -                             -       -                             -       -                             -       

สินคา้คงเหลือ -                             -       174                             0.03     5,120                         0.64     

สินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวยีนอื่น 11,400                       2.02     1,462                         0.27     1,462                         0.18     

สินทรัพย์ที่ถือไวเ้พื่อขาย -                             -       -                             -       179                             0.02     

ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ที่จา่ย 3,031                         0.54     1,590                         0.30     -                             -       

สินทรัพย์หมนุเวยีนอื่น 230                             0.04     294                             0.05     319                             0.04     

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 165,732                     29.32   147,448                     27.45   395,719                     49.43   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ทางการเงินไมห่มนุเวยีนอื่น 1,059                         0.19     1,804                         0.34     1,337                         0.17     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -       -                             -       -                             -       

เงินลงทุนระยะยาวอื่น -                             -       -                             -       200                             0.02     

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 142,492                     25.21   142,492                     26.53   142,515                     17.80   

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,363                         0.59     4,359                         0.81     8,369                         1.05     

สินทรัพย์ที่ไมไ่ดใ้ชด้าํเนินงาน 151,949                     26.88   151,949                     28.29   151,949                     18.98   

สิทธิการใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้ารอตดับญัชี -                             -       -                             -       -                             -       

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 14,569                       2.58     6,351                         1.18     7,251                         0.91     

สินทรัพย์ไมม่ตีวัตนอื่น 90                               0.02     118                             0.02     137                             0.02     

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกนั 68,903                       12.19   66,898                       12.45   67,582                       8.44     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 17,141                       3.03     15,713                       2.93     25,488                       3.18     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 399,566                     70.68   389,685                     72.55   404,827                     50.57   

รวมสินทรัพย์ 565,298                     100.00 537,133                     100.00 800,546                     100.00 

หน่วย : พนับาท

งบการเงินเฉพาะของบริษทั



รายงานประจําปี 2563 บริษัท อนิเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) 

 

 หนา้ 75 

 

 
 
ท่ีมา: งบการเงินของบริษทั อินเตอร์เนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน)   

 
 
 
 

บริษัท อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

หนี้สินและส่วนของผู้ ถือหุ้น 31 ธันวาคม 2563 % 31 ธันวาคม 2562 % 31 ธันวาคม 2561 %

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกนิบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืม

    ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 41                               0.01     583                             0.11     1,569                         0.20     

เจา้หน้ีการคา้ 1,816                         0.32     6,401                         1.19     4,579                         0.57     

เจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น 28,536                       5.05     25,141                       4.68     36,341                       4.54     

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 7,046                         1.25     14,410                       2.68     20,166                       2.52     

สว่นของเงินกูย้ืมระยะยาวที่ถึงกาํหนด -                             -                             -                             

   ชาํระภายในหน่ึงปี -                             -                             -                             

สว่นของเงินกูย้ืมระยะยาวที่เจา้หน้ีสามารถ -                             -                             -                             

   เรียกคืนไดท้นัที -                             -                             -                             

สว่นของหน้ีสินตามสัญญาเชา่ถึงกาํหนด -                             -                             -                             

   ชาํระภายในหน่ึงปี 3,525                         0.62     -                             -       1,020                         0.13     

เงินกูย้ืมระยะสั้น -                             -       -                             -       100,000                     12.49   

ประมาณการหน้ีสินหมนุเวยีน 22,821                       4.04     34,447                       6.41     23,412                       2.92     

เงินมดัจาํรับลว่งหน้าคา่หุ้น 10,000                       1.77     10,000                       1.86     10,000                       1.25     

หน้ีสินหมนุเวยีนอื่น -                             -       -                             -       -                             -       

รวมหนี้สินหมุนเวียน 73,785                       13.05   90,982                       16.94   197,087                     24.62   

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว -                             -                             -                             

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 1,560                         0.28     1,520                         0.28     -                             -       

หน้ีสินตามสัญญาเชา่ 5,651                         1.00     -                             -       -                             -       

ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวยีน -                             -                             -                             

   สําหรับผลประโยชน์พนักงาน 3,923                         0.69     4,288                         0.80     7,902.30                    0.99     

ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวยีน 77,941                       13.79   77,941                       14.51   77,941.44                 9.74     

หน้ีสินไมห่มนุเวยีนอื่น 1,879                         0.33     1,879                         0.35     2,481.11                    0.31     

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 90,955                       16.09   85,629                       15.94   88,325                       11.03   

รวมหนี้สิน 164,740                     29.14   176,610                     32.88   285,412                     35.65   

หน่วย : พนับาท

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
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 หนา้ 76 

 

 
 
ท่ีมา: งบการเงินของบริษทั อินเตอร์เนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

หนี้สินและส่วนของผู้ ถือหุ้น 31 ธันวาคม 2563 % 31 ธันวาคม 2562 % 31 ธันวาคม 2561 %

สว่นของผูถ้ือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 4,476,576                 4,476,576                 4,476,576                 

   ทุนที่ออกและชาํระแลว้ 2,493,455                 441.09     2,493,455                 464.22 2,493,358                 311.46 

สว่นเกนิมลูคา่หุ้นสามญั 1,422,185                 251.58     1,422,185                 264.77 1,421,843                 177.61 

สว่นเกนิทุนจากการลดมลูคา่หุ้นสามญั 464,905                     82.24       464,905                     86.55   464,905                     58.07   

สว่นตํ่าจากการเปลี่ยนแปลงสัดสว่น

   การถือหุ้นในบริษทัยอ่ย -                             -                             -                             

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

   จดัสรรแลว้

        ทุนสํารองตามกฎหมาย 2,096                         0.37         2,096                         0.39     2,096                         0.26     

   ขาดทุนสะสม (3,982,831)                (704.55)     (4,023,462)                (749.06)  (3,868,279)                (483.21)  

องค์ประกอบอื่นของสว่นของผูถ้ือหุ้น 747.00                       0.13         1,343                         0.25     1,212                         0.15     

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 400,557                     70.86       360,522                     67.12   515,134                     64.35   

สว่นไดเ้สียที่ไมม่อีาํนาจควบคมุ -                             -          -                             -       -                             -       

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 400,557                     70.86       360,522                     67.12   515,134                     64.35   

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ ถือหุ้น 565,298                     100.00     537,133                     100.00 800,546                     100.00 

หน่วย : พนับาท

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
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 หนา้ 77 

 

 
 
ท่ีมา: งบการเงินของบริษทั อินเตอร์เนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน)   

 
 

 
 

 

บริษัท อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุด % สําหรับปีส้ินสุด % สําหรับปีส้ินสุด %

วันที ่31 ธันวาคม วันที ่31 ธันวาคม วันที ่31 ธันวาคม

2563 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 84,160 100.00        63,542 100.00        45,790 100.00       

รายไดเ้งินปันผล 34 0.04            35 0.06            52                          0.11           

โอนกลบัประมาณการคา่ปรับงานลา่ชา้ 11,626 13.81          0 -              -                        -             

รายไดอ้ื่น 2,607 3.10            5,627 8.86            16,041                  35.03         

รวมรายได้ 98,427 69,204 61,883                  

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายหรือตน้ทุนการให้บริการ 65,339 77.64          50,834 80.00          42,559                  92.94         

ตน้ทุนในการจดัจาํหนา่ย 13 0.02            545 0.86            1,537                    3.36           

คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร 32,096 38.14          77,145 121.41        105,587                230.59       

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        936,000                2,044.11    

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ -                        -                        23,140                  50.54         

หน้ีสงสัยจะสูญ -                        -                        49,695                  108.53       

คา่ใชจ้า่ยอื่น 3,572 4.24            3,214 5.06            175,878                384.10       

รวมค่าใช้จ่าย 101,020 131,737 1,334,396            

กําไร(ขาดทนุ)จากการดําเนินงาน (2,593) (62,534) (1,272,513)           

รายไดท้างการเงิน 18,685 22.20          19,025 29.94          49,416                  107.92       

ตน้ทุนทางการเงิน (888) (1.05)           (1,117) (1.76)           (15,218)                (33.24)        

กลบัรายการ(ผลขาดทุน)จากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 4,858 5.77            (1,724) (2.71)           179,859                392.79       

กลบัรายการ(ผลขาดทุน)ดา้นเครดิตที่คาดวา่ -                        -                        -                        

   จะเกดิขึ้นของลูกหน้ีและลูกหน้ีหมนุเวยีนอื่น 19,863 23.60          (113,571) (178.74)       101,078                220.74       

กําไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษเีงินได้ 39,926 47.44          (159,921) (251.68)       (957,378)              (2,090.80)   

(รายได)้คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได้ -                        -                        -                        

กําไร(ขาดทนุ)สําหรับปี 39,926 47.44          (159,921) (251.68)       (957,378)              (2,090.80)   

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
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 หนา้ 78 

 

 
 

ท่ีมา: งบการเงินของบริษทั อินเตอร์เนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน)   
 

บริษัท อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุด % สําหรับปีส้ินสุด % สําหรับปีส้ินสุด %

วันที ่31 ธันวาคม วันที ่31 ธันวาคม วันที ่31 ธันวาคม

2563 2562 2561

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทนุในภายหลัง :-

ผลกาํไรจากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชน์

   พนักงานที่กาํหนดไว ้ 944                        5,923                    -                        

ภาษีเงินไดข้องรายการที่จะไมถู่กจดัประเภทใหม ่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (189)                      (1,185)                   -                        

รวมรายการที่จะไมถู่กจดัประเภทใหมไ่วใ้น

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 756                        4,739                    -                        

รายการทีอ่าจจะถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทนุในภายหลัง :-

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูคา่เงินลงทุนเผื่อขาย (745)                      468                        154                        

ภาษีเงินไดข้องรายการที่อาจถูกจดัประเภทใหม ่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 149                        (336)                      -                        

รวมรายการที่อาจจะถูกจดัประเภทใหม ่

  ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (596)                      132                        154                        

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี 159                        4,870                    154                        

กําไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 40,085                  (155,051)              (957,224)              

การแบ่งปันกําไร(ขาดทนุ) :-

   สว่นที่เป็นของบริษทัใหญ ่ 39,926                  (159,921)              (957,378)              

   สว่นที่เป็นของสว่นไดเ้สียที่ไมม่อีาํนาจควบคมุ -                        -                        -                        

กําไร(ขาดทนุ)สําหรับปี 39,926                  (159,921)              (957,378)              

การแบ่งปันกําไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จรวม :-

   สว่นที่เป็นของบริษทัใหญ ่ 40,085                  (155,051)              (957,378)              

   สว่นที่เป็นของสว่นไดเ้สียที่ไมม่อีาํนาจควบคมุ -                        -                        -                        

กําไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 40,085                  (155,051)              (957,378)              

กําไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้น

ขั้นพื้นฐาน 0.00016 (0.0006) (0.0045)                

หน่วย : พนับาท

งบการเงินเฉพาะของบริษทั



รายงานประจําปี 2563 บริษัท อนิเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) 

 

 หนา้ 79 

 

 

บริษัท อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุด สําหรับปีส้ินสุด สําหรับปีส้ินสุด

วนัที่ 31 ธันวาคม วนัที่ 31 ธันวาคม วนัที่ 31 ธันวาคม 

2563 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนนิงาน

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 39,926                  (159,921)               (957,378)               

ปรับรายการที่กระทบกําไร (ขาดทุน)เป็นเงนิสดรับ(จ่าย)

ดอกเบี้ยรับ (18,685)                 (19,025)                 (49,416)                 

ดอกเบี้ยจา่ย 888                        1,117                     15,218                  

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจาํหนา่ย 6,830                     6,822                     11,719                  

กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดวา่

   จะเกดิขึ้นของลูกหนี้และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (19,863)                 -                         -                         

หนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญ 7                             149,682                49,695                  

โอนกลบัคา่เผื่อหนี้สงสยัจะสูญ -                         (36,459)                 (101,078)               

ขาดทุนจากการตดับญัชีลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 1,307                     -                         329                        

ขาดทุนจากการตดับญัชีภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที่จา่ย 1,637                     1,544                     -                         

ขาดทุนจากการตดับญัชีเงินจา่ยลว่งหนา้คา่วตัถุดิบ -                         -                         -                         

โอนกลบัคา่เผื่อการดอ้ยคา่ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที่จา่ย (1,637)                   (1,544)                   -                         

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที่จา่ย -                         267                        5,088                     

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคา่ยุติธรรม

   ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 607                        -                         -                         

กาํไรจากการจาํหนา่ยสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน (181)                       -                         -                         

กาํไรจากการจาํหนา่ยสินทรัพย์ทางการเงินไมห่มุนเวียน -                         (979)                       -                         

ขาดทุนจากการตดัจาํหนา่ยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         15,860                  -                         

โอนกลบัคา่เผื่อการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         (16,000)                 936,000                

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน -                         -                         17,141                  

โอนกลบัคา่เผื่อการดอ้ยคา่ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (958)                       (988)                       (4,965)                   

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -                         798                        -                         

ขาดทุนจาการตดัจาํหนา่ยสินทรัพย์ที่ไมไ่ดใ้ชด้าํเนินงาน -                         -                         162,433                

โอนกลบัคา่เผื่อการดอ้ยคา่สินทรัพย์ที่ไมไ่ดใ้ชด้าํเนินงาน -                         -                         (174,894)               

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สิทธิการใชก้ระแสไฟฟ้ารอตดับญัชี -                         -                         -                         

โอนกลบัคา่เผื่อการดอ้ยคา่สิทธิการใช้

    ระบบสายสง่กระแสไฟฟ้ารอตดับญัชี -                         -                         -                         

โอนกลบัคา่เผื่อมูลคา่สินคา้ลดลง -                         -                         (1,074)                   

ขาดทุนจากการตดับญัชีสินคา้เสื่อมสภาพ -                         -                         1,248                     

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพย์ที่ถือไวเ้พื่อขาย -                         -                         254                        

ขาดทุนจากการตดัจาํหนา่ยสินทรัพย์ไมม่ีตวัตน -                         -                         42                          

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน -                         -                         442                        

โอนกลบัคา่เผื่อการดอ้ยคา่สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน (2,263)                   (2,120)                   -                         

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพย์ไมห่มุนเวียนอื่น -                         5,565                     215                        

ขาดทุนจากการตดับญัชีสินทรัพย์ไมห่มุนเวียนอื่น 14                          1,589                     -                         

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 



รายงานประจําปี 2563 บริษัท อนิเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) 

 

 หนา้ 80 

 

 
 

ท่ีมา: งบการเงินของบริษทั อินเตอร์เนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน)   
 

บริษัท อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุด สําหรับปีส้ินสุด สําหรับปีส้ินสุด

วนัที่ 31 ธันวาคม วนัที่ 31 ธันวาคม วนัที่ 31 ธันวาคม 

2563 2562 2561

กาํไรจากการจาํหนา่ยอุปกรณ์ (329)                       (1,019)                   (175)                       

ขาดทุนจากการตดับญัชีงานระหวา่งกอ่สร้างและอุปกรณ์ -                         -                         11,396                  

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไมเ่กดิขึ้นจริง 40                          (271)                       (12)                         

ประมาณการคา่ปรับงานลา่ชา้ตามสญัญา(โอนกลบั) (11,626)                 15,445                  10,775                  

ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง -                         81                          430                        

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 580                        2,309                     1,330                     

เงินปันผลรับ (34)                         (35)                         (52)                         

(3,740)                   (37,282)                 (65,287)                 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนนิงาน

ลูกหนี้การคา้ (9,733)                   7,686                     (7,352)                   

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 4,952                     6,763                     1,331                     

สินทรัพย์ที่เกดิจากสญัญา (12,483)                 (4,526)                   -                         

สินคา้คงเหลือ 174                        4,945                     (1,250)                   

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 64                          25                          (2)                           

สินทรัพย์ไมห่มุนเวียนอื่น (1,442)                   2,620                     (11,981)                 

เจา้หนี้การคา้ (4,585)                   1,822                     1,076                     

เจา้หนี้หมุนเวียนอื่น 2,605                     (10,656)                 6,139                     

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย (7,364)                   (5,756)                   5,152                     

หนี้สินหมุนเวียนอื่น -                         -                         -                         

จา่ยชาํระประมาณการหนี้สินจากโครงการ

   ผลประโยชน์พนกังาน -                         -                         -                         

จา่ยชาํระประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง -                         (4,491)                   -                         

หนี้สินไมห่มุนเวียนอื่น -                         (602)                       391                        

กระแสเงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน)การดาํเนนิงาน (31,552)                 (39,451)                 (71,784)                 

จา่ยภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที่จา่ย (1,441)                   (1,857)                   (1,909)                   

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนนิงาน (32,992)                 (41,308)                 (73,693)                 

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 



รายงานประจําปี 2563 บริษัท อนิเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) 

 

 หนา้ 81 

 

 

บริษัท อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุด สําหรับปีส้ินสุด สําหรับปีส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม 

2563 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย 968                        1,594                     13,663                  

รับเงินปันผล 34                          35                          52                          

เงินลงทุนชัว่คราว -                         -                         (1,462)                   

ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน (13,489)                 -                         -                         

รับเงินจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน 1,662                     -                         -                         

จา่ยชาํระเงินใหก้ ูย้ืมระยะสั้นแกก่จิการที่เก ีย่วขอ้งกนั (42,978)                 (131,885)               (119,330)               

รับคืนเงินใหก้ ูย้ืมระยะสั้นแกก่จิการที่เก ีย่วขอ้งกนั 69,560                  30,000                  818,428                

ขายเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าหนองรี -                         -                         50,000                  

ซื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         (936,000)               

ซื้อสว่นไดเ้สียที่ไมม่ีอาํนาจควบคมุ -                         -                         -                         

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (256)                       (22)                         (1,577)                   

จาํหนา่ยอุปกรณ์ 401                        1,796                     994                        

รับคืนเงินคา่งานระหวา่งกอ่สร้าง -                         -                         12,461                  

ซื้อสินทรัพย์ไมม่ีตวัตน -                         (137)                       -                         

เงินสดรับจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย -                         140                        -                         

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น -                         1,179                     -                         

เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกนั (542)                       684                        (64)                         

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 15,361                  (96,616)                 (162,834)               

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

จา่ยดอกเบี้ย (138)                       (1,390)                   (13,723)                 

เงินเบิกเกนิบญัชีธนาคาร (542)                       (986)                       1,017                     

รับเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                         -                         150,000                

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                         -                         (200,000)               

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เก ีย่วขอ้งกนั -                         (50,000)                 30,000                  

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น -                         (50,000)                 (20,000)                 

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                         -                         -                         

ชาํระคืนหนี้สินตามสญัญาเชา่ (1,494)                   (1,020)                   (1,038)                   

เงินรับลว่งหนา้คา่หุน้ (จา่ยคืน) -                         -                         (1,702,967)           

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั -                         439                        571,803                

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (2,174)                   (102,956)               (1,184,909)           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึ้น(ลดลง )สุทธิ (19,805)                 (240,881)               (1,421,436)           

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  ณ วนัที่ 1 มกราคม 74,343                  315,224                1,736,659.81       

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 54,538                  74,343                  315,224                

รายการที่มิใช่เงนิสด

ซื้อเคร่ืองจกัรตามสญัญาเชา่ -                         -                         -                         

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

หน่วย : พันบาท
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 หนา้ 82 

 

 
 
ท่ีมา: งบการเงินรวมของบริษทั อินเตอร์เนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน)   

  
 
 

บริษัท อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธันวาคม 2563 % 31 ธันวาคม 2562 % 31 ธันวาคม 2561 %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 136,188              8.73         134,522              8.37         363,173              19.09       

ลูกหน้ีการคา้ 48,664                3.12         63,419                3.95         54,313                2.85         

ลูกหน้ีหมนุเวยีนอื่น 124,635              7.99         122,681              7.63         152,380              8.01         

สินทรัพย์ที่เกดิจากสัญญา - หมนุเวยีน 61,264                3.93         58,263                3.62         -                       -          

เงินให้ก ูย้ืมระยะสั้น -                       -          -                       -          -                       -          

สินคา้คงเหลือ 7,277                   0.47         3,526                   0.22         10,377                0.55         

สินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวยีนอื่น 11,400                0.73         1,462                   0.09         1,462                   0.08         

สินทรัพย์ที่ถือไวเ้พื่อขาย -                       -          -                       -          179                      0.01         

ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ที่จา่ย 5,240                   0.34         3,739                   0.23         2,019                   0.11         

สินทรัพย์หมนุเวยีนอื่น 231                      0.01         313                      0.02         539                      0.03         

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 394,900              25.32       387,925              24.13       584,442              30.72       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ทางการเงินไมห่มนุเวยีนอื่น 1,059                   0.07         1,804                   0.11         1,337                   0.07         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -          -                       -          -                       -          

เงินลงทุนระยะยาวอื่น -                       -          -                       -          200                      0.01         

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 197,043              12.63       199,497              12.41       201,457              10.59       

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 620,686              39.79       688,607              42.84       755,465              39.71       

สินทรัพย์ที่ไมไ่ดใ้ชด้าํเนินงาน 161,320              10.34       161,320              10.04       161,320              8.48         

สิทธิการใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้ารอตดับญัชี 32,943                2.11         34,735                2.16         36,526                1.92         

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 28,851                1.85         6,351                   0.40         7,251                   0.38         

สินทรัพย์ไมม่ตีวัตนอื่น 285                      0.02         409                      0.03         970                      0.05         

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกนั 68,946                4.42         74,349                4.62         90,833                4.77         

สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอื่น 53,910                3.46         52,558                3.27         62,615                3.29         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,165,044           74.68       1,219,630           75.87       1,317,974           69.28       

รวมสินทรัพย์ 1,559,944           100.00     1,607,555           100.00     1,902,416           100.00     

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม
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ท่ีมา: งบการเงินรวมของบริษทั อินเตอร์เนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน)   
 
 

 

บริษัท อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

หนี้สินและส่วนของผู้ ถือหุ้น 31 ธันวาคม 2563 % 31 ธันวาคม 2562 % 31 ธันวาคม 2561 %

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกนิบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืม

    ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 30,288                1.94         6,466                   0.40         22,188                1.17         

เจา้หน้ีการคา้ 26,584                1.70         36,453                2.27         16,161                0.85         

เจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น 121,097              7.76         121,632              7.57         134,817              7.09         

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 36,893                2.37         46,901                2.92         57,042                3.00         

สว่นของเงินกูย้ืมระยะยาวที่ถึงกาํหนด -                       -          -                       -          -                       -          

   ชาํระภายในหน่ึงปี -                       -          20,280                1.26         25,874                1.36         

สว่นของเงินกูย้ืมระยะยาวที่เจา้หน้ีสามารถ -                       -          -                       -                       

   เรียกคืนไดท้นัที 144,914              9.29         205,271              12.77       255,712              13.44       

สว่นของหน้ีสินตามสัญญาเชา่ถึงกาํหนด -                       -                       -                       

   ชาํระภายในหน่ึงปี 6,290                   0.40         2,356                   0.15         2,166                   0.11         

เงินกูย้ืมระยะสั้น -                       -          -                       -          130,000              6.83         

ประมาณการหน้ีสินหมนุเวยีน 22,821                1.46         34,447                2.14         23,412                1.23         

เงินมดัจาํรับลว่งหน้าคา่หุ้น 10,000                0.64         10,000                0.62         10,000                0.53         

หน้ีสินหมนุเวยีนอื่น 788                      0.05         855                      0.05         -                       -          

รวมหนี้สินหมุนเวียน 399,675              25.62       484,663              30.15       677,372              35.61       

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว -                       12,150                52,430                

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 1,560                   0.10         1,520                   0.09         -                       -          

หน้ีสินตามสัญญาเชา่ 19,563                1.25         2,444                   0.15         2,675                   0.14         

ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวยีน -                       -                       -                       

   สําหรับผลประโยชน์พนักงาน 5,408                   0.35         5,447                   0.34         8,432                   0.44         

ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวยีน 8,326                   0.53         8,375                   0.52         8,647                   0.45         

หน้ีสินไมห่มนุเวยีนอื่น 9,210                   0.59         9,210                   0.57         9,812                   0.52         

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 44,067                2.82         39,147                2.44         81,997                4.31         

รวมหนี้สิน 443,742              28.45       523,811              32.58       759,369              39.92       

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม
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ท่ีมา: งบการเงินรวมของบริษทั อินเตอร์เนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน)   
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

บริษัท อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

หนี้สินและส่วนของผู้ ถือหุ้น 31 ธันวาคม 2563 % 31 ธันวาคม 2562 % 31 ธันวาคม 2561 %

ส่วนของผู้ ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 4,476,576           4,476,576           4,476,576           

   ทุนที่ออกและชาํระแลว้ 2,493,455           159.84     2,493,455           155.11     2,493,358           131.06     

สว่นเกนิมลูคา่หุ้นสามญั 1,422,185           91.17       1,422,185           88.47       1,421,843           74.74       

สว่นเกนิทุนจากการลดมลูคา่หุ้นสามญั 464,905              29.80       464,905              28.92       464,905              24.44       

สว่นตํ่าจากการเปลี่ยนแปลงสัดสว่น -                       -                       -                       

   การถือหุ้นในบริษทัยอ่ย (369,648)            (23.70)     (369,648)            (22.99)     (369,648)            (19.43)     

กาํไร(ขาดทุน)สะสม -                       -                       -                       

   จดัสรรแลว้ -                       -                       -                       

        ทุนสํารองตามกฎหมาย 2,096                   0.13         2,096                   0.13         2,096                   0.11         

   ขาดทุนสะสม (2,897,538)         (185.75)   (2,930,592)         (182.30)   (2,870,718)         (150.90)   

องค์ประกอบอื่นของสว่นของผูถ้ือหุ้น 747                      1,343                   1,212                   

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,116,202           71.55       1,083,745           67.42       1,143,047           60.08       

สว่นไดเ้สียที่ไมม่อีาํนาจควบคมุ -                       -          -                       -          -                       -          

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 1,116,202           71.55       1,083,745           67.42       1,143,047           60.08       

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ ถือหุ้น 1,559,944           100.00     1,607,555           100.00     1,902,416           100.00     

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม
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ท่ีมา: งบการเงินรวมของบริษทั อินเตอร์เนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน)   
 

บริษัท อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุด % สําหรับปีส้ินสุด % สําหรับปีส้ินสุด %

วันที ่31 ธันวาคม วันที ่31 ธันวาคม วันที ่31 ธันวาคม

2563 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 557,280                100.00        534,804                100.00       454,106                100.00       

รายไดเ้งินปันผล 34                          0.01            35                          0.01           52                          0.01           

โอนกลบัประมาณการคา่ปรับงานลา่ชา้ 11,626                  2.09            -                        -             -                        -            

รายไดอ้ื่น 4,821                    0.87            12,722                  2.38           20,928                  4.61           

รวมรายได้ 573,762                547,561                475,087                

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายหรือตน้ทุนการให้บริการ 479,412                86.03          487,278                91.11         435,366                95.87         

ตน้ทุนในการจดัจาํหนา่ย 6,265                    1.12            6,798                    1.27           5,677                    1.25           

คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร 66,079                  11.86          114,244                21.36         145,578                32.06         

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        -            

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ -                        -                        97,156                  21.39         

หน้ีสงสัยจะสูญ -                        -                        30,352                  6.68           

คา่ใชจ้า่ยอื่น 14,045                  2.52            14,945                  2.79           195,948                43.15         

รวมค่าใช้จ่าย 565,802                623,265                910,076                

กําไร(ขาดทนุ)จากการดําเนินงาน 7,960                    (75,703)                (434,989)              

รายไดท้างการเงิน 888                        0.16            1,899                    0.36           10,171                  2.24           

ตน้ทุนทางการเงิน (11,959)                (2.15)           (19,370)                (3.62)          (50,168)                (11.05)       

กลบัรายการ(ผลขาดทุน)จากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 30,940                  5.55            23,314                  4.36           223,153                49.14         

กลบัรายการ(ผลขาดทุน)ดา้นเครดิตที่คาดวา่ -                        -                        -                        

   จะเกดิขึ้นของลูกหน้ีและลูกหน้ีหมนุเวยีนอื่น 3,424                    0.61            5,439                    1.02           1,573                    0.35           

กําไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษเีงินได้ 31,252                  (64,421)                (250,260)              

(รายได)้คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได้ -                        -                        -                        

กําไร(ขาดทนุ)สําหรับปี 31,252                  5.61            (64,421)                (12.05)        (250,260)              (55.11)       

งบการเงินรวมของบริษัท

หน่วย : พันบาท
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ท่ีมา: งบการเงินรวมของบริษทั อินเตอร์เนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน)   
 

บริษัท อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุด % สําหรับปีส้ินสุด % สําหรับปีส้ินสุด %

วันที ่31 ธันวาคม วันที ่31 ธันวาคม วันที ่31 ธันวาคม

2563 2562 2561

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทนุในภายหลัง :-

ผลกาํไรจากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชน์

   พนักงานที่กาํหนดไว ้ 944                        5,732                    275                        

ภาษีเงินไดข้องรายการที่จะไมถู่กจดัประเภทใหม ่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (189)                      (1,185)                   -                        

รวมรายการที่จะไมถู่กจดัประเภทใหมไ่วใ้น

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 756                        4,547                    275                        

รายการทีอ่าจจะถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทนุในภายหลัง :-

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูคา่เงินลงทุนเผื่อขาย (745)                      154                        154                        

ภาษีเงินไดข้องรายการที่อาจถูกจดัประเภทใหม ่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 149                        -                        -                        

รวมรายการที่อาจจะถูกจดัประเภทใหม ่

  ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (596)                      154                        154                        

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี 159                        4,701                    429                        

กําไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 31,412                  (59,720)                (249,831)              

การแบ่งปันกําไร(ขาดทนุ) :-

   สว่นที่เป็นของบริษทัใหญ ่ 40                          (232,927)              (232,927)              

   สว่นที่เป็นของสว่นไดเ้สียที่ไมม่อีาํนาจควบคมุ -                        -                        (11,334)                

กําไร(ขาดทนุ)สําหรับปี 40                          (232,927)              (244,260)              

การแบ่งปันกําไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จรวม :-

   สว่นที่เป็นของบริษทัใหญ ่ 40                          (155)                      (232,497)              

   สว่นที่เป็นของสว่นไดเ้สียที่ไมม่อีาํนาจควบคมุ -                        -                        -                        

กําไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 40                          (155)                      (232,497)              

กําไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้น

ขั้นพื้นฐาน 0.00016 (0.00064) (0.0011)                

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวมของบริษทั
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บริษัท อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุด สําหรับปีส้ินสุด สําหรับปีส้ินสุด

วนัที่ 31 ธันวาคม วนัที่ 31 ธันวาคม วนัที่ 31 ธันวาคม 

2563 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนนิงาน

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 31,252                        (64,421)                       (250,260)                     

ปรับรายการที่กระทบกําไร (ขาดทุน)เป็นเงนิสดรับ(จ่าย)

ดอกเบี้ยรับ (888)                             (1,899)                         (10,171)                       

ดอกเบี้ยจา่ย 11,959                        19,370                        50,168                        

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจาํหนา่ย 115,356                      113,394                      117,678                      

กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดวา่

   จะเกดิขึ้นของลูกหนี้และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (3,424)                         -                               -                               

หนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญ 7                                   324                              30,352                        

โอนกลบัคา่เผื่อหนี้สงสยัจะสูญ -                               (6,111)                         (1,573)                         

ขาดทุนจากการตดับญัชีลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 1,307                           -                               329                              

ขาดทุนจากการตดับญัชีภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที่จา่ย 1,779                           2,281                           -                               

ขาดทุนจากการตดับญัชีเงินจา่ยลว่งหนา้คา่วตัถุดิบ -                               -                               649                              

โอนกลบัคา่เผื่อการดอ้ยคา่ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที่จา่ย (1,637)                         (1,817)                         -                               

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที่จา่ย -                               267                              5,808                           

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคา่ยุติธรรม

   ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 607                              -                               -                               

กาํไรจากการจาํหนา่ยสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน (181)                             -                               -                               

กาํไรจากการจาํหนา่ยสินทรัพย์ทางการเงินไมห่มุนเวียน -                               (979)                             -                               

ขาดทุนจากการตดัจาํหนา่ยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                               -                               -                               

โอนกลบัคา่เผื่อการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                               -                               -                               

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 511                              -                               17,141                        

โอนกลบัคา่เผื่อการดอ้ยคา่ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (24,188)                       (21,456)                       (41,543)                       

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -                               798                              70,904                        

ขาดทุนจาการตดัจาํหนา่ยสินทรัพย์ที่ไมไ่ดใ้ชด้าํเนินงาน -                               -                               162,433                      

โอนกลบัคา่เผื่อการดอ้ยคา่สินทรัพย์ที่ไมไ่ดใ้ชด้าํเนินงาน -                               -                               (174,894)                     

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สิทธิการใชก้ระแสไฟฟ้ารอตดับญัชี -                               -                               789                              

โอนกลบัคา่เผื่อการดอ้ยคา่สิทธิการใช้

    ระบบสายสง่กระแสไฟฟ้ารอตดับญัชี (67)                               (67)                               -                               

โอนกลบัคา่เผื่อมูลคา่สินคา้ลดลง -                               -                               (1,799)                         

ขาดทุนจากการตดับญัชีสินคา้เสื่อมสภาพ -                               -                               1,261                           

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพย์ที่ถือไวเ้พื่อขาย -                               -                               254                              

ขาดทุนจากการตดัจาํหนา่ยสินทรัพย์ไมม่ีตวัตน -                               -                               42                                

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน -                               -                               1,560                           

โอนกลบัคา่เผื่อการดอ้ยคา่สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน (5,559)                         (5,228)                         (7,600)                         

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพย์ไมห่มุนเวียนอื่น -                               4,376                           1,516                           

ขาดทุนจากการตดับญัชีสินทรัพย์ไมห่มุนเวียนอื่น 14                                2,778                           -                               

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
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ท่ีมา: งบการเงินรวมของบริษทั อินเตอร์เนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน)   
 

 

 

 

 

 

บริษัท อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุด สําหรับปีส้ินสุด สําหรับปีส้ินสุด

วนัที่ 31 ธันวาคม วนัที่ 31 ธันวาคม วนัที่ 31 ธันวาคม 

2563 2562 2561

กาํไรจากการจาํหนา่ยอุปกรณ์ (234)                             (2,481)                         (179)                             

ขาดทุนจากการตดับญัชีงานระหวา่งกอ่สร้างและอุปกรณ์ 10,331                        9,805                           30,805                        

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไมเ่กดิขึ้นจริง 53                                (277)                             (18)                               

ประมาณการคา่ปรับงานลา่ชา้ตามสญัญา(โอนกลบั) (11,626)                       15,445                        10,775                        

ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง -                               81                                430                              

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 921                              2,746                           1,521                           

เงินปันผลรับ (34)                               (35)                               (52)                               

126,261                      66,894                        16,326                        

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนนิงาน

ลูกหนี้การคา้ 14,747                        (9,107)                         (808)                             

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 3,336                           8,490                           30,459                        

สินทรัพย์ที่เกดิจากสญัญา (6,369)                         (34,770)                       -                               

สินคา้คงเหลือ (3,751)                         6,851                           (213)                             

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 82                                226                              (848)                             

สินทรัพย์ไมห่มุนเวียนอื่น (1,366)                         2,903                           (8,529)                         

เจา้หนี้การคา้ (9,869)                         20,292                        (16,162)                       

เจา้หนี้หมุนเวียนอื่น 4,907                           (4,660)                         (574)                             

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย (8,845)                         (10,141)                       461                              

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (68)                               855                              -                               

จา่ยชาํระประมาณการหนี้สินจากโครงการ -                               -                               -                               

   ผลประโยชน์พนกังาน (15)                               -                               -                               

จา่ยชาํระประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง (50)                               (4,763)                         (484)                             

หนี้สินไมห่มุนเวียนอื่น -                               (602)                             114                              

กระแสเงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน)การดาํเนนิงาน 119,001                      42,469                        19,742                        

จา่ยภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที่จา่ย (1,643)                         (2,451)                         (3,322)                         

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนนิงาน 117,358                      40,018                        16,420                        

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
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บริษัท อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุด สําหรับปีส้ินสุด สําหรับปีส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม 

2563 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย 1,083                           5,404                           12,814                        

รับเงินปันผล 34                                35                                52                                

เงินลงทุนชัว่คราว -                               -                               (1,462)                         

ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน (13,489)                       -                               -                               

รับเงินจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน 1,662                           -                               -                               

จา่ยชาํระเงินใหก้ ูย้ืมระยะสั้นแกก่จิการที่เก ีย่วขอ้งกนั -                               -                               -                               

รับคืนเงินใหก้ ูย้ืมระยะสั้นแกก่จิการที่เก ีย่วขอ้งกนั -                               -                               -                               

ขายเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าหนองรี -                               -                               50,000                        

ซื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                               -                               -                               

ซื้อสว่นไดเ้สียที่ไมม่ีอาํนาจควบคมุ -                               -                               (24,584)                       

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (20,857)                       (23,665)                       (14,020)                       

จาํหนา่ยอุปกรณ์ 234                              3,385                           1,006                           

รับคืนเงินคา่งานระหวา่งกอ่สร้าง -                               -                               12,461                        

ซื้อสินทรัพย์ไมม่ีตวัตน -                               (207)                             (52)                               

เงินสดรับจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย -                               -                               -                               

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น -                               1,179                           -                               

เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกนั 6,866                           16,484                        4,432                           

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (24,467)                       2,615                           40,648                        

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

จา่ยดอกเบี้ย (17,455)                       (27,617)                       (46,825)                       

เงินเบิกเกนิบญัชีธนาคาร 3,822                           4,278                           (9,209)                         

รับเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 40,000                        (60,000)                       223,297                      

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (20,000)                       40,000                        (290,196)                     

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เก ีย่วขอ้งกนั -                               (65,000)                       30,000                        

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น -                               (65,000)                       (20,000)                       

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (92,787)                       (96,315)                       (226,825)                     

ชาํระคืนหนี้สินตามสญัญาเชา่ (4,803)                         (2,070)                         (1,605)                         

เงินรับลว่งหนา้คา่หุน้ (จา่ยคืน) -                               -                               (1,702,967)                 

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั -                               439                              571,803                      

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (91,224)                       (271,285)                     (1,472,527)                 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึ้น(ลดลง )สุทธิ 1,666                           (228,652)                     (1,415,458)                 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  ณ วนัที่ 1 มกราคม 134,522                      363,173                      1,778,632                   

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 136,188                      134,522                      363,173                      

รายการที่มิใช่เงนิสด

ซื้อเคร่ืองจกัรตามสญัญาเชา่ -                               2,030                           4,388                           

งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท
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อัตราส่วนทางการเงินบริษทั อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

2563 2562 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 2.25 1.62 2.01

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 1.00 0.92 1.69

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) -0.45 -0.45 -0.37

อตัราสว่นหมนุเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เทา่) 5.89 4.79 3.62

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลี่ย (วนั) 61.98 76.24 100.86

อตัราสว่นหมนุเวยีนสินคา้คงเหลือ (เทา่) 749.55 19.20 9.29

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย (วนั) 0.49 19.01 39.29

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หน้ี (เทา่) 15.90 9.26 10.53

ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 22.95 39.42 34.66

Cash Cycle (วนั) 85.42 134.67 174.81

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)

อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 22.36% 20.00% 7.06%

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) -3.08% -98.41% -2779.01%

อตัรากาํไรอื่น (%) 33.48% 35.67% 105.86%

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทาํกาํไร (%) 1272% 66% 6%

อตัรากาํไรสุทธิ (%) 40.56% -231.09% -1547.07%

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น (%) 9.97% -44.36% -185.85%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.06% -29.77% -119.59%

อตัราการหมนุเวยีนของสินทรัพย์ (เทา่) 17.41% 12.88% 7.73%

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)

อตัราสว่นหน้ีสินตอ่สว่นของผูถ้ือหุ้น (เทา่) 0.41 0.49 0.55

อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบี้ย (เทา่) 18.12 (38.95) (80.37)

อตัราการจา่ยเงินปันผล -                     -                     -                     
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อัตราส่วนทางการเงินบริษัท อินเตอร์แนชั�นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2563 2562 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.99                   0.80                   0.86                   

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.46                   0.41                   0.62                   

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.27                   0.07                   0.01                   

อตัราสว่นหมนุเวยีนลูกหนี� การคา้ (เทา่) 9.94                   9.09                   8.49                   

ระยะเวลาเกบ็หนี� เฉลี่ย (วนั) 36.71 40.18 42.99

อตัราสว่นหมนุเวยีนสินคา้คงเหลือ (เทา่) 88.75 70.09 43.53

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย (วนั) 4.11 5.21 8.38

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี�  (เทา่) 15.21 18.52 13.47

ระยะเวลาชาํระหนี�  (วนั) 24.00 19.71 27.10

Cash Cycle (วนั) 64.81 65.09 78.47

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)

อตัรากาํไรขั�นตน้ (%) 13.97% 8.89% 4.13%

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 1.43% -14.16% -95.79%

อตัรากาํไรอื่น (%) 3.03% 2.68% 6.56%

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทาํกาํไร (%) 1474.34% -52.86% -3.77%

อตัรากาํไรสุทธิ (%) 5.61% -12.05% -55.11%

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น (%) 2.80% -5.94% -21.89%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2% -4% -13%

อตัราการหมนุเวยีนของสินทรัพย์ (เทา่) 37% 34% 25%

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)

อตัราสว่นหนี� สินตอ่สว่นของผูถ้ือหุ้น (เทา่) 0.40                   0.48                   0.66                   

อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบี�ย (เทา่) 0.74                   (3.81)                 (8.47)                 

อตัราการจา่ยเงินปันผล -                     -                     -                     
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บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งข้ึนในประเทศไทย และ 

ท่ีอยู่จดทะเบียนตั้ งอยู่เลขท่ี 408/37 อาคารพหลโยธินเพลสชั้น 9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2536 
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 5 ลาํดบัแรก ณ วนัท่ี 15 มกราคม 2564 ไดแ้ก่ 
 

  (ร้อยละของทุนชาํระแล้ว) 

นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ  10.54 

นายทิศชวน นานาวราทร  2.81 

นายสุรัตน ์อิฐโสภณพนัธ์  2.01 

นายกรณ์ชนนัท ์ธนนัทน์พงศ ์  1.58 

นายวิชิต ชินวงศว์รกลุ  0.91 
 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจผลิตภณัฑวิ์ศวกรรม บริการติดตั้งและพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจ

ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยธุ์รกิจโรงกาํจดัขยะและผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากขยะ 

และธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล 
 

เน่ืองจากการลาออกของอดีตผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัท่ีถูกกล่าวโทษว่ามีการกระทาํทุจริต และการลาออกของ

อดีตผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ทั้งน้ี สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และกรมสอบสวน

คดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการใหท้าํการสอบสวนความผิดของอดีตคณะกรรมการบริหารและบริษทัไดท้าํ

การฟ้องร้องดาํเนินคดีกบัอดีตผูบ้ริหาร ซ่ึงผลของการสอบสวนและการดาํเนินคดีส่วนใหญ่ยงัไม่มีขอ้สรุป และโปรด

สงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 53 
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รายละเอียดบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 

  ประเทศที ่ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ กจิการจดัตั้ง 2563 2562 

บริษทัย่อยทางตรง     

1. บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่ จาํกดั    ใหค้าํปรึกษาวจิยัและพฒันา จาํหน่าย

 ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัเทคโนโลยบีริหาร

 จดัการส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา

 พลงังานทุกชนิดตลอดจนพลงังาน

 ทดแทน 

ไทย 100 100 

2. บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จาํกดั     ลงทุนในกิจการต่างๆ(ยงัไม่ไดเ้ร่ิม

ดาํเนินงานเชิงพาณิชย)์ 

ไทย 100 100 

3.E – Contech Management Pte. Ltd.    ใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษา และงานวจิยั

ทางดา้นวศิวกรรม (หยดุดาํเนินกิจการ) 

สิงคโปร์ 100 100 

4. บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั   ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

เช้ือเพลิงชีวมวล 

ไทย 100 100 

บริษทัย่อยทางอ้อม     

5.บริษทั จีเดค จาํกดั    ธุรกิจโรงกาํจดัขยะและผลิตและจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้าจากขยะ 

ไทย 100 100 

6. บริษทั ไออีซีแม่ทา แม่แตง  จาํกดั    ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย ์

ไทย 100 100 

 

2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิ 

2.1 เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดย 

สภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์

เก่ียวขอ้ง 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลใหเ้กิด

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัถือปฏิบติัตามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ี
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เก่ียวขอ้ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี

เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 โดยกลุ่มบริษทั/บริษทัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใชใ้นการ

จดัทาํงบการเงินน้ีเน่ืองจากยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทั/บริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินจากการ

ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงิน

ในงวดท่ีถือปฏิบติั 
 

2.3 เกณฑ์การวัดมลูค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี 
 

 รายการ เกณฑก์ารวดัมูลค่า 

หน้ีสินผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้ มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนตามโครงการ

ผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว ้ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ้ 33 
 

2.4 สกลุเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทั ขอ้มูล

ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท/หลกัลา้นบาทเวน้แต่ท่ีระบุ

ไวอ้ยา่งอ่ืน 
 

2.5 การใช้ดลุยพนิิจและการประมาณการ 
 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการ และ

ข้อ ส ม ม ติ ห ล า ย ป ร ะ ก า ร  ซ่ึ ง มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ก า ร กํา ห น ด น โ ย บ า ย ก า ร บัญ ชี แ ล ะ ก า ร ร า ย ง า น จํา น ว น เ งิ น 

ท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชี

จะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

2.5.1 การใช้ดลุยพินิจ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใช้ดุลยพินิจในการเลือกนโยบายการบญัชี ซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนัยสําคญัต่อจาํนวนเงินท่ีรับรู้ในงบ

การเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
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ขอ้ 19 และ 32 สญัญาเช่า 

- การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

- กลุ่มบริษทั/บริษทัพิจารณาถึงความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิต่อสัญญา

เช่าหรือไม่ 

- กลุ่มบริษทั/บริษทัจะใชสิ้ทธิยกเลิกสญัญาเช่าหรือไม่ 

- กลุ่มบริษทั/บริษทัไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท่ี์ผู ้

เป็นเจา้ของพึงไดรั้บใหก้บัผูเ้ช่าหรือไม่ 
 

2.5.2 ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีสําคญัซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมีนัยสําคญัท่ีเป็นเหตุให้ตอ้งมีการ

ปรับปรุงจาํนวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปน้ี 
 

ขอ้ 32 การกาํหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมท่ีใชใ้นการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสญัญาเช่า 

ขอ้ 14 15 16 17 18 20 

และ 21 

การทดสอบการดอ้ยค่าเก่ียวกบัการใชข้อ้สมมติท่ีสาํคญัในการประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

ขอ้ 33 การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ก่ียวกบัขอ้สมมติหลกัในการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ขอ้ 8 การวดัมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้เก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีสําคญัท่ีใชใ้น

การกาํหนดอตัราสูญเสียถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (Weighted-average loss rate) 

ขอ้ 34 การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนเก่ียวกบัขอ้สมมติ

สาํคญัของความเป็นไปไดท่ี้จะสูญเสียทรัพยากรและความน่าจะเป็นของมูลค่าความเสียหาย 
 

 

การประมาณการและการใช้ดุลยพนิิจที่สําคัญ สรุปได้ดงันี ้
 

การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหน้ีสิน 
 

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ากลุ่ม

บริษทั/บริษทัไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแลว้หรือไม่ โดยใชดุ้ลย

พินิจบนพ้ืนฐานของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 
 

ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้นของลกูหน้ี 
 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีเกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหน้ีจากความเส่ียงด้านเครดิตท่ี 

อาจเกิดข้ึน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยใชก้าร
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วิเคราะห์สถานะของลูกหน้ีรายตวั ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุลูกหน้ี และการเปล่ียนแปลงของ

สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลต่อค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ

สูญ ดงันั้น การปรับปรุงค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญอาจมีข้ึนไดใ้นอนาคต 
 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 3 ทาํ

ใหมี้ความไม่แน่นอนในการประมาณการ กลุ่มบริษทั/บริษทัไดเ้ลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศโดยสภา

วิชาชีพ เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (“COVID-19”) โดยกลุ่มบริษทั/บริษทัเลือกพิจารณาการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้

ตามวิธีการอยา่งง่าย (Simplifild Approach) โดยใชข้อ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่า

จะเกิดข้ึน และไม่นาํขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ในอนาคต (Forward – looking information) เก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 ท่ี

ยงัมีความไม่แน่นอนมาพิจารณา 
 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 
 

บริษัทจะตั้ งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน เม่ือฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของ 

เงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานาน การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมี

สาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์หากมีขอ้บ่งช้ีว่ามีการดอ้ยค่า เม่ือพบว่ามูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยด์งักล่าวลดลงอยา่งมีสาระสาํคญั กลุ่มบริษทั/บริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ซ่ึงการ

ประมาณการดงักล่าวข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
 

อาคาร และอปุกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าเส่ือมราคา 
 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายของอาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน และสินทรัพย์

ไม่มีตวัตน ฝ่ายบริหารใชก้ารประมาณอายุการใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของทรัพยสิ์นดงักล่าว และ

ไดมี้การทบทวนอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลือใหม่ หากมีการเปล่ียนแปลง 
 

การด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

ในแต่ละปีบริษทัและบริษทัย่อยจะทดสอบค่าความนิยมจากการลงทุนในบริษทัย่อย เพ่ือพิจารณาว่ามีการดอ้ยค่าหรือไม่ 

จาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดจะพิจารณาจากการคาํนวณมูลค่าจากการใช ้
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ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหน้ีสินของบริษทัย่อย 
 

ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีตอ้งร่วมรับภาระหน้ีสินต่อบุคคลภายนอกตามสัดส่วนการลงทุน

ในส่วนของเจา้ของในบริษทัยอ่ย 
 

คดฟ้ีองร้อง 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการ

ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนมากกว่าท่ีไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสิน

ดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมนุเวียนสําหรับผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัมีภาระสาํหรับเงินบาํเหน็จและเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามนโยบายของ

บริษทั และตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัถือว่าเงินบาํเหน็จและเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชนห์ลงัออก

จากงานของพนกังาน 

 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้ง

อาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน อตัราการหมุนเวียน

พนกังาน อตัรามรณะ และอตัราทุพพลภาพ เป็นตน้ 
 

2.6 การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายติุธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผู ้

ร่วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัสามารถ

เขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของ

ภาระผกูพนั 
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทั/บริษทัหลายขอ้กาํหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หาก

สามารถหาได ้ตลาดจะถือว่ามี “สภาพคล่อง” หากรายการของสินทรัพยห์รือหน้ีสินเกิดข้ึนอย่างสมํ่าเสมอในจาํนวนท่ีเพียงพอ

ซ่ึงสามารถใหข้อ้มูลราคาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 

หากไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องกลุ่มบริษทั/บริษทัใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกต

ไดท่ี้มีความเก่ียวขอ้งให้มากท่ีสุด และลดการใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดใ้หน้อ้ยท่ีสุด การเลือกเทคนิคการประเมินมูลค่า

จะพิจารณาปัจจยัทั้งหมดท่ีผูร่้วมตลาดคาํนึงถึงในการกาํหนดราคาของรายการ 
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หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย กลุ่มบริษทั/บริษทัวดัมูลค่า

สินทรัพยแ์ละสถานการณ์เป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ยราคาเสนอขาย 
 

หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดสําหรับมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการทาํรายการ 

เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนท่ีใหห้รือไดรั้บ หากกลุ่มบริษทั/บริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือ

เร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการทาํรายการและมูลค่ายติุธรรมไม่ว่าจะไดม้าจากราคาเสนอซ้ือเสนอขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง

สาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเหมือนกนัหรือโดยใชเ้ทคนิคการวดัมูลค่าซ่ึงใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดซ่ึ้งตดัสินว่าไม่มี

นยัสําคญัต่อการวดัมูลค่า ทาํให้เคร่ืองมือทางการเงินวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมปรับดว้ยผลต่างระหว่างมูลค่า

ยุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและราคาของการทาํรายการ และรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซ่ึงจะรับรู้ในกาํไรหรือ

ขาดทุนด้วยเกณฑ์ท่ีเหมาะสมตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ต้องไม่ช้ากว่าการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้หลกัฐาน

สนบัสนุนทั้งหมดจากขอ้มูลท่ีสังเกตไดใ้นตลาดหรือเม่ือรายการดงักล่าวส้ินสุดลง 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทั/บริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้มูลค่า

ยติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าดงัน้ี 
 

• ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่าง

เดียวกนั และกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

• ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ราคาท่ีสังเกตได)้ สําหรับสินทรัพย์

หรือหน้ีสินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 

• ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 

หากข้อมูลท่ีนํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินถูกจัดประเภทลําดับชั้ นท่ีแตกต่างกัน 

การวดัมูลค่ายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจดัประเภทในระดบัเดียวกนักบัลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมของขอ้มูลท่ีอยู่ใน

ระดบัตํ่าสุดท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมในภาพรวม 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีการโอนเกิดข้ึน 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 การวดัมูลค่าเงินลงทุนเพ่ือคา้และเงินลงทุนเผื่อขาย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 ค่าความนิยม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 51 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

2.7 ข้อมลูทางการเงินที่สําคัญของบริษทัและบริษทัย่อย 
 

ดงัท่ีปรากฏในงบการเงิน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานติดลบ (33) ลา้น

บาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีผลขาดทุนสะสมเป็นจาํนวน 2,922 

ลา้นบาท และ 4,007 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลาํดบั และกลุ่มบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนสูง
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กวา่สินทรัพยห์มุนเวียนเป็นจาํนวน 5 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และบริษทัยอ่ยหา้แห่งมีส่วนขาดของผูถื้อหุน้ และบริษทั

ยอ่ยหน่ึงแห่งไม่สามารถดาํรงอตัราส่วนทางการเงินตามเง่ือนไขในสัญญากูย้ืมเงินอาจทาํใหเ้จา้หน้ีสามารถเรียกคืนไดท้นัที 

รวมทั้งกลุ่มบริษทัและบริษทัมีคดีฟ้องร้องหลายคดีท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล นอกจากน้ี ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยมีคาํสั่งเพิกถอนหุน้สามญัของบริษทัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนโดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2562 

เป็นตน้ไป อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารชุดปัจจุบนัไดพ้ยายามวางแผนเพ่ือหาทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว

เพ่ือจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและพิจารณาทบทวนแผนปรับโครงสร้างทุนเพ่ือลา้งบญัชีขาดทุนสะสมศึกษาความ

เป็นไปไดข้องการเขา้ลงทุนในโครงการโซล่าฟาร์ม ธุรกิจโรงแรม และแผนการเพ่ิมทุน และแกไ้ขเร่ืองอ่ืนดงักล่าว รวมทั้ง 

บริษทัไดย้ื่นฟ้อง 

 

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ต่อศาลปกครองกลาง (จากเหตุเพิกถอนหุน้สามญัของบริษทั IEC จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน) 

(ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 53) ซ่ึงปัจจุบนัอยู่ระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริง ซ่ึงยงัไม่สรุป 

นอกจากน้ีผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัและบริษทัฯ ไดย้ืนยนัให้การสนบัสนุนทางการเงินอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้บริษทัและ

บริษทัยอ่ยดงักล่าวสามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปไดจ้นถึงเดือนกนัยายน 2565 
 

3 ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (“COVID-19”) 
 

เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (“COVID-19”) ไดลุ้กลามและ

ส่งผลกระทบท่ีรุนแรงในวงกวา้งต่อธุรกิจและประชาชนทัว่ไปทั้งทางตรงและทางออ้มไปทัว่โลก ทาํใหเ้กิดการชะลอตวั

ของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่มีผลกระทบต่อรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั 

(รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า) 

 

ดว้ยสถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนั 

และฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั/บริษทั จะติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองและจะประเมินผล

กระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนอย่างสมํ่าเสมอ อน่ึง ระดบั

ความรุนแรงของผลกระทบข้ึนอยูก่บัมาตรการควบคุมต่าง ๆ ของภาครัฐและระยะเวลาในการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ท่ีฝ่ายบริหารจะตอ้งใชดุ้ลยพินิจในประเดน็ต่างๆ เม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลง 
 

4 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทั/บริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่

ดงัท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.2 ดงัน้ี 
 

4.1 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้กาํหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์าง

การเงินและหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของ
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อนุพนัธ์และการป้องกนัความเส่ียง โดยรายละเอียดของนโยบายการบญัชีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 5.3 และขอ้ 51 

ผลกระทบจากการถือปฏิบติักลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี 

4.1.1 การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ การ

วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทุน (FVTPL) ทั้งน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ียกเลิกการจดัประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือ

จนครบกาํหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ และเงินลงทุนทัว่ไปตามท่ีกาํหนดโดยมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 105 โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 เป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินและ

โมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั้น และตาม TFRS 9 อนุพนัธ์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน โดยนาํมาใชแ้ทนนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั/บริษทัท่ีเคยรับรู้รายการโดยการ

ปรับมูลค่าตามอตัราแลกเปล่ียน ณ ส้ินงวด หรือเม่ืออนุพนัธ์ดงักล่าวถูกนาํมาใช ้
 

การจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงินตาม TFRS 9 ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อ 

งบการเงินของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
 

4.1.2 การวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  
 

ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย รับรู้ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ีย

จ่ายด้วยอัตราดอกเ บ้ีย ท่ีแท้จ ริ ง  ซ่ึ งกา รนํา  TFRS 9 มาใช้ไ ม่ มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อ 

งบการเงินของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
 

4.1.3 การจดัประเภทรายการของหน้ีสินทางการเงิน 
 

TFRS 9 ใหว้ิธีการจดัประเภทและการวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินใหม่ โดยจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็น 2 

ประเภทหลกั คือ วิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย และวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี หน้ีสินทางการเงินจะจ ัด

ประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนได้ก็ต่อเม่ือกิจการถือไว้

เพ่ือคา้ หรือเป็นอนุพนัธ์ หรือเลือกวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวิธีดงักล่าว 
 

การจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงินตาม TFRS 9 ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่ม

บริษทั/บริษทั 
 

4.1.4 การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

TFRS 9 ใหวิ้ธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของสินทรัพยท์างการเงิน ในขณะท่ี

เดิมกลุ่มบริษทั/บริษทัประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์

เ กี ่ย ว ก บั ก า ร ชํา ร ะ ห นี้ ใ น อ น า ค ต ข อ ง ล ูก ค า้  TFRS 9 กํา ห น ด ใ ห ใ้ ช ว้ ิจ า ร ณ ญ า ณ ใ น ก า ร 

ประเมินว่าการเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
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อย่างไร และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงนํ้าหนกั ทั้งน้ี การพิจารณาดอ้ยค่าดงักล่าวจะถือปฏิบติักบัสินทรัพย์

ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซ่ึงไม่รวมเงิน

ลงทุนในตราสารทุน 

 

กลุ่มบริษทั/บริษทัไดป้ระเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินตาม TFRS 9 ซ่ึงการนาํ TFRS 9 มาใชไ้ม่มี

ผลกระทบอย่างมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
 

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

ก่อน TFRS 16 มีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทั/บริษทัในฐานะผูเ้ช่ารับรู้รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงาน ในกาํไรหรือขาดทุน

โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า เม่ือ TFRS 16 มีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ไดก้าํหนดให้ใชว้ิธีการ

บญัชีเดียวสาํหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการสาํหรับ

สญัญาเช่าระยะสั้น หรือสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 
 

บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี โดยการรับรู้ผลกระทบสะสมจากการถือปฏิบติัใชเ้ป็นคร้ังแรก 

(Modified retrospective approach) โดยปรับปรุงกบัขาดทุนสะสม ณ วนัท่ี1 มกราคม 2563 โดยไม่ปรับยอ้นหลงัขอ้มูลท่ีนาํมา

แ ส ด ง เ ป รี ย บ เ ที ย บ  ซ่ึ ง ก า ร ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ม า ต ร ฐ า น ก า ร ร า ย ง า น ท า ง ก า ร เ งิ น ดั ง ก ล่ า ว 

มีผลกระทบสะสม สรุปไดด้งัน้ี 

 
 

 งบการเงินรวม 

 

 

ตามท่ีรายงาน 

ในงวดก่อน 

 รายการปรับปรุง/จดั

ประเภท 

รายการใหม่ 

  

 

ปรับปรุงใหม่ 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน      

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563      

สิทธิการเช่า 6,351  (6,351)  - 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  26,565  26,565 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 46,901  (1,164)  45,737 

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนด 

   ชาํระภายในหน่ึงปี 

 

2,356 

  

1,797 

  

4,153 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 2,445  19,250  21,695 

ขาดทุนสะสม (2,930,592)  1,045  (2,929,547) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

 

ตามท่ีรายงาน 

ในงวดก่อน 

 รายการปรับปรุง/จดั

ประเภท 

รายการใหม่ 

  

 

ปรับปรุงใหม่ 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน      

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563      

สิทธิการเช่า 6,351  (6,351)  - 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  11,448  11,448 

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนด 

   ชาํระภายในหน่ึงปี 

 

- 

  

940 

  

940 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  4,992  4,992 

ขาดทุนสะสม (4,023,462)  (50)  (4,023,512) 
 

 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัใชเ้ป็นคร้ังแรก กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า

สาํหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลด

ดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั/บริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และสาํหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็น

สัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อน

วนัท่ีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัใชเ้ป็นคร้ังแรก 
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งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ

กจิการ 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 30,800  13,215 

หกั สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า (65)  (65) 

หกั สญัญาบริการ (7,288)  (7,288) 

หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (3,115)  (714) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากการนาํมาตรฐานการรายงาน 

   ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาปฏิบติัคร้ังแรก 

 

20,332 

  

5,148 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 4,801  - 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 25,133  5,148 

 

จดัประเภทเป็น : 

   

 ส่วนท่ีหมุนเวียน 4,095  882 

 ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 21,038  4,266 

รวม 25,133  5,148 

 

 

 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัใชเ้ป็น

คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ

กจิการ 

 (พันบาท) 

ท่ีดิน 15,117  - 

อาคาร 5,097  5,097 

สิทธิการเช่า 6,351  6,351 

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 26,565  11,448 
 

5 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 

นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน ยกเวน้การ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและสัญญา

เช่า มีดงัน้ี 
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5.1 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย(รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 
 

การรวมธุรกิจ 
 

กลุ่มบริษทั บนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ 
 

การควบคุม หมายถึงอาํนาจในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์

จากกิจกรรมของกิจการนั้น ในการพิจารณาอาํนาจในการควบคุม กลุ่มบริษทั/บริษทัตอ้งนาํสิทธิในการออกเสียงท่ีเกิดข้ึน

ม า ร ว ม ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า วั น ท่ี ซ้ื อ กิ จ ก า ร คื อ วั น ท่ี อํ า น า จ ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม นั้ น ไ ด้ ถู ก โ อ น ไ ป ยั ง 

ผูซ้ื้อ การกาํหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบัการโอนอาํนาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลย

พินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
 

ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหซ่ึ้งรวมถึงการรับรู้จาํนวนส่วน

ไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ี

รับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ 
 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนั ซ่ึงเกิดข้ึน

จากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือของกลุ่มบริษทั/บริษทั ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 

บริษัทย่อย 
 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน

ผลตอบแทนผันแปรจากการเ ก่ียวข้องกับกิจการนั้ นและมีความสามารถในการใช้อ ํานาจเหนือกิจการนั้ น  

ทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบั

แต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

 

การสูญเสียการควบคุม 
 

เ ม่ือกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหน้ีสินของบริษัทย่อย 

นั้นออก รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น 

กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเดิม

ท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
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การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายท่ีย ังไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผล 

มาจากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่มถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม 
 

5.2 เงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 

โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน

โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคาทุนเดิม

แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
 

หน่วยงานในต่างประเทศ 
 

งบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน 

เช่นเดียวกบับริษทั 
 

5.3 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 

5.3.1 การรับรู้รายการและการวัดมลูค่าเม่ือเร่ิมแรก 
 

ลูกหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีการคา้รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือมีการออกตราสารเหล่านั้น สินทรัพยท์างการเงินและ

หน้ีสินทางการเงินอ่ืนๆ ทั้งหมดรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของ

เคร่ืองมือทางการเงินนั้น  
 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมี

นยัสําคญั หรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน) จะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมบวก

ตน้ทุนการทาํรายการซ่ึงเก่ียวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกตราสาร ลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบ
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เก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัสําคญัวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาของการทาํรายการ สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
 

5.3.2 การจัดประเภทรายการและการวัดมลูค่าภายหลงั 
 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การจัดประเภท 
 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดัมูลค่าดว้ย

ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่กลุ่มบริษทั/บริษทัมีการ

เปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงินท่ีไดรั้บผลกระทบ

ทั้งหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการจดัประเภท 
 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่ได้ถูกกําหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนจะถูกวดัมูลค่าด้วยราคาทุน 

ตดัจาํหน่ายหากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี 

- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรับกระแสเงินสดตามสญัญา และ 

- ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงทาํให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ

ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนดไว ้
 

ตราสารหน้ีท่ีไม่ไดถู้กกาํหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืนไดห้ากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 

- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพ่ือ

ขายสินทรัพยท์างการเงิน และ 

- ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงทาํให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ

ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนดไว ้

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดถื้อไวเ้พ่ือคา้ กลุ่มบริษทั/บริษทัอาจเลือกใหเ้งิน

ลงทุนดงักล่าวแสดงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซ่ึงการเลือกน้ี

สามารถเลือกไดเ้ป็นรายเงินลงทุนและเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้
 

สินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดท่ีไม่ไดจ้ดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้จะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ซ่ึงรวมถึง

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ทั้งหมด ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทั/บริษทัสามารถเลือกใหสิ้นทรัพยท์างการเงิน

ท่ีเขา้ขอ้กาํหนดในการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ถูกวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนหากการกาํหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้งอย่างมี

นยัสาํคญัซ่ึงอาจเกิดข้ึนซ่ึงเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้
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สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จากยอด

คงเหลือของเงินต้นหรือไม่  
 

สาํหรับวตัถุประสงคข์องการประเมินน้ี 
 

“เงินตน้” หมายถึง มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 
 

“ดอกเบ้ีย” หมายถึง ส่ิงตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัจาํนวนเงินตน้ท่ีคา้งชาํระ

ในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึงและความเส่ียงในการกูย้ืมโดยทัว่ไป และตน้ทุน (เช่น ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและ

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร) รวมถึงอตัรากาํไรขั้นตน้ 
 

ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียหรือไม่ กลุ่มบริษทั/บริษทัพิจารณา

ขอ้กาํหนดตามสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงการประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินประกอบดว้ยขอ้กาํหนด

ตามสัญญาท่ีสามารถเปล่ียนแปลงระยะเวลาและจาํนวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาซ่ึงอาจทาํใหไ้ม่เขา้เง่ือนไข ใน

การประเมินกลุ่มบริษทั/บริษทัพิจารณาถึง 
 

- เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเป็นเหตุใหมี้การเปล่ียนแปลงจาํนวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด 
 

- เง่ือนไขท่ีอาจเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียตามสญัญา ซ่ึงรวมถึงอตัราดอกเบ้ียผนัแปร และ 
 

- เง่ือนไขเม่ือสิทธิเรียกร้องของกลุ่มบริษทัถูกจาํกัดเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ตามท่ีกาํหนด (เช่น 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีผูใ้หกู้ไ้ม่มีสิทธิไล่เบ้ีย) 
 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การวัดมลูค่าภายหลังและกาํไรและขาดทุน  
 

สิน ท รั พ ย์ท า ง ก า ร เ งิ น ท่ี ว ัด

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพย์เหล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม กาํไรและขาดทุนสุทธิรวมถึง

รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 

 

สิน ท รั พ ย์ท า ง ก า ร เ งิ น ท่ี ว ัด

มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ราคาทุนตดัจาํหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า รายไดด้อกเบ้ีย กาํไรและขาดทุน

จากอตัราแลกเปล่ียนและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือ

ขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดั

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม รายไดด้อกเบ้ียคาํนวณโดยใชวิ้ธี

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนกาํไรและขาดทุนสุทธิอ่ืนรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือมี
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การตดัรายการออกจากบญัชี กาํไรและขาดทุนสะสมท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะ

ถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุน 

 

 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดั

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับรู้เป็นรายไดใ้นกาํไร

หรือขาดทุนเวน้แต่เงินปันผลดงักล่าวเป็นการคืนทุนของเงินลงทุน กาํไรและขาดทุนสุทธิ

อ่ืนรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือ

ขาดทุน 
 

หนีสิ้นทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่าในภายหลงัและกาํไรและขาดทุน  
 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

หน้ีสินทางการเงินจะถูกจดัประเภทให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนหากใหถื้อไวเ้พ่ือคา้ ถือเป็นอนุพนัธ์หรือ

กาํหนดใหว้ดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวิธีดงักล่าว หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจะ

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมและรับรู้กาํไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึงดอกเบ้ียจ่ายในกาํไรหรือขาดทุน หน้ีสินทางการเงินอ่ืน

ท่ีวดัมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาํหน่ายด้วยวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ดอกเบ้ียจ่ายและกาํไรและขาดทุนจากอัตรา

แลกเปล่ียนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตัดรายการออกจากบญัชีให้รับรู้ในกาํไรหรือ

ขาดทุน 
 

5.3.3 การตัดรายการออกจากบัญชี 
 

สินทรัพยท์างการเงิน 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจาก

สินทรัพยท์างการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียงและ

ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทั

ไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ไดค้งไวซ่ึ้งการ

ควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัเขา้ทาํธุรกรรมซ่ึงมีการโอนสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงัคงความเส่ียงและ

ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในสินทรัพยท่ี์โอนหรือบางส่วนของสินทรัพย ์ในกรณี

น้ี สินทรัพยท่ี์โอนจะไม่ถูกตดัรายการออกจากบญัชี  

 

หน้ีสินทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีเม่ือภาระผูกพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือ

หมดอายุ กลุ่มบริษทั/บริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแส
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เงินสดจากการเปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมท่ีสะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้  
 

การตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีตอ้ง

จ่าย (รวมถึงสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดท่ีไดโ้อนไปหรือหน้ีสินท่ีรับมา) รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

5.3.4 การหักกลบ 
 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพ่ือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจาํนวนสุทธิก็

ต่อเม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหกักลบจาํนวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทั/บริษทัตั้งใจท่ี

จะชาํระดว้ยจาํนวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหน้ีสินพร้อมกนั  
 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนอ่ืน 
 

ตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดนอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พ่ือคา้ จดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย 

ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าบนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เม่ือมีการจาํหน่าย

เงินลงทุนจะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรงเขา้กาํไรหรือขาดทุน 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีรายงาน 

การจาํหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุนสะสม

จากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไปและ

เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลือทั้งหมด 

 

5.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสดยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก 

และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง (ซ่ึงไม่มีขอ้จาํกดัในการใช)้ เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวง

ถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
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5.5 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น 
 

ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสญัญา 
 

ลูกหน้ีการคา้วดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (ใน 2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัย

จะสูญ) 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน แสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์

ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ 

หน้ีสูญจะถูกตดัจาํหน่ายเม่ือเกิดข้ึน 
 

หน้ีสูญจะถูกตดัจาํหน่ายเม่ือเกิดข้ึน 
 

5.6 สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
 

ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักสําหรับสินคา้สําเร็จรูป งานระหว่างทาํ วตัถุดิบเช้ือเพลิง (ไดแ้ก่ 

เปลือกไม ้ไมส้ับ ใยปาลม์ และกากออ้ย) และสารเคมี ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือ 

ตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของงานระหว่างทาํท่ีใหบ้ริการ ตน้ทุนของงานระหว่างทาํ

ประกอบดว้ย ค่าสินคา้ อะไหล่และวสัดุ ค่าแรงงาน รวมการปันส่วนค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการใหบ้ริการอยา่งเหมาะสมแลว้ 
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นโดยประมาณใน

การขาย 

 

บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงจากมูลค่าสินคา้เคล่ือนไหวช้าและสินคา้เสียหาย โดยพิจารณาจาก

ประสบการณ์ท่ีผา่นมาในอดีตและขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
 

5.7 สินทรัพย์ที่ถอืไว้เพือ่ขาย 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากท่ีมูลค่าท่ี

จะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกวา่มาจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นต่อไป 

 

สินทรัพยว์ดัมูลค่าดว้ยจาํนวนท่ีตํ่ากวา่ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 

 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสําหรับการลดมูลค่าในคร้ังแรกและผลกาํไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าในภายหลงัรับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุน ทั้งน้ีผลกาํไรจะถูกรับรู้ไม่เกินยอดผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมท่ีเคยรับรู้ 
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อาคารและอุปกรณ์ท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายจะหยดุบนัทึกค่าเส่ือมราคา 

 

5.8 เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนหักค่าเผื่อมูลค่า 

เงินลงทุนลดลง 
 

5.9 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพย์เ พ่ือการลงทุน ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ท่ีถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจาก 

มูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึนหรือทั้งสองอย่าง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการ

หรือใชใ้นการบริหารงาน 
 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตน้ทุนการพฒันาโครงการท่ีกิจการพฒันาเอง 

รวมถึงตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพ่ือใหอ้สังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใชง้านหรือขาย ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียม ค่า

ประสานงาน และค่าจดัหาและติดต่อประสานงาน เป็นตน้ 

 

ค่าเส่ือมราคาจะบันทึกในกาํไรหรือขาดทุน ซ่ึงคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ

สินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

อาคารชุด 20 ปี 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน   
 

5.10 ที่ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ 
 

การรับรู้และการวดัมูลค่า 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง 

รวมถึงตน้ทุนของวสัดุแรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยู่
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ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอนการขนยา้ยการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละ

ตน้ทุนการกูย้ืม 
 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดินอาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ

ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั 
 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่าย

กบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ ถา้มี

ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัจะไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดั

มูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ี

เกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือ

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 

ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 25 ปี 

อาคาร และอาคารชุด 20ปี 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5 ปี 

โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยพ์ร้อมอุปกรณ์ท่ีใชผ้ลิต 25 ปี 

โรงกาํจดัขยะและโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะพร้อมอุปกรณ์ท่ีใชผ้ลิต 10, 15, 20 และ 25 ปี 

โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวลพร้อมอุปกรณ์ท่ีใชผ้ลิต 20 ปี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5 ปี 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง และเคร่ืองใชส้าํนกังาน 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
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วิธีการคิดค่า เ ส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุด 

ทุกส้ินรอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

บริษทัย่อยสามแห่งจดัทรัพยสิ์นของโรงกาํจดัขยะและโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะจากพลงังานแสงอาทิตย ์และจาก

เช้ือเพลิงชีวมวล เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยทั้งน้ีบริษทัย่อยได้

พิจารณาการตีความตามมาตรฐานการบญัชี 2 ฉบบัดงัน้ี 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งประเมินว่าขอ้ตกลงเป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญา

เช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากเน้ือหาของข้อตกลง หากข้อตกลงเป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น

ส่วนประกอบ บริษทัควรแยกจาํนวนท่ีจ่ายสําหรับสัญญาเช่าออกจากจาํนวนท่ีจ่ายสาํหรับองคป์ระกอบอ่ืนซ่ึงบริษทัย่อยได้

พิจารณาแลว้เห็นว่าขอ้ตกลงไม่เขา้ข่ายการตีความตามมาตรฐานฉบบัน้ี เน่ืองจากสินทรัพยข์องบริษทัย่อยเป็นสินทรัพย์

เฉพาะเจาะจง แต่ไม่มีการใหสิ้ทธิในการใชสิ้นทรัพยน์ั้น 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 12 เร่ือง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีให้แนวปฏิบติัทางการบนัทึกบญัชีสําหรับผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บ

สัมปทานในการรับรู้และวดัมูลค่าภาระผูกพนัและสิทธิท่ีเก่ียวข้องในข้อตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกับ

ภาคเอกชน โดยผูป้ระกอบการตอ้งรับรู้ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือคา้งรับซ่ึงวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมเป็นสิทธิในสินทรัพยท์าง

การเงินหรือในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน บริษทัยอ่ยไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าเง่ือนไขของขอ้ตกลงสัมปทานบริการการทาํสัญญา

บริหารจดัการระบบกาํจดัขยะมูลฝอยชุมชนกบัเทศบาลนครหาดใหญ่ไม่เขา้เง่ือนไขตามการตีความมาตรฐานฉบบัน้ี 

เน่ืองจากวตัถุประสงค์หลกัของการดาํเนินธุรกิจของบริษทัย่อย คือ การผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากขยะ โดยท่ี

เทศบาลหาดใหญ่เป็นผูมี้หนา้ท่ีในการรวบรวมและนาํส่งขยะตามขอ้ตกลงของสัญญา เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิต

กระแสไฟฟ้าใหก้บับริษทัยอ่ย โดยมีโรงกาํจดัขยะเป็นกระบวนการจดัเตรียมขยะใหเ้หมาะสมกบัการใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการ

ผลิตกระแสไฟฟ้า และการก่อสร้างโรงกาํจดัขยะเพียงอยา่งเดียวไม่คุม้ค่าการลงทุน 
 

5.11 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาํเนินงาน 
 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ แสดงในราคาตามบญัชี ณ วนัท่ีสินทรัพยน์ั้นเลิกใช้

งานหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 

บริษทัรับรู้ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์นกาํไรหรือขาดทุนใน

งวดท่ีตดัรายการสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงานออกจากบญัชี 
 

5.12 สัญญาเช่า 
 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
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ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทั/บริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ กลุ่ม

บริษทั/บริษทันาํคาํนิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใช้ในการประเมินว่าสัญญานั้นให้สิทธิในการควบคุมการ

ใช้สินทรัพยท่ี์ระบุหรือไม่ 
 

ในฐานะผู้ เช่า 
 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่า กลุ่มบริษทั/

บริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑร์าคาขายท่ีเป็น

เอกเทศ สาํหรับสญัญาเช่าอสังหาริมทรัพย ์กลุ่มบริษทั/บริษทัเลือกท่ีจะไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญา

เช่าและส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าเป็นสญัญาเช่าเพียงอยา่งเดียว  
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึง

สินทรัพยมี์มูลค่าตํ่าหรือสญัญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  
 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมีการวดั

มูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ยจาํนวนเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของ

หน้ีสินตามสญัญาเช่าปรับปรุงดว้ยจาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเร่ิม

มีผลรวมกบัตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกและประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากส่ิงจูงใจในสัญญาเช่าท่ีไดรั้บค่า

เส่ือมราคารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุสัญญาเช่า เวน้

แต่สญัญาเช่าดงักล่าวมีการโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าใหก้บักลุ่มบริษทั/บริษทัเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า หรือตน้ทุนของ

สินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นว่ากลุ่มบริษทั/บริษทัจะมีการใชสิ้ทธิในการซ้ือสินทรัพย ์ในกรณีน้ีสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะ

บนัทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชป้ระโยชนข์องสินทรัพยท่ี์เช่า ซ่ึงกาํหนดตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์

ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล คิด

ลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า เวน้แต่อตัรานั้นไม่สามารถกาํหนดได ้กลุ่มบริษทั/บริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงิน

กูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงท่ีหกัส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าคา้งรับ จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสิทธิเลือก

ซ้ือ สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากกลุ่มบริษทั/บริษทัมีความแน่นอน

อย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิ ค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัราจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ี

เกิดรายการ 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทักาํหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมโดยนาํอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลาย

แห่งและไดป้รับปรุงบางส่วนเพ่ือใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสญัญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูก

วดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายสุญัญาเช่า การเปล่ียนแปลง ค่าเช่า การเปล่ียนแปลงประมาณการจาํนวนเงินท่ีคาด
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ว่าตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปล่ียนแปลงการประเมินการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการ

ขยายอายสุญัญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่า

ตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลด

มูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้  
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัแสดงสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ไม่เป็นไปตามคาํนิยามของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ์ และแสดงรายการหน้ีสินตามสญัญาเช่าเป็นเงินกูย้ืมระยะยาวในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563  
 

ในฐานะผูเ้ช่า สัญญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทั/บริษทัไดรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพยท่ี์

เช่านั้นๆ จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่าหักดว้ยค่า

เส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงินและส่วนท่ีจะหกัจาก

หน้ีตามสญัญา เพ่ือทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียเม่ือเทียบกบัยอดหน้ีท่ีคงเหลืออยู่ในแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ี ค่าใชจ่้ายทางการเงิน

จะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าอ่ืนไดจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานและค่าเช่าจ่ายบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธี

เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ิน

ตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของ

สญัญาเช่า เม่ือไดรั้บการยืนยนัการปรับค่าเช่า 
 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่  
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทั/บริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น

ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยู่กบัการใช้

สินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนั้นจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ทาํใหก้ลุ่มบริษทั/บริษทัมีสิทธิ

ในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์

 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือมีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทั/บริษทัแยกค่าตอบแทนสาํหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ีเป็น

องค์ประกอบอ่ืนโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษทั/บริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่

สามารถแบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจาํนวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจาํนวนหน้ีสินจะลดลงตามจาํนวนท่ีจ่ายและตน้ทุนทางการเงินตามนยั

จากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
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5.13 การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคา

ทุนตดัจาํหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้น 

และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา) 
 

การวัดมลูค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  
 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็นถ่วงนํ้ าหนัก  

ผลขาดทุนดา้นเครดิตคาํนวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บ (เช่น ผลต่างระหว่างกระแสเงินสด

ท่ีกิจการจะตอ้งจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัคาดว่าจะไดรั้บ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึนคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตนั้นคาํนวณดงัต่อไปน้ี 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ีคาดว่า

จะเกิดข้ึนจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาท่ี

รายงาน หรือ 
 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึนจากการผิดเง่ือนไขตามสญัญาท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาทั้งหมดท่ีเหลืออยูข่องสญัญา 
 

ค่าเผื่อผลขาดทุนสาํหรับลูกหน้ีการคา้ และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ย ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด

ว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีประมาณการ

โดยใช้ตารางการตั้ งสํารอง ซ่ึงวิธีดังกล่าวมีการนําข้อมูลผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีต การปรับปรุงปัจจัยท่ีมีความ

เฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้นๆ และการประเมินทั้งขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์

เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตสําหรับสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมข้ึน

อยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสญัญา  
 

ระยะเวลาสูงสุดท่ีใชใ้นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนพิจารณาจากระยะเวลาท่ียาวท่ีสุดตามสัญญา

ท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัพิจารณาวา่ความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัสาํคญัหากเกินกาํหนดชาํระ 

มีการเปล่ียนแปลงของอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลดระดบัลงอย่างมีนยัสาํคญั มีการดาํเนินงานท่ีถดถอยอย่างมีนยัสาํคญัของ
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ลูกหน้ี หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรือ

กฎหมายท่ีส่งผลในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของลูกหน้ีในการจ่ายชาํระภาระผูกพนัใหก้บักลุ่มบริษทั/

บริษทั 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสญัญาเม่ือ 
 

- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายชาํระภาระผูกพนัดา้นเครดิตให้แก่กลุ่มบริษทั/บริษทัไดเ้ต็มจาํนวน อีกทั้งกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิใน

การไล่เบ้ีย เช่น การยึดหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ 
 

- สินทรัพยท์างการเงินคา้งชาํระเกินกวา่ 365 วนั 
 

การประเมินการเพ่ิมข้ึนของความเส่ียงดา้นเครดิตอย่างมีนยัสําคญันั้นมีการประเมินทั้งแบบเป็นรายลูกหน้ีหรือแบบกลุ่ม 

ข้ึนอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน หากการประเมินความเส่ียงเป็นการประเมินแบบกลุ่มตอ้งมีการจดักลุ่ม

เคร่ืองมือทางการเงินตามลกัษณะความเส่ียงด้านเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกัน เช่น สถานการณ์ค้างชําระและอนัดับความ

น่าเช่ือถือ  
 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนมีการประเมินใหม่ ณ ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน เพ่ือสะทอ้นการเปล่ียนแปลง

ของความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก การเพิ่มข้ึนของค่าเผื่อผล

ขาดทุนแสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นรายการหกัออกจากมูลค่า

ตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน  
 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต 
 

ณ วันท่ีรายงาน กลุ่มบริษัท/บริษัทประเมินว่าสินทรัพย์ทางการเงินท่ีว ัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายและ 

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเกิดการด้อยค่าด้านเครดิตหรือไม่ 

สินทรัพยท์างการเงินมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงเหตุการณ์ซ่ึงส่งผล

กระทบเชิงลบต่อกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตของสินทรัพยท์างการเงิน สถานการณ์ท่ีเป็นขอ้บ่งช้ีว่า

สินทรัพยท์างการเงินเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตรวมถึง การท่ีลูกหน้ีประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนยัสําคญั การผิด

สญัญา เช่น การคา้งชาํระเกินกวา่ 365 วนั มีความเป็นไปไดท่ี้ลูกหน้ีจะเขา้สู่การลม้ละลาย เป็นตน้ 
 

การตัดจาํหน่าย 
 

มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายเม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่ง

สมเหตุสมผลวา่จะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจาํหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็นการกลบั

รายการการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 
 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
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มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั/บริษทัไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่า

หรือไม่ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  
 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ผลขาดทุนจากการดอ้ย

ค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 

การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลบัรายการเมื่อมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนเพ่ิมข้ึนใน

ภายหลงัและการเพ่ิมข้ึนนั้นสมัพนัธ์โดยตรงกบัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สาํหรับสินทรัพย์

ทางการเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย การกลบัรายการจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 

5.14 การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั/บริษทัไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่า

หรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน สําหรับมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนท่ีมีอายุการใชป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยงัไม่พร้อมใชง้านจะถูกประมาณทุกปีในช่วงเวลา

เดียวกนั 
 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่า 

ท่ีจะไดรั้บคืน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 

การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดร้ับคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า การประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์

ประมาณจากกระแสเงินสดท่ีจะไดร้ับในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินได้

เพื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพยส์ําหรับ

สินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื์่น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดร้ับคืนรวมกบั

หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

การกลับรายการด้อยค่า 
 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมินทุกรอบ

ระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช ้ในการคาํนวณมูลค่า

ท่ีคาดว่าจะไดร้ับคืน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่า

มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตดัจาํหน่ายสะสม เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
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5.15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 
 

ค่าความนิยม คือ ตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนแบ่งในสินทรัพยสุ์ทธิของ

บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีไดม้าซ่ึงบริษทันั้น ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการไดม้าซ่ึงบริษทัย่อย จะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากใน

งบแสดงฐานะการเงินรวม ค่าความนิยมท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ย

ค่าสะสม ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของค่าความนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีการกลบัรายการ ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม

จะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยท่ีก่อใหเ้กิดกระแสเงินสด ซ่ึงคาดวา่จะไดรั้บประโยชนจ์ากการรวมธุรกิจ 

สินทรัพย์ไม่มตัีวตนอ่ืนๆ 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม

และขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

ค่าตัดจาํหน่าย 
 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพย ์หรือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ใน

อ น า ค ต จ า ก สิ น ท รั พ ย์ นั้ น ต า ม ร ะ ย ะ เ ว ล า ท่ี ค า ด ว่ า จ ะ ไ ด้ รั บ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก สิ น ท รั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ต น ซ่ึ ง 

ไม่รวมค่าความนิยมโดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชนร์ะยะเวลาท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บประโยชนแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 5 ปี 

ค่าสิทธิการใชเ้ทคโนโลย ี 25 ปี เม่ือเร่ิมประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย ์(วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557) 
 

วิธีการตดัจาํหน่ายและระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี

และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

5.16 สิทธิการเช่า 
 

สิทธิการเช่าท่ีกลุ่มบริษัท/บริษัทซ้ือมา และมีอายุการใช้งานจํากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําน่ายสะสม และ 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 

ค่าตัดจาํหน่าย 
 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้น ตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนจ์ากสินทรัพยโ์ดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพย์

เม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน ์
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ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ 3 - 28 ปี 
 

วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและ

ปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

5.17 สิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ารอตัดบัญชี 
 

สิทธิการใชร้ะบบสายส่งกระแสไฟฟ้ารอตดับญัชี ของบริษทัย่อย เป็นค่าติดตั้งระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าตามสัญญาเพ่ือ

เช่ือมต่อระบบกบัการไฟฟ้า เพ่ือประโยชน์ในการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าแสดงในราคาทุนหักค่าจาํหน่ายสะสม ค่าตดั

จาํหน่ายบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตามเกณฑร์ะยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ 25 ปี 
 

วิธีการตดัจาํหน่ายและระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและปรับปรุงตาม

ความเหมาะสม 
 

5.18 หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในราคาทุนหกัค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการบนัทึกหน้ีสินท่ีมี

ภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอดหน้ีเม่ือครบกาํหนดไถ่

ถอน จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้ืมโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

5.19 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมนุเวียนอื่น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน แสดงในราคาทุน 
 

5.20 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

ก) ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

ภาระผูกพนัของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานซ่ึงประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าแรง โบนสัและเงินสมทบกองทุน

ประกนัสงัคมวดัมูลค่าโดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสดและเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานทาํงานให ้หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ี

คาดวา่จะจ่ายชาํระ หากกลุ่มบริษทั/บริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็น

ผลมาจากการท่ีพนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีต และภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 

ข) ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัไดบ้นัทึกผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานจากการตั้งโครงการสมทบเงิน (ภายใต้

ขอ้กาํหนดตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530) และโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้(ภาระ

ผกูพนัเม่ือพนกังานเกษียณอายตุามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541)  
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- โครงการสมทบเงิน 
 

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ซ่ึงกิจการจ่ายสมทบเป็นจาํนวน

เงินท่ีแน่นอนไปอีกกิจการหน่ึงแยกต่างหาก (กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือ

ภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายสมทบเพ่ิมเติม ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้

เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในกาํไรขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหแ้ก่กิจการ 
 

- โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบ

เงิน ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทั/บริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวถู้กคาํนวณจากการประมาณ

ผลประโยชนใ์นอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในปัจจุบนัและในงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงักล่าวได้

มีการคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อตัรา ณ วนัท่ีรายงานของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงมี

ระยะเวลาครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาครบกาํหนดชาํระภาระพูกพนัของกลุ่มบริษทั/บริษทั และมีสกุลเงิน

เดียวกบัสกลุเงินของผลประโยชนท่ี์คาดว่าจะจ่าย การคาํนวณนั้นจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชวิ้ธี

คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้ งหมดท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการผลประโยชนใ์นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนทนัที 
 

ค) ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 
 

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทั/บริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในปัจจุบนั

และในงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีไดคิ้ดลดกระแสเงินสด เพ่ือให้เป็นมูลค่าปัจจุบนัการวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ไน

กาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ง) ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 

ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัไม่สามารถ

ยกเลิกขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้ตน้ทุนสําหรับการปรับ

โครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานผลประโยชน์

เม่ือเลิกจา้งจะถูกคิดลดกระแสเงินสด 

 

5.21 ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทั มีภาระหน้ีสินตามกฏหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั หรือท่ีก่อตวัข้ึนอนัเป็น

ผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือชาํระ

ภาระหน้ีสินดงักล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดใน
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ตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงภาษีเงินได ้เพ่ือใหส้ะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความ

เส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
 

 

5.22 รายได้ 
 

รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะมี

สิทธิได้รับ ซ่ึงไม่รวมจํานวนเ งินท่ี เก็บแทนบุ คคลท่ี สาม ภาษี มูลค่ า เ พ่ิ มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า  

และส่วนลดตามปริมาณ 
 

การขายสินคา้และการใหบ้ริการ 
 

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เม่ือลูกค้ามีอํานาจควบคุมในสินค้าซ่ึงโดยทั่วไปเกิดข้ึนเม่ือมีการส่งมอบสินค้าให ้

กับลูกค้าสําหรับสัญญาท่ีให้สิทธิลูกค้าในการคืนสินค้า รายได้จะรับรู้ในจํานวนท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ 

ในระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอย่างมีนยัสําคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ย

ประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 
 

รายได้จากการให้บริการของธุรกิจวิศวกรรมรับรู้ตามขัน้ความสาํเร็จของงาน 
 

รายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการใหบ้ริการติดตั้งและพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จะถูกรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

ตามขั้นความสําเร็จของงานบริการตามสัญญาหรือเม่ือส่งมอบงานท่ีเสร็จสมบูรณ์และลูกค้ารับมอบงานแลว้ ขั้น

ความสําเร็จของงานบริการตามสัญญาคาํนวณจากตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงกบัตน้ทุนท่ีประมาณว่าจะใชไ้ปในการให้บริการ

ทั้งส้ินและเทียบเคียงกบัขั้นความสําเร็จของงานโครงการท่ีประเมินโดยผูค้วบคุมงานโครงการของบริษทั เม่ือไม่สามารถ

ประมาณผลของงานบริการตามสัญญาไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ รายไดจ้ากการบริการติดตั้งฯ จะถูกรับรู้ไดไ้ม่เกินกว่าตน้ทุนท่ี

เกิดข้ึน และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากงานบริการตาม

สญัญารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
 

สําหรับสัญญาท่ีมีการรวมการขายสินค้าและบริการเข้าด้วยกัน กลุ่มบริษัท/บริษัทบันทึกสินค้าและบริการแยก 

จากกนั หากสินคา้และบริการดงักล่าวแตกต่างกนั (เช่น หากสามารถแยกสินคา้หรือบริการดงักล่าวออกจากกนัไดแ้ละลูกคา้

ไดรั้บประโยชน์จากสินคา้หรือบริการนั้น) หรือ มีการให้บริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานท่ีแตกต่างกนั ส่ิง

ตอบแทนท่ีไดรั้บจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และบริการนั้นๆ ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นรายงาน

อตัราค่าสินคา้หรือบริการท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัขายสินคา้และบริการเป็นเอกเทศแยกต่างหาก 
 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือส่งมอบกระแสไฟฟ้า และลูกคา้ยอมรับการส่งมอบนั้น 
 

รายได้จากการกาํจัดขยะ 
 

รายไดจ้ากการกาํจดัขยะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือมีการใหบ้ริการแลว้ ซ่ึงเป็นไปตามสญัญาบริการท่ีกาํหนดไว ้
 



รายงานประจําปี 2563 บริษัท อนิเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) 

 

 หนา้ 123 

 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับรู้เม่ือกิจการมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่ากิจการจะสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขของเงิน

อุดหนุนท่ีกาํหนดไว ้และกิจการจะไดรั้บเงินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้านั้น กลุ่มบริษทั/บริษทัเลือกแสดงเงิน

อุดหนุนท่ีเก่ียวกบัรายไดเ้ป็นรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยแสดงแยกต่างหาก 
 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการอ่ืนรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการแลว้ 
 

การลงทุน 
 

รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ย เงินปันผลรับ และดอกเบ้ียรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร 
 

เงินปันผลรับ บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทั มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  
 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
 

รายได้อ่ืน 
 

รายไดอ่ื้นบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
 

5.23 ค่าใช้จ่าย 
 

ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

 

5.24 ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ย ดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืม และประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไป 

และส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย 
 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  
 

อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 
 

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคืออตัราท่ีใชคิ้ดลด

ประมาณการการจ่ายชาํระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องเคร่ืองมือทางการเงินของ 
 

- มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 
 

- ราคาทุนตดัจาํหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 
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นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ในกรณีท่ี

มีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือการผลิต

สินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะนาํมาใชเ้องหรือเพ่ือขาย 
 

5.25 ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องปี

ปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวม

ธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

ภาษีเงินได้ปีปัจจุบัน 

ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีท่ีตอ้ง

เสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใชณ้ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบั

รายการในปีก่อน ๆ 
 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินและจาํนวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี เกิดจากการรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก 

การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรก ซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไร

ขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อย หากเป็นไปไดว้่าจะไม่มีการกลบั

รายการในอนาคตอนัใกล ้
 

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ี 

กลุ่มบริษัท/บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชําระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี  

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการ โดยใช้

อตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใชณ้ วนัท่ีรายงาน 
 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทั/บริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบ

ของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํใหจ้าํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ กลุ่มบริษทั/
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บริษทัเช่ือวา่ไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก

หลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต  

การประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ใน

อนาคต ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะทาํให้กลุ่มบริษทั/บริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้ง

จ่ายท่ีมีอยู ่การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 

สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีสามารถหักกลบได้เม่ือกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมิน

โดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับหน่วยภาษีต่างกนั

นั้นกิจการมีความตั้ งใจจะจ่ายชําระหน้ีสินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้ งใจจะรับคืน

สินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี

จาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ 

ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

5.26 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)ของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวั

เฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปี 
 

5.27 ข้อมลูตามส่วนงานธุรกจิ 
 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน) จะแสดง

ถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล 
 

5.28 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมี

อิทธิพลอย่างมีสาระสาํคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทัหรือบุคคลหรือกิจการท่ีอยู่ภายใต้

การควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนยัสําคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือ

ควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัในการตดัสินใจทางการเงินและบริหารต่อบุคคล

หรือกิจการนั้น 
 

 

 

 

 

 



รายงานประจําปี 2563 บริษัท อนิเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) 

 

 หนา้ 126 

 

6 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหว่างกนัท่ีมีนยัสาํคญักบักลุ่มบริษทั/

บริษทัในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

 

ช่ือบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

ประเทศ 

ที่จดัตั้ง/สัญชาติ 

 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

1. บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จาํกดั  ไทย เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 และ

มีกรรมการร่วมกนั 

2. บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จาํกดั ไทย เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 และ

มีกรรมการร่วมกนั 

   

   

3. บริษทั เอน็เอฟเอส (2010) จาํกดั ไทย เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 และ

มีกรรมการร่วมกันจนถึงวันท่ี 4 มกราคม 

2562 

4. บริษทั จีเดค จาํกดั ไทย เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ถือหุ้นโดยบริษัท  

ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จาํกดั ถือหุ้นร้อยละ 

100 และมีกรรมการร่วมกนั 

5. บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกดั ไทย เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ถือหุ้นโดยบริษัท  

ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จาํกดั ถือหุน้ร้อยละ 

100 และมีกรรมการร่วมกนั 

6. E – Contech Management Pte. Ltd. สิงคโปร์ เป็นบริษทัย่อย (หยุดดาํเนินกิจการ) บริษทั 

ถือหุน้ร้อยละ 100 

7. บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั (“SK I”) ไทย เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 และ

มีกรรมการร่วมกนั 

8. บริษทั เดอะ เอม็กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุน้ 

9. กิจการคา้ร่วม เอไอ ไทย เป็นกิจการคา้ร่วม (“คอนซอร์เตียม”) ระหว่าง

บริษทักบับริษทั แอพเวิร์คส์ จาํกดั 

10. บริษทั แอพเวิร์คส์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็นผูค้า้ร่วมของ

กิจการคา้ร่วม เอไอ 

11. บริษทั คิงส์สปัน จาํกดั ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ใหญ่ 

12. นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ไทย เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ และกรรมการบริษทั 

13. หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคลรุ่งเรือง ไทย เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ใหญ่ 

14. หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคลยทุธนา ไทย เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ใหญ่ 

15. หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคลเกษม ไทย เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ใหญ่ 

16. หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคลบุญจง ไทย เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ใหญ่ 
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ช่ือบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

ประเทศ 

ที่จดัตั้ง/สัญชาติ 

 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

17. บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 ท่าน ไทย เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ใหญ่ 

18. ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบการ

วางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ 

ของกิจการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

ทั้ งน้ี  รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท/

บริษทั (ไม่ว่าจะทาํหนา้ท่ีในระดบัผูบ้ริหาร

หรือไม่) 
 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดค่้าบริหารจดัการ ราคาตามสญัญา 

ดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ 2– 5 ต่อปี  

เงินปันผลรับ ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา 

ค่าเช่าโกดงัเกบ็สินคา้ ราคาตามสญัญา 

ค่าท่ีปรึกษา ราคาตามสญัญา 

ดอกเบ้ียจ่าย อตัราร้อยละ 2 - 5 ต่อปี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ บาํเหน็จ ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั 

  กรรมการ เบ้ียประชุม เงินเดือน โบนสั และอ่ืน  

 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

รายได้        

บริษทัย่อย        

รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  1,200,000  2,013,374 

ดอกเบ้ียรับ -  -  17,914,434  17,426,377 

กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น -  -  328,978  - 

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั        

เงินปันผลรับ -  -  -  - 

ค่าใช้จ่าย        
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั        

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 13,450,355  25,442,514  13,450,355  25,442,514 

บุคคลที่เกีย่วข้องกนั        

ค่าท่ีปรึกษา 1,560,748  620,000  640,000  620,000 

ดอกเบ้ียจ่าย -  290,411  -  212,329 

        

        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 8,864,960  13,734,959  4,689,100  8,453,890 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 297,180  1,062,891  217,498  923,400 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 9,162,140  14,797,850  4,906,598  9,377,290 

 

 

 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

ลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น – กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

 งบการเงินรวม 

  

ยอดหน้ีคงเหลือ 

 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด 

วา่จะเกิดข้ึน /ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

  

สุทธิ 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

ลกูหน้ีอื่น            

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั            

บริษัท เดอะ เอ็มกรุ๊ป 

จาํกดั (มหาชน) 

450,000,000  450,000,000  450,000,000  450,000,000  -  - 

รวม 450,000,000  450,000,000  450,000,000  450,000,000  -  - 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  

ยอดหน้ีคงเหลือ 

 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด 

วา่จะเกิดข้ึน /ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

  

สุทธิ 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

ลกูหน้ีอื่น            

บริษทัย่อย            

บริษทั ไออีซี กรีน เอน

เนอร์ยี่ จาํกดั 

2,281,062  2,152,662  2,281,062  2,152,662  -  - 

บริษทั ไออีซี บิซิเนส 

พาร์ทเนอร์ส จาํกดั 

490,060  490,060  490,060  490,060  -  - 

บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่

แตง จาํกดั  

-  96,300  -  -  -  96,300 

บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 

จาํกดั 

7,544,891  7,544,891  7,544,891  7,544,891  -  - 

บริษทั จีเดค จาํกดั -  7,468,921  -  7,468,921  -  - 

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั            

บริษทั เดอะ เอม็กรุ๊ป 

จาํกดั (มหาชน) 

450,000,000  450,000,000  450,000,000  450,000,000  -  - 

ดอกเบ้ียค้างรับ            

บริษทัย่อย            

บริษทั ไออีซี กรีน เอน

เนอร์ยี่ จาํกดั 

361,149,591  348,839,212  361,149,591  348,839,212  -  - 

บริษทั ไออีซี บิซิเนส 

พาร์ทเนอร์ส จาํกดั 

21,018,597  21,018,598  21,018,597  21,018,598  -  - 

บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 

จาํกดั 

32,188,892  26,649,060  32,188,892  26,649,060  -  - 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  

ยอดหน้ีคงเหลือ 

 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด 

วา่จะเกิดข้ึน /ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะ

สูญ 

  

สุทธิ 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

E-Contech Management 

Pte.Ltd. 

619,427  557,395  619,427  557,395  -  - 

รวม 875,292,520  864,817,099  875,292,520  864,720,799  -  96,300 

 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  

ยอดหน้ีคงเหลือ 

 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด 

วา่จะเกิดข้ึน /ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะ

สูญ 

  

สุทธิ 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

บริษทัย่อย            

บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ 

จาํกดั 

575,434,136  632,994,136  575,434,136  632,994,136  -  - 

บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ท

เนอร์ส จาํกดั 

2,423,000  1,645,000  2,423,000  1,645,000  -  - 

บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั 236,469,215  206,269,215  236,469,215  206,269,215  -  - 

E-Contech Management 

Pte.Ltd. 

4,522,605  4,522,605  4,522,605  4,522,605  -  - 

รวม 818,848,956  845,430,956  818,848,956  845,430,956  -  - 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

สาํหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม        

โอนกลบัผลขาดทุนดา้นเครดิต        

   ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -  -  (26,582,000)  - 

หน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  131,885,000 

โอนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  (30,000,000) 

รวม -  -  (26,582,000)  101,885,000 

 

 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันสําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  

มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  845,430,956  743,545,956 

เพ่ิมข้ึน -  -  42,978,000  131,885,000 

ลดลง -  -  (69,560,000)  (30,000,000) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม -  -  818,848,956  845,430,956 

 

 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 
 

สินทรัพย์สิทธิการใช้– บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563 

 ท่ีดิน  อาคาร  รวม 

 (บาท) 

ราคาทุน -  5,557,801  5,557,801 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม -  642,739  642,739 

มลูค่าสุทธิทางบัญชี -  4,915,062  4,915,062 
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เจ้าหน้ีการค้า– กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั        

ผู้ค้าร่วม        

บริษทั แอพเวิร์คส์ จาํกดั 821,332  2,631,184  821,332  2,631,184 

รวม 821,332  2,631,184  821,332  2,631,184 

 

เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น– กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

ค่าเบ้ียประชุมค้างจ่าย        

กรรมการ -  569,000  -  569,000 

รวม -  569,000  -  569,000 

 

 

 

เงินกู้ยมืระยะส้ัน– บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  65,000,000  -  50,000,000 

ชาํระคืน -  (65,000,000)  -  (50,000,000) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม -  -  -  - 
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หน้ีสินตามสัญญาเช่า – บุคคลที่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562 

 มูลค่าในอนาคต

ของจาํนวนเงิน

ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 

  

 

ดอกเบ้ีย 

 มูลค่าในปัจจุบนั

ของจาํนวนเงิน 

ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 มูลค่าในอนาคต

ของจาํนวนเงิน

ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 

  

 

ดอกเบ้ีย 

 มูลค่าในปัจจุบนั

ของจาํนวนเงิน

ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 (บาท) 

ครบกาํหนดชาํระภายใน            

  หน่ึงปี 2,940,000  202,569  2,737,431  -  -  - 

ครบกาํหนดชาํระหลงัจาก            

  หน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,260,000  51,872  2,208,128  -  -  - 

รวม 5,200,000  254,441  4,945,559  -  -  - 

 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมนุเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน – บุคคลที่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

บุคคลที่เกีย่วข้องกนั        

ผูบ้ริหารสาํคญั 1,509,357  2,155,026  1,213,355  1,936,712 

รวม 1,509,357  2,155,026  1,213,355  1,936,712 

 

ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหน้ีสินของบริษทัยอ่ย ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 34 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2563 มีมติอนุมติัให้กาํหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ

บริษทั และกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2563 ในวงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 0.80 ลา้นบาท 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2562 มีมติอนุมติัให้กาํหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ

บริษทั และกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2562 ในวงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 0.80 ลา้นบาท 
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สัญญาสําคัญที่ทํากบักิจการที่เกีย่วข้องกนั 
 

บริษทัไดท้าํสัญญาว่าจา้งท่ีปรึกษากบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและผูบ้ริหารสําคญัของบริษทัจาํนวน 5 สัญญา เพ่ือเป็นท่ี

ปรึกษา ใหค้าํแนะนาํดา้นกฎหมาย และประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ มีระยะเวลาของสัญญาตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 60 เดือน 

เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2567 ในอตัราค่าจา้งเดือนละ 10,000 บาท ถึง 50,000 บาท 
 

ในระหวา่งปี 2563 และ 2562 บริษทัไดท้าํสญัญารับจา้งบริหารงานกบับริษทัยอ่ย 4 แห่ง และ 5 แห่ง ตามลาํดบัเพ่ือบริหาร

จดัการงานดา้นต่างๆ กาํหนดระยะเวลา 12 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และตั้งแต่วนัท่ี 

1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กาํหนดอตัราค่าจา้งบริหารงานของแต่ละบริษทัยอ่ยในอตัราปีละ 120,000 บาท 

ถึง 360,000 บาท 
 

เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 บริษทัยอ่ย (บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกดั) ไดท้าํสัญญาจา้งท่ีปรึกษากบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

(นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ) เพ่ือเป็นท่ีปรึกษาทางดา้นแผนงานโครงการใหม่ กาํหนดระยะเวลา 12 เดือน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 

ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และกาํหนดอตัราค่าจา้งเดือนละ 200,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
 

เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 และ 1 พฤศจิกายน 2563 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าโกดงัเก็บสินคา้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 5 สัญญา เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีเก็บสินคา้ เคร่ืองจกัร วสัดุอุปกรณ์และเอกสารท่ียา้ยมาจาก

โครงการผลิตเมด็พลาสติกท่ีจงัหวดัระยอง โดยมีระยะเวลาเช่า 1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2564 

ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 20,000 ถึง 90,000 บาท  
 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2559 บริษทัย่อย (บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จาํกดั) ไดท้าํสัญญาให้เช่าเคร่ืองจกัรส่วนหนา้กบั

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั จีเดค จาํกดั) กาํหนดระยะเวลาเช่า 5 ปี อตัราค่าเช่าเดือนละ 1.50 ลา้นบาท 
 

สัญญากจิการค้าร่วม 
 

เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2561 บริษทัไดท้าํสญัญากิจการคา้ร่วม (“คอนซอร์เตียม”) กบับริษทั แอพเวิร์คส์ จาํกดั และใชช่ื้อว่า 

“กิจการคา้ร่วม เอไอ” โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือร่วมกนัยื่นขอ้เสนอและเขา้ประกวดราคา ทาํสัญญา และปฎิบติังานตาม

สัญญากบับริษทัมหาชนแห่งหน่ึงในโครงการจดัทาํแผนพฒันาระบบสาํรองสําหรับ OM Unified จาํนวน 1 ระบบ มี

ร ะ ย ะ เ ว ล า ตั้ ง แ ต่ ว ั น ท่ี ล ง น า ม ใ น สั ญ ญ า แ ล ะ จ ะ ส้ิ น สุ ด เ ม่ื อ กิ จ ก า ร ค้ า ร่ ว ม ไ ด้ ป ฎิ บั ติ ต า ม สั ญ ญ า 

ครบถว้น ทั้งน้ี ผูร่้วมคา้แต่ละฝ่ายจะตอ้งปฏิบัติงานตามขอบข่ายการทาํงาน การจดัหาสินคา้ และการให้บริการตาม

ขอ้กาํหนด และเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาคา้ร่วม 

 

ภาระคํ้าประกนักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีภาระคํ้าประกนัการกูย้ืมจากสถาบนัการเงินในประเทศใหก้บับริษทัย่อยแห่งหน่ึง (บริษทั 

ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกดั) 
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7 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

เงินสดในมือ 565,071  599,334  174,500  294,334 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแส        

  รายวนั 8,197,798  6,601,849  165,289  202,931 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 117,129,653  117,144,265  43,928,297  63,695,195 

เงินฝากธนาคารประเภทประจาํ 10,295,526  10,176,135  10,270,079  10,150,907 

รวม 136,188,048  134,521,583  54,538,165  74,343,367 

 

 

 

8 ลูกหนีก้ารค้า 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

กิจการอ่ืน 56,269,333  71,023,571  26,031,524  16,305,850 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี        

      คาดวา่จะเกิดข้ึน (ในปี 2562 :        

      ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) (7,605,048)  (7,605,048)  (6,876,518)  (6,876,518) 

สุทธิ 48,664,285  63,418,523  19,155,006  9,429,332 

 

สาํหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม        

หน้ีสงสยัจะสูญ -  1,230  -  - 

รวม -  1,230  -  - 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 41,218,019  52,282,585  15,024,806  3,758,375 

คา้งชาํระเกินกาํหนด        

   นอ้ยกวา่ 3เดือน 7,446,266  7,853,756  4,130,200  2,388,775 

   มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน -  -  -  - 

  มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน -  422,650  -  422,650 

  มากกวา่ 12 เดือน 7,605,048  10,464,580  6,876,518  9,736,050 

รวม 56,269,333  71,023,571  26,031,524  16,305,850 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        

      ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (ในปี 2562:        

      ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) (7,605,048)  (7,605,048)  (6,876,518)  (6,876,518) 

สุทธิ 48,664,285  63,418,523  19,155,006  9,429,332 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลา 7 – 30 วนั 
 

9 ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 450,000,000  450,000,000  875,292,520  864,817,099 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        

      ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (ในปี 2562:        

      ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) (450,000,000)  (450,000,000)  (875,292,520)  (864,720,799) 

สุทธิ -  -  -  96,300 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

กิจการอ่ืน 257,242,744  262,080,830  169,120,422  168,137,654 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        

      ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (ในปี 2562:        

      ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) (132,608,051)  (139,399,566)  (109,382,594)  (116,602,624) 

สุทธิ 124,634,693  122,681,264  59,737,828  51,535,030 

สุทธิ 124,634,693  122,681,264  59,737,828  51,631,330 

 

สาํหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม        

ผลขาดทุน(กลบัรายการ)ดา้น        

   เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  (6,791,515)  -  3,351,691  - 

หน้ีสงสยัจะสูญ -  79,999  -  17,554,776 

โอนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  (6,111,111)  -  (6,458,861) 

รวม (6,791,515)  (6,031,112)  3,351,691  11,095,915 

 

ลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น– กจิการอื่น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 3,867,080  4,304,715  336,495  2,464,038 

เงินทดรองจ่ายโครงการพฒันา 6,000,000  6,000,000  6,000,000  6,000,000 

เงินทดรองจ่ายอ่ืน 403,673  298,997  303,500  60,000 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 6,125,107  6,320,630  6,125,107  6,320,630 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมจ่ายล่วงหนา้ 114,511,553  123,649,802  46,200,852  47,426,473 

ภาษีซ้ือรอใบกาํกบัภาษี 980,723  1,614,704  74,053  1,306,704 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ 7,031,300  2,549,978  4,052,500  - 

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทั โรงไฟฟ้า        

   หนองรี จาํกดั 51,666,667  58,888,889  51,666,667  58,888,889 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

ลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์ 8,226,989  -  8,226,989  - 

ลูกหน้ีอ่ืน 58,429,652  58,453,115  46,134,259  45,670,920 

รวม 257,242,744  262,080,830  169,120,422  168,137,654 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        

      ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (ในปี 2562:        

      ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) (132,608,051)  (139,399,566)  (109,382,594)  (116,602,624) 

สุทธิ 124,634,693  122,681,264  59,737,828  51,535,030 

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ในปี 2562 : ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ) - ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืนกิจการอ่ืน 

ประกอบด้วย :- 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

เงินทดรองจ่ายอ่ืน 80,000  80,000  -  - 

เงินทดรองจ่ายโครงการพฒันา 6,000,000  6,000,000  6,000,000  6,000,000 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 6,078,582  6,078,582  6,078,582  6,078,582 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมจ่ายล่วงหนา้ 10,850,067  10,876,942  -  - 

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทั โรงไฟฟ้า        

หนองรี จาํกดั 51,666,667  58,888,889  51,666,667  58,888,889 

ลูกหน้ีอ่ืน 57,932,735  57,475,153  45,637,345  45,635,153 

รวม 132,608,051  139,399,566  109,382,594  116,602,624 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เ ม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติให้บริษัทขายสิทธิเรียกร้องในมูลหน้ี 

เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จาํกดั จาํนวน 65 ลา้นบาท ใหก้บับริษทัอ่ืนแห่งหน่ึงท่ีซ้ือหุน้ของบริษทั โรงไฟฟ้า

หนองรี จาํกดั จากบริษทั ในราคา 20 ลา้นบาท กาํหนดผ่อนชาํระใหเ้สร็จส้ินภายในระยะเวลา 3 ปี โดยกาํหนดใหผ้่อน

ชําระ เ ป็นรายเ ดือน จํานวน 36 งวด งวดละ 555,555.55 บาท เ ร่ิมชําระงวดแรกภายในส้ินเ ดือน 

(ท่ีบริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จาํกดั สามารถผลิตไฟฟ้าได ้3 เมกะวตัต์ และซ้ือขายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ได)้ แต่เม่ือวนัท่ี 26 

กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดท้าํสัญญาจะซ้ือจะขายสิทธิเรียกร้องดงักล่าวแลว้ ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม2563 และ 2562 มี

ยอดคงเหลือจาํนวน 52 ลา้นบาท และ 59 ลา้นบาท ตามลาํดบั และไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจาํนวน 52 ลา้นบาท และ 59 

ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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10 สินทรัพย์ที่เกดิจากสัญญาหมุนเวยีน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

กิจการอ่ืน 72,697,919  66,329,386  29,073,723  16,590,400 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        

      ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (ในปี 2562:        

      ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) (11,433,695)  (8,066,460)  (11,433,695)  (8,066,460) 

สุทธิ 61,264,224  58,262,926  17,640,028  8,523,940 

 

สาํหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม       

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่        

   จะเกิดข้ึน 3,367,235  -  3,367,235  - 

หน้ีสงสยัจะสูญ -  242,667  -  242,667 

รวม 3,367,235  242,667  3,367,235  242,667 

 

11 สินค้าคงเหลือ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

วตัถุดิบเช้ือเพลิง 2,316,343  2,892,210  -  - 

อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 4,961,097  459,741  -  - 

ตน้ทุนงานบริการระหวา่งติดตั้ง -  174,343  -  174,343 

รวม 7,277,440  3,526,294  -  174,343 

 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในตน้ทุนขายและบริการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563และ 2562 

มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

ตน้ทุนขายและบริการ 261,738,338  132,450,753  56,842,494  41,549,986 

รวม 261,738,338  132,450,753  56,842,494  41,549,986 
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12 สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอ่ืน/สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

   งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   มูลค่ายติุธรรม 

     31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

     2563  2562 

   (บาท) 

เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน     -  1,462,267 

เงินลงทุนเพ่ือคา้     11,400,000  - 

เงินลงทุนเผื่อขาย     1,058,750  1,804,000 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน     8,995,000  8,995,000 

     21,453,750  12,261,267 

หัก ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง     (8,995,000)  (8,995,000) 

รวม     12,458,750  3,266,267 

   งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

     2563  2562 

   (บาท) 

จดัประเภทเป็น :        

 ส่วนท่ีหมุนเวียน     11,400,000  1,462,267 

 ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน     1,058,750  1,804,000 

รวม     12,458,750  3,266,267 
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• เงินลงทุนเพ่ือคา้ 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนเพ่ือคา้ระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

  งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  มูลค่ายติุธรรม 

  2563  2562 

  (บาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  - 

ซ้ือระหวา่งงวด  13,488,872  - 

จาํหน่ายระหวา่งงวด  (1,481,652)   

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า  (607,220)  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  11,400,000  - 

 

 

• เงินลงทุนเผื่อขาย 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนเผื่อขายระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

   งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   มูลค่ายติุธรรม 

     2563  2562 

   (บาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม     1,804,000  1,336,500 

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า     (745,250)  467,500 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม     1,058,750  1,804,000 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการ  

 ราคาทุน  เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน มูลค่ายติุธรรม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

เงินลงทุนเผ่ือขาย            

บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 125,000  125,000  933,750  1,679,000  1,058,750  1,804,000 
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• เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

   งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

     2563  2562 

   (บาท) 

เงินลงทุนทัว่ไป – ราคาทุน : -     

บริษทั เอน็เนอร์จี ซิสเทม็ เอน็จิเนียริง แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม      8,995,000  8,995,000 

จาํหน่าย     -  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม     8,995,000  8,995,000 

หัก ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง     (8,995,000)  (8,995,000) 

สุทธิ     -  - 

13 ภาษเีงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 7,868,324  8,004,017  5,204,793  5,401,335 

หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่า ฯ (2,627,902)  (4,265,277)  (2,173,725)  (3,811,100) 

รวม 5,240,422  3,738,740  3,031,068  1,590,235 

 

สาํหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม        

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  267,007  -  267,007 

โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (1,637,375)  (1,816,649)  (1,637,375)  (1,543,736) 

รวม (1,637,375)  (1,549,642)  (1,637,375)  (1,276,729) 
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14 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2563  2562 

  (บาท) 

ราคาทุน :-     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2,470,010,330  2,486,010,330 

ชาํระบญัชี  -  (16,000,000) 

  2,470,010,330  2,470,010,330 

หัก ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง  (2,470,010,330)  (2,470,010,330) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  -  - 

 

สาํหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม     

โอนกลบัขาดทุนจากมูลค่าเงินลงทุนลดลง  -  (16,000,000) 
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15 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดิน  อาคารชุด  รวม 

 (บาท) 

ราคาทุน      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 195,991,919  39,584,669  235,576,588 

ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งปี -  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ       

  1 มกราคม 2563 195,991,919  39,584,669  235,576,588 

ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งปี -  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 195,991,919  39,584,669  235,576,588 

ค่าเส่ือมราคาสะสม      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -  16,977,744  16,977,744 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  1,960,468  1,960,468 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ       

  1 มกราคม 2563 -  18,938,212  18,938,212 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  1,943,119  1,943,119 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 -  20,881,331  20,881,331 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 17,141,373  -  17,141,373 

ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งปี -  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ       

  1 มกราคม 2563 17,141,373  -  17,141,373 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรับปี 510,793  -  510,793 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 17,652,166  -  17,652,166 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี      

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 178,850,546  20,646,457  199,497,003 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 178,339,753  18,703,338  197,043,091 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ท่ีดิน  อาคารชุด  รวม 

 (บาท) 

ราคาทุน      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 159,633,573  792,870  160,426,443 

ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งปี -  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ       

  1 มกราคม 2563 159,633,573  792,870  160,426,443 

ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งปี -  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 159,633,573  792,870  160,426,443 

ค่าเส่ือมราคาสะสม      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -  770,212  770,212 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  22,657  22,657 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ       

  1 มกราคม 2563 -  792,869  792,869 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 -  792,869  792,869 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 17,141,373  -  17,141,373 

ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งปี -  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ       

  1 มกราคม 2563 17,141,373  -  17,141,373 

ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งปี -  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 17,141,373  -  17,141,373 
      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี      

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 142,492,200  1  142,492,201 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 142,492,200  1  142,492,201 
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ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม แสดงรวมไวใ้น :- 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,943,119  1,960,468  -  22,657 

รวม 1,943,119  1,960,468  -  22,657 

 

สาํหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม        

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 510,793  -  -  - 

 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 

   31 ธนัวาคม 2563 

 

 

สถานท่ีตั้ง 

จาํนวน 

โฉนด/

นส.3ก 

 

 

เน้ือท่ีดิน 

 

 

ราคาทุน 

ค่าเส่ือมราคา

สะสม/ค่าเผื่อ

การดอ้ยค่าฯ 

 

มูลค่าสุทธิ

ทางบญัชี 

 

ราคา

ประเมิน 

   (ล้านบาท) 

บริษทั       

• ที่ดนิ       

 1. อ. บา้นบึง จ. ชลบุรี 4 โฉนด 120 ไร่ 133.12 17.15 115.97 115.97 

 2. อ. สระใคร และ อ. เมืองจ. หนองคาย 4 โฉนด 99 ไร่ 0.58 - 0.58 19.15 

 3. อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 1 โฉนด 99 ตรว. 0.03 - 0.03 1.55 

 4. อ. นิคมพฒันา จ. ระยอง 1 โฉนด 24 ไร่ 25.91 - 25.91 33.62 

 10 โฉนด 243 ไร่ 99 ตรว. 159.64 17.15 142.49 170.29 

• อาคารชุด       

1. อาคารชุดพีเอสทีคอนโดวิลล ์

ทาวเวอร์ 1 กรุงเทพ 

 

- 

 

- 

 

0.79 

 

0.79 

 

- 

 

1.38 

 รวมของบริษทั 10 โฉนด 243 ไร่ 99 ตรว. 160.43 17.94 142.49 171.67 
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   31 ธนัวาคม 2563 

 

 

สถานท่ีตั้ง 

จาํนวน 

โฉนด/

นส.3ก 

 

 

เน้ือท่ีดิน 

 

 

ราคาทุน 

ค่าเส่ือมราคา

สะสม/ค่าเผื่อ

การดอ้ยค่าฯ 

 

มูลค่าสุทธิ

ทางบญัชี 

 

ราคา

ประเมิน 

   (ล้านบาท) 

บริษทัย่อย       

บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จาํกดั       

• ที่ดนิ       

1. อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 2 โฉนด 10 ไร่ 29.14 - 29.14 71.78 

บริษทั ไออีซี สระแกว้ จาํกดั       

• ที่ดนิ       

1. อ. เมืองสระแกว้ จ. สระแกว้ 2 โฉนด 

1 ฉบบั 

 

60 ไร่ 

 

7.22 

 

0.51 

 

6.71 

 

11.64 

 4 โฉนด 

1 ฉบับ 

 

70 ไร่ 

 

36.36 

 

0.51 

 

35.85 

 

83.42 

บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จาํกดั       

• อาคารชุด       

1. อาคารชุดคอมมอนเวลธ์ ป่ินเกลา้กรุงเทพ  38.79 20.09 18.70 49.47 

 รวมของบริษทัย่อย   75.15 20.60 54.55 132.89 

 รวมทั้งส้ิน   235.58 38.54 197.04 304.56 

    

   31 ธนัวาคม 2562 

 

 

สถานท่ีตั้ง 

จาํนวน 

โฉนด/

นส.3ก 

 

 

เน้ือท่ีดิน 

 

 

ราคาทุน 

ค่าเส่ือมราคา

สะสม/ค่าเผื่อ

การดอ้ยค่าฯ 

 

มูลค่าสุทธิ

ทางบญัชี 

 

ราคา

ประเมิน 

   (ล้านบาท) 

บริษทั       

• ที่ดนิ       

 1. อ. บา้นบึง จ. ชลบุรี 4 โฉนด 120 ไร่ 133.12 17.15 115.97 115.97 

 2. อ. สระใคร และ อ. เมืองจ. หนองคาย 4 โฉนด 99 ไร่ 0.58 - 0.58 19.15 

 3. อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 1 โฉนด 99 ตรว. 0.03 - 0.03 1.55 

 4. อ. นิคมพฒันา จ. ระยอง 1 โฉนด 24 ไร่ 25.91 - 25.91 33.62 

 10 โฉนด 243 ไร่ 99 ตรว. 159.64 17.15 142.49 170.29 

   31 ธนัวาคม 2562 

 

 

สถานท่ีตั้ง 

จาํนวน 

โฉนด/

นส.3ก 

 

 

เน้ือท่ีดิน 

 

 

ราคาทุน 

ค่าเส่ือมราคา

สะสม/ค่าเผื่อ

การดอ้ยค่าฯ 

 

มูลค่าสุทธิ

ทางบญัชี 

 

ราคา

ประเมิน 
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   (ล้านบาท) 

• อาคารชุด       

2. อาคารชุดพีเอสทีคอนโดวิลล ์

ทาวเวอร์ 1 กรุงเทพ 

 

- 

 

- 

 

0.79 

 

0.79 

 

- 

 

1.38 

 รวมของบริษทั 10 โฉนด 243 ไร่ 99 ตรว. 160.43 17.94 142.49 171.67 

บริษทัย่อย       

บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จาํกดั       

• ที่ดนิ       

2. อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 2 โฉนด 10 ไร่ 29.14 - 29.14 71.78 

บริษทั ไออีซี สระแกว้ จาํกดั       

• ที่ดนิ       

2. อ. เมืองสระแกว้ จ. สระแกว้ 2 โฉนด 

1 ฉบบั 

 

64 ไร่ 

 

7.22 

 

- 

 

7.22 

 

11.64 

 4 โฉนด 

1 ฉบับ 

 

74 ไร่ 

 

36.36 

 

- 

 

36.36 

 

83.42 

บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จาํกดั       

• อาคารชุด       

2. อาคารชุดคอมมอนเวลธ์ ป่ินเกลา้กรุงเทพ  38.79 18.14 20.65 49.47 

 รวมของบริษทัย่อย   75.15 18.14 57.01 132.89 

 รวมทั้งส้ิน   235.58 36.08 199.50 304.56 
 

 

 

 

การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 

• บริษทัและบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดป้ระเมินราคาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดงักล่าวขา้งตน้ โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 

(บริษทั 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จาํกดั) ตามเกณฑร์าคาตลาดหกัตน้ทุนในการจาํหน่าย ตามรายงานการประเมินลงวนัท่ี 2 

กรกฎาคม 2562 

• ท่ีดิน 60 ไร่ ของบริษทัยอ่ย (บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั) ราคาทุนจาํนวน 7.22 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาซ้ือ

ขายใหก้บับุคคลอ่ืนรายหน่ึง (ผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ยเดิม) โดยกาํหนดราคาซ้ือขายเท่ากบัราคาทุน และไดแ้สดงรายการ

ค่าท่ีดินดงักล่าวเป็นเงินรับล่วงหนา้จากการขายท่ีดินในหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน แต่บริษทัย่อยยงัไม่โอนกรรมสิทธ์ิใน

ท่ีดินดงักล่าวใหก้บัผูซ้ื้อ เน่ืองจากผูซ้ื้อมีคดีความท่ีตอ้งรับผิดชอบและชดใชใ้หก้บับริษทัและบริษทัย่อย ตามท่ีกล่าว

ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 53 
 

 

 



รายงานประจําปี 2563 บริษัท อนิเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) 

 

 หนา้ 150 

 

การคํ้าประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนท่ีเป็นโฉนดท่ีดิน รวม 4 โฉนด ราคาทุน 133ลา้นบาท 

ของบริษทั และอาคารชุด มูลค่าตามบญัชี 18.70 ลา้นบาท และ 20.65 ลา้นบาท ตามลาํดบั ของบริษทัย่อย (บริษทั ไออีซี 

กรีน เอนเนอร์ยี่ จาํกดั) ไดจ้ดทะเบียนจาํนองเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมเงินจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 ท่าน และโปรด

สงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 54 
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ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม แสดงรวมไวใ้น:- 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

ตน้ทุนขายหรือตน้ทุนการใหบ้ริการ 93,520,724  91,733,959  -  - 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 9,113,514  10,945,809  2,138,136  3,623,657 

รวม 102,634,238  102,679,768  2,138,136  3,623,657 
 

สาํหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม        

ขาดทุนจากการตดับญัชีงานระหวา่ง 

  ก่อสร้างและอุปกรณ์ 

 

10,331,423 

  

9,805,370 

  

- 

  

- 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  797,949  -  797,949 

โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (24,187,575)  (21,455,831)  (958,279)  (988,144) 

รวม (13,856,152)  (10,852,512)  (958,279)  (190,195) 
 

การวดัมูลค่ายุตธิรรม 
 

ลาํดับช้ันมลูค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและมีประสบการณ์การประเมินราคา

ทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว 
 

การประเมินมูลค่าน้ีพิจารณาจากขอ้มูลระดบั 3 
 

• บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้บทวนการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นท่ีไดป้ระเมินทรัพยสิ์นเม่ือปี 2559 (โดยบริษทั ยเูค แวลูเอชัน่ 

แอนด ์เอเจนซ่ี จาํกดั) โดยผูป้ระเมินราคาอิสระหน่ึงราย (บริษทั 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จาํกดั) โดยการคาํนวณมูลค่าท่ีคาด

ว่ า จ ะ ไ ด้ รั บ คื น ข อ ง ท่ี ดิ น  อ า ค า ร แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์  ต า ม ร า ย ง า น ล ง วัน ท่ี  2 ก ร ก ฎ า ค ม  2562  

(ดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการจาํหน่าย (ท่ีปรับปรุงแลว้) และวิธีมูลค่าจากการใช ้(Value-in-use) โดยคาํนวณ

ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตให้เป็นปัจจุบนั (Discount Cash Flow) (“DCF”) อย่างต่อเน่ือง) 

(สาํหรับบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง)  

 

• ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทและบริษัทก่อนหักค่า เ ส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงได้คิด 

ค่าเส่ือมราคาเต็มจาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีจาํนวน 37 ลา้นบาท และ 16 ลา้น

บาท ตามลาํดบั 
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• ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ระหว่างก่อสร้าง 
 

งานระหว่างก่อสร้าง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 :- 
 

 งบการเงินรวม 

  ราคาทุน  ค่าเผื่อฯ  สุทธิ 

 (ล้านบาท) 

บริษทั       

- โครงการกิจการโทรทศันร์ะบบดิจิตอล โมบายทีวี  114  (114)  - 

- เคร่ืองจกัร Rotary Diyer System ชาํระล่วงหนา้  17  (17)  - 

- งานระบบแยกก๊าซคาร์บอนฯ  4  (4)  - 

รวม  135  (135)  - 

บริษทั ไออซีี กรีน เอนเนอร์ยี ่จาํกดั       

- สร้างตวัแบบโรงไฟฟ้าขนาดเลก็จากขยะชุมชน 

  หาดใหญ่ 

  

2 

  

(2) 

  

- 

- โครงการพฒันาเทคโนโลยีและสร้างตวัแบบ 

  การจดัการขยะท่ีหาดใหญ่ 

  

12 

  

(12) 

  

- 

รวม  14  (14)  - 

บริษทั ไออซีี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จาํกดั       

- โครงการผลิตเอทานอลท่ีระยอง  449  (449)  - 

รวมทั้งส้ิน  598  (598)  - 
 

1. โครงการกจิการโทรทัศน์ระบบดจิติอล โมบายทีวี (ต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง จาํนวน 114 ล้านบาท) 
 

• บริษัทได้ดําเนินโครงการกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลแบบพกพาบนคล่ืนความถ่ี UHF ช่อง 58ทั้ งน้ี 

มีตน้ทุนงบประมาณทั้งหมดจาํนวน 250 ลา้นบาท มีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563และ 2562 

จาํนวนทั้งส้ิน 155 ลา้นบาท (บนัทึกรวมไวใ้นบญัชีงานระหว่างก่อสร้างจาํนวน 114 ลา้นบาท สินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนจาํนวน 35 ลา้นบาท และเป็นค่าใชจ่้ายอ่ืนจาํนวน 6 ลา้นบาท) คงเหลืออีกจาํนวน 95 ลา้นบาท และจนถึง

ปัจจุบนับริษทัยงัรอการดาํเนินการของบริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน)(“อสมท.”)ในเร่ืองใบอนุญาตนาํเขา้อุปกรณ์

วิทยุคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(“กสทช.”) ซ่ึงทาํใหโ้ครงการมีความล่าชา้ และการจดัสรรคล่ืนความถ่ีของ อสมท.ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย อย่างไร

ก็ตาม เพ่ือหลกัความระมดัระวงั บริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวไวเ้ต็มจาํนวนแลว้ดงันั้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยด์งักล่าวมีราคาทุนจาํนวน 114 ลา้นบาท และค่าเผื่อการดอ้ยค่าฯ

จาํนวน 114 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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• ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมัติให้บริษัทบอกเลิกสัญญาและ

ดาํเนินการฟ้องร้อง อสมท. ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2558 บริษทัไดส่้งหนงัสือบอกเลิกสัญญาให้กบั อสมท. 

และให ้อสมท. ชดเชยค่าเสียหาย โดยมีกาํหนดใหช้าํระภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บหนงัสือต่อมาวนัท่ี 22 

เ ม ษ า ย น  2559 บ ริ ษั ท ไ ด้ ยื่ น ฟ้ อ ง  อ ส ม ท . ต่ อ ศ า ล แ พ่ ง ( ค ดี ห ม า ย เ ล ข ดํ า ท่ี 

พ.1830/2559)  ให้  อสมท.  ชดใช้ค่ า เ สียหายพร้อมดอกเ บ้ีย  ซ่ึง มีทุนทรัพย์ณ วันฟ้อง จํานวน 245 

ลา้นบาท และศาลมีกาํหนดนดัช้ีสองสถานและกาํหนดแนวทางการดาํเนินคดี หรือนดัสืบพยานโจทกใ์นวนัท่ี 

4 กรกฎาคม 2559 ซ่ึงทาง อสมท. ไดย้ื่นคาํใหก้ารและคาํร้องขอใหศ้าลแพ่งจาํหน่ายคดีและโอนดคีไปยงัศาล

ปกครองกลางเม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2560 ศาลปกครองกลางมีคาํสั่งรับโอนคดีมาเป็นของศาลปกครองกลาง 

ซ่ึงบริษทัไดย้ื่นคดัคา้นคาํใหก้ารต่อศาลปกครองกลางเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2560 ซ่ึงจนปัจจุบนัอยู่ระหว่างการ

ออกหมายนดัไปยงัคู่ความในคดีเพ่ือแจง้กาํหนดวนันดัของศาล 
 

2. โครงการผลิตเอทานอล ที่ระยอง (ต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง จาํนวน 449 ล้านบาท) 
 

• บริษทัย่อย (บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จาํกดั) มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31ธันวาคม2563 

และ 2562 มีราคาทุนรวม 469 ลา้นบาท (ท่ีดิน 20 ลา้นบาท งานระหว่างก่อสร้าง 449 ลา้นบาท) หกัค่าเผื่อการ

ดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นจาํนวน 469 ลา้นบาท ซ่ึงในระหว่างปี 2551 -2553 ทรัพยสิ์นดงักล่าวยงัมีปัญหาคดีพิพาท

เก่ียวกบัธุรกรรมการซ้ือทรัพยสิ์นจากบริษทั อินเตอร์เนชัน่แนลแก๊สโซฮอลค์อร์ปอเรชัน่ จาํกดั (“IGA”) ทั้งน้ี 

กระบวนการพิจารณาของศาลฏีกาไดส้ิ้นสุดลงในเดือนตุลาคม 2561 และบริษทัยอ่ยเป็นฝ่ายชนะคดี โดยศาลไดมี้

คาํตดัสินว่าบริษทัย่อยไดซ้ื้อทรัพยสิ์นดงักล่าวโดยถูกตอ้งตามกฎหมายดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 

2562 สินทรัพยด์งักล่าวมีราคาทุนจาํนวน 469 ลา้นบาท และค่าเผื่อการดอ้ยค่าฯ จาํนวน 469 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

• สินทรัพย์ที่ติดต้ังบนที่ดนิเช่า 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ยสองแห่ง (บริษทั จีเดค จาํกดั และบริษทั ไออีซี 

ก รี น  เ อ น เ น อ ร์ ยี่  จ ํ า กัด )  มู ล ค่ า ต า ม บัญ ชี  จํ า น ว น  2 0 5  ล้า น บ า ท  แ ล ะ  2 4 1  ล้า น บ า ท  ต า ม ลํา ดับ  

ไดก่้อสร้างและติดตั้งบนท่ีดินเช่าของบริษทัย่อย ภายใต้สัญญาเช่าท่ีดิน 2 ฉบบั ระยะเวลา 20 ปี และ 25 ปี และ

กรรมสิทธ์ิในส่ิงก่อสร้าง อาคารและเคร่ืองจกัรของบริษทัย่อยดงักล่าว ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผูใ้หเ้ช่าท่ีดินทั้งจาํนวน 

เม่ือส้ินสุดสญัญาเช่า 
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• การคํ้าประกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มูลค่าสุทธิทางบญัชีของท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัหรือจะมีข้ึน

ต่อไปในอนาคตของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงในปี 2563 (บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั) และบริษทัย่อยสองแห่งในปี 

2562 (บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั และบริษทั ไออีซีแม่ทา แม่แตง จาํกดั) ไดจ้ดทะเบียนจาํนองไวเ้ป็นหลกัประกนั 

ตลอดจนโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาฯ ใหแ้ก่ธนาคารเพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัตามสัญญาเงินกูย้ืมในวงเงินประมาณ 

551 ลา้นบาท และ 693 ลา้นบาท ตามลาํดบั สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 (ล้านบาท) 

 2563  2562 

ท่ีดิน 16  30 

อาคาร 2  8 

โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยพ์ร้อมอุปกรณ์ท่ีใชผ้ลิต -  93 

โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวลพร้อมอุปกรณ์ท่ีใชผ้ลิต 166  194 

รวม 184  325 

 

และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 54 
 

17 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาํเนินงาน 
 

  

งบการเงินรวม 

 งบการเงินเฉพาะ

กจิการ 

 (บาท) 

ราคาทุน    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 882,480,037  716,112,992 

ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งปี -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 882,480,037  716,112,992 

ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งปี -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 882,480,037  716,112,992 
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งบการเงินรวม 

 งบการเงินเฉพาะ

กจิการ 

 (บาท) 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 721,160,132  564,163,992 

ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งปี -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 721,160,132  564,163,992 

ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งปี -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 721,160,132  564,163,992 
 

มลูค่าสุทธิทางบัญชี    

31 ธันวาคม 2562 161,319,905  151,949,000 

31 ธันวาคม 2563 161,319,905  151,949,000 
 

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาํเนินงาน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย 
 

 งบการเงินรวม 

  ราคาทุน  ค่าเผื่อฯ  สุทธิ 

 (ล้านบาท) 

บริษทั       

- โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานขยะชีวมวล 

  แ ล ะ  PlasticRecyclingท่ี ร ะ ย อ ง  ( เ ค ร่ื อ ง จัก ร แ ล ะ 

  อุปกรณ์) 

  

 

75 

  

 

(61) 

  

 

14 

- โครงการWaste Plastic Recycling ท่ีระยอง 

  (งานก่อสร้าง) 

  

40 

  

(40) 

  

- 

- โครงการWaste Plastic Recycling ท่ีระยอง 

  บนท่ีดินเช่า (เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์) 

  

530 

  

 (396) 

  

134 

- โครงการWaste Plastic Recycling ท่ีหาดใหญ่ 

  สงขลา (เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และงานก่อ 

  สร้าง) 

  

 

72 

  

 

(68) 

  

 

4 

รวม  717  (565)  152 
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 งบการเงินรวม 

  ราคาทุน  ค่าเผื่อฯ  สุทธิ 

 (ล้านบาท) 

บริษทั ไออซีี กรีน เอนเนอร์ยี ่จาํกดั       

- โครงการประยกุตเ์ทคโนโลยีและสร้างตวัแบบ 

โรงไฟฟ้าขนาดเลก็จากขยะชุมชนท่ีหาดใหญ่ 

(เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์) 

  

 

140 

  

 

(131) 

  

 

9 

- โครงการใหเ้ช่าเคร่ืองจกัรระบบส่วนหนา้ 

 (Front-end system) ท่ีสระแกว้(เคร่ืองจกัรและ 

  อุปกรณ์ชาํระล่วงหนา้) 

  

 

27 

  

 

(27) 

  

 

- 

รวม  167  (158)  9 

รวมทั้งส้ิน  884  (723)  161 
 

บริษทั 
 

• ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้างของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับการอนุมัติจากอดีตคณะกรรมการและ

ผู้บริหาร สรุปได้ดงันี ้
 

1) โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานขยะชีวมวลและ Plastic Recycling บริเวณพื้นที่อาํเภอบ้านบึง จงัหวดัระยอง 
 

• โครงการดงักล่าวมีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้จาํนวน 231.22 ลา้นบาท ต่อมาผูบ้ริหารชุดปัจจุบนัไดป้รับปรุงตดับญัชี

เป็นค่าใชจ่้ายในปี 2559 จาํนวน 23.10 ลา้นบาท ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562คงเหลือเป็นค่าตน้ทุน

ท่ีดินจาํนวน 133 ลา้นบาท (รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียม) ประกอบดว้ยจาํนวน 4 โฉนด เน้ือท่ี 119 ไร่ 2 งาน 

26 ตารางวา (ไดแ้สดงรวมไวใ้นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนและบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าฯ จาํนวน 17 ลา้น

บาท) และคงเหลือเป็นตน้ทุนงานระหวา่งก่อสร้างจาํนวน 75 ลา้นบาท (ไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ช้

ดาํเนินงาน) และไดบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าฯไวจ้าํนวน 61 ลา้นบาท 

2) โครงการ Waste plastic recycling:- 
 

2.1 โครงการที่ลงทุนบนที่ดนิ 24 ไร่ ต. มะขามคู่ อ. นิคมพฒันา จ. ระยอง 
 

• เป็นโครงการท่ีมีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้ จาํนวน 66 ลา้นบาท (ประกอบดว้ยท่ีดิน 26 ลา้นบาท (บนัทึกเป็น

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนทั้งจาํนวน) และตน้ทุนงานระหว่างก่อสร้าง จาํนวน 40 ลา้นบาท (บนัทึก

โอนเป็นสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงานทั้งจาํนวน)) ซ่ึงผูบ้ริหารชุดปัจจุบนัพิจารณาว่าโครงการไม่คุม้ทุน 

จึงอนุมติัไม่ไดด้าํเนินโครงการต่อและไดอ้นุมติับนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นดงักล่าวทั้งจาํนวน 

40 ลา้นบาทดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงานดงักล่าวมีราคาทุน

จาํนวน 40 ลา้นบาท และค่าเผื่อการดอ้ยค่าฯจาํนวน 40 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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2.2 โครงการบนที่ดินและอาคารตามสัญญาเช่า ฉบับลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2558 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา  

จ.ระยอง 
 

• เป็นโครงการท่ีมีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้จาํนวนประมาณ 693 ลา้นบาท ต่อมาผูบ้ริหารชุดปัจจุบนัไดพิ้จารณาว่า

โครงการดังกล่าวไม่คุ้มทุน จึงได้ยกเลิกสัญญาเช่าฉบับดังกล่าวในเดือนมีนาคม 2562รวมทั้ งได้ยา้ย

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ไปยงัสถานท่ีใหม่ และยงัไม่ไดต้ดัสินใจว่าจะดาํเนินโครงการท่ีจะใชเ้คร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ดงักล่าวต่อไปหรือไม่ มีผลทาํให้ตดับญัชีตน้ทุนของอาคารและส่วนประกอบของอาคารท่ีตกเป็น

ของผูใ้หเ้ช่าเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 163 ลา้นบาท แสดงในกาํไรขาดทุนในปี 2561 และคงเหลือเคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ราคาทุนจาํนวน 530 ลา้นบาท (ไดบ้นัทึกโอนเป็นสินทรัพยท่ี์

ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงานทั้งจาํนวน) 
 

• เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระสองราย เพ่ือ

ประเมินราคาของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ดงักล่าว ซ่ึงคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนโดยผูป้ระเมินราคา

อิสระ (บริษทั ยูเค แวลูเอชัน่ แอนด์ เอเจนซ่ี จาํกดั และบริษทั 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จาํกดั) มีมูลค่าท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืน เป็นจาํนวน 134 ลา้นบาท ตามรายงานลงวนัท่ี 24 กรกฏาคม 2561 และวนัท่ี 21 กรกฏาคม 2562 

(ตามเกณฑร์าคาตลาดหักตน้ทุนการจาํหน่าย) มีผลทาํใหบ้ริษทับนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์

จาํนวน 396 ลา้นบาท 
 

ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงานดงักล่าวมีราคาทุนจาํนวน 530 

ลา้นบาท และค่าเผื่อการดอ้ยค่าฯ จาํนวน 396 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

3) โครงการ Waste Plastic Recycling ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ต. ฉลุง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 
 

• เป็นโครงการท่ีมีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงจาํนวน 72 ลา้นบาท (ไดแ้ก่ เคร่ืองทาํพลาสติก 3 ชุด จาํนวน 50 ลา้นบาท 

(ของ 50% ของมูลค่าเคร่ืองจกัร) ค่าก่อสร้างโรงงาน จาํนวน 10.50 ลา้นบาท และเคร่ืองร่อนคัดแยกขยะ 

จาํนวน 10 ลา้นบาทบา้นพกัรับรอง จาํนวน 0.60 ลา้นบาท และค่าท่ีปรึกษาฯจาํนวน 0.87 ลา้นบาท)ไดบ้นัทึก

เป็นตน้ทุนงานระหวา่งก่อสร้าง ต่อมาโอนเป็นสินทรัพยท่ี์ไม่ใชด้าํเนินงาน) และผูบ้ริหารชุดปัจจุบนัไดว้่าจา้งผู ้

ประเมินราคาอิสระ (บริษทั 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จาํกดั) เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2562 เพ่ือประเมินทรัพยสิ์นโดย

คาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนฯ (ดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนการจาํหน่าย) จาํนวน 4 ลา้นบาท มีผลทาํ

ให้บนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นจาํนวน 68 ลา้นบาทดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงานดงักล่าวมีราคาทุนจาํนวน 72 ลา้นบาท และค่าเผื่อการดอ้ยค่าฯจาํนวน 68 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 

 

 

 

 
 



รายงานประจําปี 2563 บริษัท อนิเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) 

 

 หนา้ 165 

 

บริษทัย่อย (บริษทั ไออซีีกรีน เอนเนอร์ยี ่จาํกดั) 
 

1. โครงการประยุกต์เทคโนโลยแีละสร้างตวัแบบโรงไฟฟ้าขนาดเลก็จากขยะชุมชนที่หาดใหญ่ 
 

• เป็นโครงการท่ีมีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้ประมาณ 140 ลา้นบาท (บนัทึกโอนเป็นสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน) 

ต่อมาผูบ้ริหารชุดปัจจุบนัไดว้า่จา้งผูป้ระเมินราคาอิสระ (บริษทั 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จาํกดั) เพ่ือประเมินทรัพยสิ์น

โดยคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของทรัพยสิ์นดงักล่าว (ตามเกณฑมู์ลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนการจาํหน่าย) 

จาํนวน 9 ลา้นบาท มีผลทาํใหบ้ริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผื่อดอ้ยค่าฯของสินทรัพยจ์าํนวน 131 ลา้นบาท 
 

2. โครงการพฒันาเทคโนโลยีและสร้างตวัแบบการจัดการขยะโดยการแปรรูปขยะสดเป็นเช้ือเพลิงขยะทีห่าดใหญ่ 
 

• เป็นโครงการท่ีมีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้จาํนวน 114 ลา้นบาท (บนัทึกเป็นตน้ทุนงานระหว่างก่อสร้างจาํนวน 12 ลา้น

บาท)ต่อมาผูบ้ริหารชุดปัจจุบนัไดน้าํเคร่ืองจกัรจาํนวน 102 ลา้นบาท ดงักล่าวมาใหบ้ริษทัย่อย (บริษทั จีเดค จาํกดั) 

เช่าภายใตส้ญัญาเช่า ลงวนัท่ี 1 เมษายน 2559 โดยมีระยะเวลา 5 ปี ค่าเช่าเดือนละ 1.5 ลา้นบาท 
 

3. โครงการให้เช่าเคร่ืองจกัรระบบส่วนหน้า (Front-end system) สําหรับแปรรูปวตัถุดบิให้เป็นเช้ือเพลงิที่สระแก้ว 
 

• เป็นโครงการท่ีมีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้จาํนวน 27 ลา้นบาท (บนัทึกเป็นตน้ทุนงานระหว่างก่อสร้างต่อมาโอนเป็น

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน) ต่อมาผูบ้ริหารชุดปัจจุบนัไดพิ้จารณาว่าโครงการดงักล่าวจดัทาํไม่สาํเร็จจึงได้

อนุมติัตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ป็นจาํนวน 27 ลา้นบาท ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงานดงักล่าวมีราคาทุนจาํนวน 27 ลา้นบาท และค่าเผื่อการดอ้ยค่าฯจาํนวน 27 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 
 

จนถึงปัจจุบนัน้ีผูบ้ริหารของบริษทัอยู่ระหว่างดาํเนินการทบทวนราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระจาํนวน 2-3 ราย 

ซ่ึงยงัไม่แลว้เสร็จ อย่างไรก็ตามผูบ้ริหารของบริษทัเช่ือว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน

ดงักล่าวจะไม่ลดลงอยา่งเป็นสาระสาํคญั 
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18 สิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ารอตดับัญชี 
 

  งบการเงินรวม 

  (บาท) 

ราคาทุน   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  46,441,230 

ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งปี  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562และ 1 มกราคม 2563  46,441,230 

ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งปี  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  46,441,230 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  7,742,770 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  1,857,648 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563  9,600,418 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  1,858,319 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  11,458,736 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  2,172,714 

โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรับปี   (66,760) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563  2,105,954 

โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรับปี   (66,760) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  2,039,194 

มลูค่าสุทธิทางบัญชี   

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  34,734,857 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  32,943,300 
 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปีแสดงใน :-  
 

 งบการเงินรวม 
 2563  2562 
 (บาท) 

ตน้ทุนขายหรือตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,858,319  1,857,648 

รวม 1,858,319  1,857,648 

  

สาํหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม    

โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่า (66,760)  (66,760) 
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19 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดิน  อาคาร  รวม 

 (บาท) 

ราคาทุน      

รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการ 

   นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 

   16 มาถือปฏิบัติใช้เป็นคร้ังแรก (ดูหมายเหตุ 

   ประกอบงบการเงินขอ้ 4) 

 

 

 

20,815,513 

  

 

 

11,677,544 

  

 

 

32,493,057 

จัดประเภทรายการ  – สิทธิการเช่าเป็น 

   สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

 

- 

  

13,546,243 

  

13,546,243 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 20,815,513  25,223,787  46,039,300 

      

      

เพ่ิมข้ึน -  5,557,801  5,557,801 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 20,815,513  30,781,588  51,597,101 

ค่าเส่ือมราคาสะสม      

รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการ 

   นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 

   16 มาถือปฏิบัติใช้เป็นคร้ังแรก (ดูหมายเหตุ 

   ประกอบงบการเงินขอ้ 4) 

 

 

 

6,534,005 

  

 

 

6,615,695 

  

 

 

13,149,700 

จัดประเภทรายการ  – สิทธิการเช่าเป็น 

   สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

 

- 

  

7,194,746 

  

7,194,746 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 6,534,005  13,810,441  20,344,446 

เพ่ิมข้ึน -  2,402,007  2,402,007 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 6,534,005  16,212,448  22,746,453 

มลูค่าสุทธิทางบัญชี      

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 14,281,508  14,569,140  28,850,648 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ท่ีดิน  อาคารชุด  รวม 

 (บาท) 

ราคาทุน      

รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการ 

   นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 

   16 มาถือปฏิบัติใช้เป็นคร้ังแรก (ดูหมายเหตุ 

   ประกอบงบการเงินขอ้ 4) 

 

 

 

- 

  

 

 

11,677,544 

  

 

 

11,677,544 

จัดประเภทรายการ  – สิทธิการเช่าเป็น 

   สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

 

- 

  

13,546,243 

  

13,546,243 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 -  25,223,787  25,223,787 

เพ่ิมข้ึน -  5,557,801  5,557,801 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 -  30,781,588  30,781,588 

ค่าเส่ือมราคาสะสม      

รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการ 

   นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 

   16 มาถือปฏิบัติใช้เป็นคร้ังแรก (ดูหมายเหตุ 

   ประกอบงบการเงินขอ้ 4) 

 

 

 

- 

  

 

 

6,615,695 

  

 

 

6,615,695 

จัดประเภทรายการ  – สิทธิการเช่าเป็น 

   สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

 

- 

  

7,194,746 

  

7,194,746 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 -  13,810,441  13,810,441 

เพ่ิมข้ึน -  2,402,007  2,402,007 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 -  16,212,448  16,212,448 

มลูค่าสุทธิทางบัญชี      

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 -  14,569,140  14,569,140 
 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม แสดงรวมไวใ้น :- 
 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562 

 (บาท) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,402,007  - 

รวม 2,402,007  - 

 



รายงานประจําปี 2563 บริษัท อนิเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) 

 

 หนา้ 169 

 

20 ค่าความนิยม 
 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562 

 (บาท) 

ราคาทุน :    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  239,322,329  239,322,329 

ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งปี -  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 239,322,329  239,322,329 

หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (239,322,329)  (239,322,329) 

สุทธิ -  - 

 

การปันส่วนของค่าความนิยมใหแ้ก่หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีมีสาระสาํคญัสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 ผลิตและจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้าจาก

เช้ือเพลิงชีวมวล 

 ผลิตและจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้าจาก

ขยะ 

 ผลิตและ

จาํหน่าย

กระแสไฟฟ้า

จากพลงังาน

แสงอาทิตย ์

 รวม 

 (บาท) 

การปันส่วนค่าความนิยม 102,588,145  110,701,348  26,032,836  239,322,329 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (102,588,145)  (110,701,348)  (26,032,836)  (239,322,329) 

สุทธิ -  -  -  - 

การทดสอบการด้อยค่า 
 

จากการทดสอบการดอ้ยค่าประจาํปี ผูบ้ริหารคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

การประมาณการกระแสเงินสดอา้งอิงจากการประมาณการทางการเงินของกลุ่มธุรกิจของบริษทัตามแผนซ่ึงไดรั้บการอนุมติั

จากผูบ้ริหาร โดยคิดลดครอบคลุมระยะเวลาโครงการ 13 - 23 ปีแลว้พบว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนนั้นตํ่ากว่ามูลค่าการ

ลงทุนมาก กลุ่มบริษทัจึงตั้งค่าเผื่การดอ้ยค่าของค่าความนิยมทั้งจาํนวนแลว้ 
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21 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม 

  

ค่าสิทธิการใช้

เทคโนโลย ี

  

ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟแวร์ 

 ค่าสิทธิในการแพร่ภาพ

การออกอากาศรายการ

โทรทศัน ์

  

 

รวม 

 (บาท) 

ราคาทุน        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 80,000,000  25,952,185  35,000,000  140,952,185 

เพ่ิมข้ึน -  207,000  -  207,000 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ        

  วนัที่ 1มกราคม 2563 80,000,000  26,159,185  35,000,000  141,159,185 

เพ่ิมข้ึน -  -  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 80,000,000  26,159,185  35,000,000  141,159,185 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 12,984,110  15,983,934  -  28,968,044 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 3,200,000  2,795,982  -  5,995,982 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ        

  วนัที่ 1มกราคม 2563 16,184,110  18,779,916  -  34,964,026 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 3,200,000  2,482,760  -  5,682,760 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 19,384,110  21,262,676  -  40,646,786 
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 งบการเงินรวม 

  

ค่าสิทธิการใช้

เทคโนโลย ี

  

ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟแวร์ 

 ค่าสิทธิในการแพร่ภาพ

การออกอากาศรายการ

โทรทศัน ์

  

 

รวม 

 (บาท) 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 67,015,890  8,998,227  35,000,000  111,014,117 

โอนกลบั (3,200,000)  (2,028,173)  -  (5,228,173) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ        

  วนัที่ 1มกราคม 2563 63,815,890  6,970,054  35,000,000  105,785,944 

โอนกลบั (3,200,000)  (2,358,810)  -  (5,558,810) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 60,615,890  4,611,244  35,000,000  100,227,134 

 

มลูค่าสุทธิตามบัญชี 

  
 

   
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 -  409,215  -  409,215 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 -  285,265  -  285,265 

 

 

 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

    

ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟแวร์ 

 ค่าสิทธิในการแพร่

ภาพการออกอากาศ

รายการโทรทศัน ์

  

 

รวม 

   (บาท) 

ราคาทุน        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562   21,667,876  35,000,000  56,667,876 

เพ่ิมข้ึน   137,400  -  137,400 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ        

  วนัที่ 1มกราคม 2563   21,805,276  35,000,000  56,805,276 

เพ่ิมข้ึน   -  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563   21,805,276  35,000,000  56,805,276 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

    

ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟแวร์ 

 ค่าสิทธิในการแพร่

ภาพการออกอากาศ

รายการโทรทศัน ์

  

 

รวม 

   (บาท) 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562   12,923,532  -  12,923,532 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี   2,276,118  -  2,276,118 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ        

  วนัที่ 1มกราคม 2563   15,199,650  -  15,199,650 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี   2,290,352  -  2,290,352 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563   17,490,002  -  17,490,002 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562   8,607,244  35,000,000  43,607,244 

โอนกลบั   (2,119,530)  -  (2,119,530) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ        

  วนัที่ 1มกราคม 2563   6,487,714  35,000,000  41,487,714 

โอนกลบั   (2,262,812)  -  (2,262,812) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563   4,224,902  35,000,000  39,224,902 

มลูค่าสุทธิตามบัญชี        

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562   117,912  -  117,912 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563   90,372  -  90,372 
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ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม แสดงรวมไวใ้น :- 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

ตน้ทุนขายหรือตน้ทุนการใหบ้ริการ 3,341,118  3,605,395  -  - 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,341,642  2,390,587  2,290,352  2,276,118 

รวม 5,682,760  5,995,982  2,290,352  2,276,118 

        

สาํหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม        

โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (5,558,810)  (5,228,173)  (2,262,812)  (2,119,530) 

รวม (5,558,810)  (5,228,173)  (2,262,812)  (2,119,530) 

 

ค่าสิทธิการใช้เทคโนโลย ี
 

ในปี 2553 บริษทัยอ่ย (บริษทั จีเดค จาํกดั) ซ้ือสิทธิการใชเ้ทคโนโลยีจากบริษทั โซลิเทค จาํกดั โดยใหผู้กพนัท่ีจะตอ้งให้

คาํปรึกษาโครงการเพ่ือใหก้ารก่อสร้างสาํเร็จไดด้ว้ยดีโดยทาํสัญญาใหใ้ชสิ้ทธิในเทคโนโลยี Ash Melting Gasification

และรับเป็นท่ีปรึกษาโครงการโรงกาํจดัขยะและโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานขยะกบับริษทั โซลิเทค จาํกดั เพ่ือรับดาํเนินการ

โครงการโรงกาํจดัขยะและโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานขยะขนาด 6 เมกะวตัต ์ต่อเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยใช้

เทคโนโลย ีAsh Melting Casification ท่ีมีเตาเผาแบบ Energy Recovery ทั้งน้ีบริษทัย่อยตกลงจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าสิทธิ

การใชเ้ทคโนโลยีดงักล่าวเป็นจาํนวนรวม 80 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายชาํระแลว้ โดยแบ่งชาํระเป็น 4 งวด เป็นจาํนวนท่ีจ่าย

ชาํระแลว้ 64 ลา้นบาท คงเหลือ 16 ลา้นบาท ไดบ้นัทึกไวใ้นบญัชีเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ซ่ึงภายใตส้ัญญาดงักล่าวมีเง่ือนไข

บางประการเก่ียวกบัการตกลงว่าจา้งให้ดาํเนินการออกแบบระบบและแบบวิศวกรรม ประสานงานและควบคุมการ

ก่อสร้างทั้งหมด และรับเหมาก่อสร้างเตาเผาขยะระบบบริหารขยะมูลฝอย การโอนสิทธิการใชเ้ทคโนโลยี การผิดสัญญาท่ี

มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได ้เป็นตน้ 

 

ค่าสิทธิในการแพร่ภาพออกอากาศรายการโทรทัศน์ 
 

เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2554 บริษทัไดท้าํสัญญาแต่งตั้งตวัแทนดาํเนินการผลิตและแพร่ภาพออกอากาศรายการโทรทศัน์

กบับริษทัอ่ืนแห่งหน่ึง เพ่ือใหเ้ป็นตวัแทนดาํเนินการผลิตและแพร่ภาพออกอากาศรายการโทรทศัน์ภายใตช่ื้อช่องรายการ 

“BIG 1” ผ่านช่องสัญญาณในระบบ Digital Mobile TV กาํหนดค่าสิทธิการแพร่ภาพออกอากาศรายการโทรทศัน์ตลอด

ระยะเวลาสัญญา 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี1 กรกฎาคม 2554 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 เป็นจาํนวน 35 ลา้นบาท มีกาํหนดตดั

บญัชีเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเร่ิมมีรายไดเ้ชิงพาณิชยบ์ริษทัจึงไดบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ป็นจาํนวน 35 ลา้นบาท 

และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 
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22 เงนิฝากธนาคารที่ตดิภาระคํา้ประกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

คํ้าประกนัสญัญาวงเงินสินเช่ือ        

  สถาบนัการเงิน 56,402,836  50,558,406  56,402,836  50,558,406 

คํ้าประกนัเงินกูย้ืมธนาคาร -  7,383,767  -  - 

คํ้าประกนัการปฏิบติัตามสญัญา        

  ธุรกิจโทรทศัน์ 12,500,000  12,500,000  12,500,000  12,500,000 

คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 42,900  3,906,800  -  3,840,000 

รวม 68,945,736  74,348,973  68,902,836  66,898,406 

 

23 เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือเงนิลงทุน 
 

   งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

     2563  2562 

     (บาท) 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือเงินลงทุน     40,000,000  40,000,000 

หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์     (40,000,000)  (40,000,000) 

สุทธิ     -  - 

 

 

• ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2558 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ถาวร เอน็เนอร์

ยี่ (2013) จาํกดั (“TE”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุน้ท่ีออกชาํระแลว้รวมจาํนวน 1,250,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 100 

บาท คิดเป็นมูลค่าหุน้ท่ีซ้ือขายทั้งส้ิน 125 ลา้นบาท โดยมีการชาํระค่าหุน้ตามสัญญา 2 งวด บริษทัชาํระงวดท่ี 1 จาํนวน 

40 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2558ไดบ้นัทึกเป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือเงินลงทุน เน่ืองจากการซ้ือหุ้นดงักล่าวไม่

สามารถดาํเนินการไดแ้ลว้เสร็จตามสญัญาท่ีตกลงไว ้บริษทัจึงไดฟ้้องร้องดาํเนินคดีกบัผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือเรียกคืนเงินจ่าย

ล่วงหน้า และไดบ้นัทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าทั้งจาํนวน ต่อมาศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํ

พิพากษาใหบ้ริษทัชนะคดีดงักล่าวและไดรั้บเงินคืนเต็มจาํนวน พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี และเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 

2564 จาํเลยไดย้ื่นขอฎีกาต่อศาล จนถึงปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ซ่ึงยงัไม่ทราบผล ตามรายละเอียดท่ี

กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 53 
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24 ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  มีดงัน้ี 
 

   งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

     2563  2562 

     (บาท) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี     -  - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี     (1,560,320)  (1,520,477) 

สุทธิ     (1,560,320)  (1,520,477) 

 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

  งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

    บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายไดใ้น   

  1 มกราคม 

2563 

 กาํไรขาดทุน  กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 31 ธนัวาคม 

2563 

  (บาท) 

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         

เงินลงทุนเผื่อขาย  (335,800)  -  149,050  (186,750) 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน 

สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 

  

(1,184,677) 

  

- 

  

(188,893) 

  

(1,373,570) 

รวม  (1,520,477)  -  (39,843)  (1,560,320) 
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สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

  งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

    บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายไดใ้น   

  1 มกราคม 

2562 

 กาํไรขาดทุน  กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 31 ธนัวาคม 

2562 

  (บาท) 

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         

เงินลงทุนเผื่อขาย  -  -  (335,800)  (335,800) 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน 

สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 

  

- 

  

- 

  

(1,184,677) 

  

(1,184,677) 

รวม  -  -  (1,520,477)  (1,520,477) 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 

ผลแตกต่างชัว่คราว 1,630  1,659  1,052  1,050 

ยอดขาดทุนยกไป 584  565  441  427 

รวม 2,214  2,224  1,493  1,477 

 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2563 - 2567 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงิน

ไดปั้จจุบนันั้นกลุ่มบริษทั/บริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่มีความ

เป็นไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทั/บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์างภาษีดงักล่าว 
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25 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

เงินประกนัตามสญัญาก่อสร้างและ        

  บริหารจดัการระบบกาํจดัขยะมูล        

  ฝอยชุมชนต่อเทศบาลนครหาดใหญ่ 32,500,000  32,500,000  -  - 

เงินประกนัการชาํระเงินค่าซ้ือขาย        

  กากท่ีเหลือจากการคดัแยกปุ๋ย        

  อินทรีย ์ 5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000 

เงินมดัจาํอ่ืนๆ 23,985,367  22,632,634  18,510,798  17,082,556 

รวม 61,485,367  60,132,634  23,510,798  22,082,556 

หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (7,574,932)  (7,574,932)  (6,369,546)  (6,369,546) 

สุทธิ 53,910,435  52,557,702  17,141,252  15,713,010 

 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

สาํหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม        

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  5,564,861  -  5,564,861 

โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่า -  (1,189,011)  -  - 

รวม -  4,375,850  -  5,564,861 

 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย :- 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

เงินประกนัการชาํระเงินค่าซ้ือขาย        

  กากท่ีเหลือจากการคดัแยกปุ๋ย        

  อินทรีย ์ 5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000 

เงินมดัจาํอ่ืนๆ– กิจการอ่ืน 2,574,932  2,574,932  1,369,546  1,369,546 

รวม 7,574,932  7,574,932  6,369,546  6,369,546 
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26 เงนิเบิกเกนิบัญชีธนาคารและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 10,287,986  6,466,472  41,008  582,974 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 20,000,000  -  -  - 

รวม 30,287,986  6,466,472  41,008  582,974 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  20,000,000  -  - 

เพ่ิมข้ึน 40,000,000  40,000,000  -  - 

ลดลง (20,000,000)  (60,000,000)  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 20,000,000  -  -  - 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงไดรั้บจากสถาบนัการเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้

เ ป็นจํา นวน 36 ล้า นบา ท และ  5  ล้า นบาท ตา มลํา ดับ  โดยมีหลักประกัน ร่วมกันตา มหมาย เหตุประกอบ 

งบการเงินขอ้ 54 
 

27 เจ้าหนีก้ารค้า 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 821,332  2,631,184  821,332  2,631,184 

กิจการอ่ืน ๆ 25,763,133  33,822,090  994,750  3,770,169 

รวม 26,584,645  36,453,274  1,816,082  6,401,353 
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28 เจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  569,000  -  569,000 

กิจการอ่ืน ๆ 121,096,756  121,063,475  28,536,410  24,572,000 

รวม 121,096,756  121,632,475  28,536,410  25,141,000 
 

 

เจ้าหน้ีหมนุเวียนอื่น – กจิการอื่น ๆ 
 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น 71,769,591  72,684,242  2,887,455  3,802,107 

เจา้หน้ีอ่ืน 29,417,842  34,174,027  12,346,718  14,961,130 

เงินรับตามบนัทึกการชดใชค่้าเสียหาย 5,000,000  -  5,000,000  - 

ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 11,291,752  11,453,513  4,833,230  3,089,756 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 3,617,571  2,751,693  3,469,007  2,719,007 

รวม 121,096,756  121,063,475  28,536,410  24,572,000 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563 ไดมี้มติอนุมติัเห็นชอบใหรั้บขอ้เสนอของนายสุทิน ใจธรรม ท่ี

จะชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่บริษทัจาํนวน 15 ลา้นบาท และใหบ้ริษทัยื่นคาํร้องถอนคดีอาญาหมายเลขดาํท่ี อ. 2568/2559 

และหมายเลขแดงท่ี อ. 2696/2561 ขอ้หาฉอ้โกง ระหว่างบริษทั (“โจทก”์) กบันายสุทิน ใจธรรม และนางสาวจารุวรรณ 

ภูษณภิบาลคุปต ์(“จาํเลย”) 

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2563 บริษัท (“โจทก์”) ได้ทําบันทึกการชดใช้ค่าเสียหายและส่งมอบเช้ือเพลิงกับนาย 

สุทิน ใจธรรม (“จาํเลย”) และนางสาวจารุวรรณ ภูษณภิบาลคุปต ์(“ลูกหน้ี”) จาํนวน 2 ฉบบั โดยจาํเลยมีความประสงคข์อชดใช้

ค่าเสียหายใหแ้ก่บริษทัและขอใหบ้ริษทัถอนฟ้องจาํเลยในคดีอาญาหมายเลขดาํท่ี อ. 2568/2559 และหมายเลขแดงท่ี อ. 2696/2561 

ขอ้หาฉอ้โกง โดยลูกหน้ีตกลงเขา้ผูกพนัในการชดใชค่้าเสียหายโดยจะเป็นผูส้ั่งจ่ายชาํระค่าเสียหายใหบ้ริษทั ทั้งน้ี จาํเลยและ

ลูกหน้ีตกลงยินยอมชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่บริษทัจาํนวน 15 ลา้นบาท โดยกาํหนดแบ่งชาํระดงัน้ี 
 

1) ชาํระในวนัท่ีทาํบนัทึกฉบบัน้ีจาํนวน 5 ลา้นบาท โดยชาํระเป็นแคชเชียร์เช็คเลขท่ี 16118083 ลงวนัท่ี 13 เมษายน 

2563 ซ่ึงบริษทัไดรั้บชาํระเงินเรียบร้อยแลว้ และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทับนัทึกไวเ้ป็นเงินรับตามบนัทึก

การชดใชค่้าเสียหายทั้งจาํนวนภายใตเ้จา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
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2) ส่วนท่ีเหลืออีกจาํนวน 10 ลา้นบาท ชาํระเป็นเช็คสั่งจ่ายล่วงหนา้จาํนวน 22 ฉบบั ลงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 28 

กมุภาพนัธ์ 2565 โดยบริษทั แกว้ลาํดวน กรุ๊ป จาํกดั เป็นผูส้ัง่จ่าย และนางสาวจารุวรรณ ภูษณภิบาลคุปต ์เป็นผูล้งลายมือช่ือ

สัง่จ่าย 
 

และจาํเลยสามารถส่งมอบเช้ือเพลิงไมส้ับท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าตามมาตรฐานท่ีบริษทักาํหนด โดยส่งมอบให้แก่บริษทั 

หรือบริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั (“เจา้หน้ี”) ทุกๆ เดือนไม่เกินกว่าหรือเท่ากบัจาํนวน 1.50 ลา้นบาท เร่ิมงวดแรกใน

เดือนเมษายน 2563 และตอ้งส่งมอบใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 ทั้งน้ี มูลค่าสินคา้ใหถื้อเอาราคาซ้ือขายใน

ทอ้งตลาดท่ีซ้ือขายจริงเฉล่ียของสามบริษทัท่ีน่าเช่ือถือ 
 

ทั้งน้ี บริษทัตกลงยินยอมถอนฟ้องคดีดงักล่าวทนัทีเม่ือไดรั้บเงินและไดรั้บเช็คล่วงหนา้จาํนวน 22 ฉบบัดงักล่าว และเม่ือ

วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 บริษทัไดถ้อนฟ้องคดีดงักล่าวต่อศาลฎีกาแลว้ 
 

จนถึงปัจจุบนัน้ีบริษทัไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คสั่งจ่ายไดจ้าํนวน 9 ฉบบั เป็นเงิน 4.05 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัไดแ้จง้

ความร้องทุกขด์าํเนินคดีอาญาตามพระราชบญัญติัเช็คกบันายสุทิน ใจธรรม และนางสาวจารุวรรณ ภูษณภิบาลคุปต ์ต่อสถานี

ตาํรวจฯ แลว้ อยา่งไรกต็ามบริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั มีหน้ีคา้งชาํระค่าเช้ือเพลิงไมส้บัเป็นจาํนวน 3.59 ลา้นบาท 
 

 

29 เงนิกู้ยืมระยะส้ัน 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืนสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  65,000,000  -  50,000,000 

ลดลง -  (65,000,000)  -  (50,000,000) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม -  -  -  - 

 

30 เงนิมัดจาํรับล่วงหน้าค่าหุ้น 
 

  งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2563  2562 

  (บาท) 

เงินมดัจาํรับจากผูจ้ะซ้ือบริษทัยอ่ย  10,000,000  10,000,000 

รวม  10,000,000  10,000,000 

 

  



รายงานประจําปี 2563 บริษัท อนิเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) 

 

 หนา้ 181 

 

เงินมัดจาํรับจากผู้จะซ้ือบริษทัย่อย 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทั เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2558 มีมติเห็นชอบใหบ้ริษทัอ่ืนแห่งหน่ึงเขา้มาตรวจสอบ

สถานะของบริษทัย่อยเดิม (บริษทั ไออีซี แม่ระมาด จาํกดั) เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการขายเงินลงทุนในบริษทัย่อยเดิม และ

เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2558 บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงกบับริษทัอ่ืนดงักล่าว และไดรั้บเงินประกนั จาํนวน 50 ลา้นบาท 

โดยใหถื้อเงินประกนัดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของการชาํระราคาซ้ือขายหุน้หากมีการตกลงซ้ือขายภายใน 90 วนั นบัจากวนัท่ี

ทาํบนัทึกขอ้ตกลง ซ่ึงต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2558 บริษทัไดเ้ปล่ียนระยะเวลาในการตรวจสอบสถานะให้แลว้เสร็จ

เ ป็ น วั น ท่ี  16 พ ฤ ษ ภ า ค ม  2559 อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  เ ม่ื อ วั น ท่ี  14 ตุ ล า ค ม 

2559 บริษทัอ่ืนดงักล่าวมีหนังสือยกเลิกบนัทึกขอ้ตกลงและขอคืนเงินประกนัจาํนวน 50 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดคื้นเงิน

ประกนัให้แก่บริษทัอ่ืนดงักล่าวในเดือนธันวาคม 2559 จาํนวน 40 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลืออีกจาํนวน 10ลา้นบาท บริษทั

จะตอ้งจ่ายคืนพร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ซ่ึงจนถึงปัจจุบนับริษทัยงัไม่ไดช้าํระคืนเงินประกนัดงักล่าว และมีการ

บนัทึกดอกเบ้ียไวแ้ลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จาํนวน 3.47 ลา้นบาท และ 2.72ลา้นบาท ตามลาํดบั แสดงใน

ส่วนของเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
 

 

31 เงนิกู้ยืมระยะยาว 
 

  งบการเงินรวม 

  2563  2562 

  (บาท) 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  144,913,893  237,701,327 

หัก เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีเจา้หน้ีสามารถเรียกคืนไดท้นัที  (144,913,893)  (205,271,327) 

 เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  -  (20,280,000) 

สุทธิ  -  12,150,000 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาว สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

  งบการเงินรวม 

  2563  2562 

  (บาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม   237,701,327  334,016,080 

ลดลง  (92,787,434)  (96,314,753) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  144,913,893  237,701,327 
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บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกดั 
 

เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2558 บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง (“บริษทัย่อย”) ไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินใน

ประเทศแห่งหน่ึง (“CIMB”) วงเงิน 142 ลา้นบาท (เบิกใชแ้ลว้ทั้งจาํนวน) คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จาํนวน 

32.43 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนภายใน 7 ปี โดยกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดรายเดือน เดือนละไม่นอ้ยกว่า 1.69 ลา้น

บาท งวดแรกชาํระภายในเดือนถดัจากเดือนท่ีเบิกเงินกู ้และกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 

MLR ลบ 1.50 ต่อปี และบริษทัไดช้าํระคืนเงินกูย้ืมดงักล่าวเสร็จส้ินแลว้ในเดือนมีนาคม 2563 
 

เงินกูย้ืมดงักล่าวมีหลกัประกนัดงัต่อไปน้ี 

- โฉนดท่ีดิน กรรมสิทธ์ิของผูกู้ ้

- แผงโซลาร์เซลลแ์ละอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า กรรมสิทธ์ิของผูกู้ ้

- สิทธิการรับคืนเงินฝากธนาคาร 

- บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จาํกดั และบริษทั 

- ใบหุน้ของบริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกดั 

- สิทธิเรียกร้องการรับเงินตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 
 

บริษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จาํกดั 
 

บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั ไดท้าํสญัญากูย้ืมเงินจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง ตามสัญญากูย้ืมเงินจาํนวน 9 

สัญญา (ฉบบัลงวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2553 วนัท่ี 11 กรกฏาคม 2556 และวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2559) เพ่ือใชก่้อสร้างโรงไฟฟ้าจาก

พลงังานชีวมวล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินกูย้ืมคงเหลือจาํนวน 145 ลา้นบาท และ 205 ลา้นบาท ตามลาํดบั มี

รายละเอียดดงัน้ี 

- วงเงินท่ี 1 จาํนวน 173 ลา้นบาท (เบิกใชแ้ลว้ทั้งจาํนวน) เพ่ือชาํระหน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจกัรต่างประเทศ 

- วงเงินท่ี 2 จาํนวน 142 ลา้นบาท (เบิกใชแ้ลว้ทั้งจาํนวน) เพ่ือชาํระหน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจกัรในประเทศ 

- วงเงินท่ี 3 จาํนวน 120 ลา้นบาท (เบิกใชแ้ลว้ทั้งจาํนวน) เพ่ือชาํระค่าก่อสร้างอาคารผลิตไฟฟ้า 

- วงเงินท่ี 4 จาํนวน 60 ลา้นบาท (เบิกใชแ้ลว้ทั้งจาํนวน) เพ่ือชาํระค่าก่อสร้างงานรากฐานอาคารผลิตไฟฟ้า 

- วงเงินท่ี 5 จาํนวน 2 ลา้นบาท (เบิกใชแ้ลว้ทั้งจาํนวน) เพ่ือชาํระค่าควบคุมงานก่อสร้าง 

- วงเงินท่ี 6 จาํนวน 13 ลา้นบาท (เบิกใชแ้ลว้ทั้งจาํนวน) เพ่ือชาํระค่าคํ้าประกนัผูบ้ริหาร 

- วงเงินท่ี 7 จาํนวน 10 ลา้นบาท (เบิกใชแ้ลว้ทั้งจาํนวน) เพ่ือชาํระค่าระบบป้องกนัอคัคีภยั 

- วงเงินท่ี 8 จาํนวน 29 ลา้นบาท (เบิกใชแ้ลว้ทั้งจาํนวน) เพ่ือซ้ือเชือ้เพลิงและชาํระเจา้หนีก้ารคา้ 

- วงเงินท่ี 9 จาํนวน 0.71 ลา้นบาท (เบิกใชแ้ลว้ทั้งจาํนวน) เพ่ือชาํระค่าเบ้ียประกนัผูบ้ริหาร 
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ต่อมาบริษทัไดรั้บการผ่อนปรนการชําระหน้ีท่ีค้างชาํระและอตัราดอกเบ้ียกับธนาคารพาณิชยด์ังกล่าว ตามสัญญาการ

ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี และฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติมจาํนวน 5 สัญญา (ฉบบัลงวนัท่ี 29 มีนาคม 2559 วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 

2559 วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2560 วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 และวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2561) โดยตกลงใหมี้การเปล่ียนแปลง

เง่ือนไขในการชาํระหน้ีและอตัราดอกเบ้ียสรุปไดด้งัน้ี 
 

• เดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือนธนัวาคม 2560 ใหช้าํระเฉพาะดอกเบ้ีย 

• เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนเมษายน 2561 ชาํระเงินตน้เดือนละ90,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท 

• เดือนพฤษภาคม 2561 ถึงเดือนกรกฎาคม 2561 ชาํระเงินตน้เดือนละ 90,000 บาท ถึง 1,600,000 บาท 

• เดือนสิงหาคม 2561 ถึงเดือนตุลาคม 2564 ชาํระเงินตน้เดือนละ 90,000 บาท ถึง 1,700,000 บาท 

• เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนพฤษภาคม 2567 ชาํระเงินตน้เดือนละ 90,000 บาท ถึง 2,200,000 บาท 

• เดือนมิถุนายน 2567 ชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียคงคา้งทั้งหมด 
 

อตัราดอกเบ้ียท่ีเปล่ียนแปลงมีดงัน้ี 

• อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR – 0.50 ถึง MLR + 1 ต่อปี ตั้งแต่มกราคม 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 

• อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR + 1 ต่อปี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป 
 

และเม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2563 บริษทัไดท้าํสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี (ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3) กบัธนาคารพาณิชยใ์น

ประเทศแห่งหน่ึง ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัสามารถชาํระคืนเงินกูไ้ดเ้พ่ิมเติมจาํนวน 15 ลา้นบาท ภายในเดือนสิงหาคม 2563 

ธนาคารจะยินยอมเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมเป็นอตัราร้อยละ MLR-0.25 ต่อปี 

 

เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวมีหลกัประกนั ดงัต่อไปน้ี 

- ท่ีดินทั้งหมดพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะมีข้ึนในอนาคต 

- เคร่ืองจกัรจาํนวน 17 เคร่ือง 

- บริษทั แกว้ลาํดวน กรุ๊ป จาํกดั (กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั) 

- กรรมการบริษทั 

- หุน้สามญัของผูถื้อหุน้ 2 ท่าน (บุคคลธรรมดา) 

- หุน้สามญัของบริษทัย่อย ซ่ึงโดยถือบริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิล จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 2,650,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 

100 บาท 

- บริษทัใหญ่ 
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ภายใตส้ญัญาเงินกูย้ืมดงักล่าวมีขอ้จาํกดัเก่ียวกบัการดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี ดงัน้ี 
 

  ตามสญัญา  ตามงบการเงิน 

    ณ 31 ธนัวาคม 2563  ณ 31 ธนัวาคม 2562 

อตัราส่วนทางการเงิน (DSCR)  ไม่ตํ่ากวา่ 1.1  0.67  0.20 

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของ 

 ผูถื้อหุน้(D/E Ratio) 

  

ไม่ตํ่ากวา่ 0 

  

(1.04) 

  

(1.36) 
 

ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยไม่สามารถดาํรงอตัราส่วนทางการเงินใหเ้ป็นไปตามสัญญาดงักล่าว 

ซ่ึงอาจทาํใหธ้นาคารเร่งใหบ้ริษทัยอ่ยชาํระหน้ีคงเหลือทั้งหมดก่อนครบกาํหนดไดท้นัที ดงันั้น บริษทัย่อยไดจ้ดัประเภทเงิน

กูย้ืมระยะยาวท่ีเจา้หน้ีสามารถเรียกคืนไดท้นัทีจาํนวน 145 ลา้นบาท และ 205 ลา้นบาทตามลาํดบั แสดงไวภ้ายใตห้น้ีสิน

หมุนเวียน 
 

32 หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 

 งบการเงินรวม 

 2563  2562 

 มูลค่าในอนาคต

ของจาํนวนเงิน

ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 

  

 

ดอกเบ้ีย 

 มูลค่าในปัจจุบนั

ของจาํนวนเงิน 

ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 มูลค่าในอนาคต

ของจาํนวนเงิน

ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 

  

 

ดอกเบ้ีย 

 มูลค่าในปัจจุบนั

ของจาํนวนเงิน

ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 (บาท) 

ครบกาํหนดชาํระภายใน            

  หน่ึงปี 6,885,282  595,061  6,290,221  2,385,981  29,761  2,356,220 

ครบกาํหนดชาํระหลงัจาก            

  หน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 11,499,534  1,291,911  10,207,623  2,450,700  6,284  2,444,416 

ครบกาํหนดชาํระหลงัจาก            

  หา้ปี 10,663,642  1,308,663  9,354,979  -  -  - 

รวม 29,048,458  3,195,635  25,852,823  4,836,681  36,045  4,800,636 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562 

 มูลค่าในอนาคต

ของจาํนวนเงิน

ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 

  

 

ดอกเบ้ีย 

 มูลค่าในปัจจุบนั

ของจาํนวนเงิน 

ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 มูลค่าในอนาคต

ของจาํนวนเงิน

ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 

  

 

ดอกเบ้ีย 

 มูลค่าในปัจจุบนั

ของจาํนวนเงิน

ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 (บาท) 

ครบกาํหนดชาํระภายใน            

  หน่ึงปี 3,883,885  358,953  3,524,932  -  -  - 

ครบกาํหนดชาํระหลงัจาก            

  หน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 5,831,104  537,125  5,293,979  -  -  - 

ครบกาํหนดชาํระหลงัจาก            

  หา้ปี 365,029  7,709  357,320  -  -  - 

รวม 10,080,018  903,787  9,176,231  -  -  - 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

จดัประเภทรายการ :-        

ส่วนท่ีหมุนเวียน 6,290,221  2,356,220  3,524,932  - 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 19,562,602  2,444,416  5,651,299  - 

รวม 25,852,823  4,800,636  9,176,231  - 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 หน้ีสินตามสัญญาเช่าจาํนวน 26 ลา้นบาท และ 9 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ตามลาํดบั เป็นหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีดิน อาคาร และยานพาหนะ จาํนวน 7 สญัญา มีระยะเวลา 24 – 336 งวด โดย

มีกาํหนดจ่ายชาํระงวดละประมาณ 3,850 บาท ถึง 110,500 บาท 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินของบริษทัย่อยสองแห่ง (บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั และ 

บริษทั จีเดค จาํกดั) จาํนวน 5 ลา้นบาท เป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่าทาการเงินเพ่ือซ้ือยานพาหนะกบับริษทัอ่ืน 2 แห่ง 

จาํนวน 2 สญัญา มีระยะเวลา 24-48 งวด โดยมีกาํหนดผอ่นชาํระงวดละ 0.21 ลา้นบาท 
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33 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทั จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบาํเหน็จตามนโยบายของกลุ่มบริษทั/บริษทั และตาม

ขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณและผลประโยชน์ระยะยาว

อ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

โครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของ

ช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 
 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนข์องพนกังานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน :-        

เงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน 5,408,327  5,446,862  3,922,757  4,287,530 

รวม 5,408,327  5,446,862  3,922,757  4,287,530 

 

ระดบัผูบ้ริหารสาํคญั 1,509,357  2,155,026  1,213,355  1,936,712 

ระดบัพนกังาน 3,898,970  3,291,836  2,709,402  2,350,818 

รวม 5,408,327  5,446,862  3,922,757  4,287,530 

 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

ภาระผกูพนัของโครงการ        

     ผลประโยชน ์ณ วนัท่ี 1 มกราคม 5,446,862  8,432,432  4,287,530  7,902,296 

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน        

ตน้ทุนบริการในอดีต -  1,086,518  -  887,200 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 824,363  1,457,693  506,377  1,234,995 

        

        

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 96,505  201,949  73,316  186,425 

หกั จ่ายผลประโยชน ์ (14,937)  -  -  - 

 905,934  2,746,160  579,693  2,308,620 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกั        

     คณิตศาสตร์ประกนัภยั (944,466)  (5,731,730)  (944,466)  (5,923,386) 

ภาระผูกพนัของโครงการ        

   ผลประโยชน์ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 5,408,327  5,446,862  3,922,757  4,287,530 

 

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงาน เกิดข้ึนจาก 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

ขอ้สมมติดา้นประชากร 1,089  (190,448)  1,089  (274,768) 

ขอ้สมมติทางการเงิน 94,945  373,173  94,945  242,696 

การปรับปรุงจากประสบการณ์ (1,040,500)  (5,914,455)  (1,040,500)  (5,891,314) 

รวม (944,466)  (5,731,730)  (944,466)  (5,923,386) 
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ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

 งบการเงินรวม 

 2563  2562 

 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด 1.49 – 2.16  1.71 – 2.16 

อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 3.00  3.00 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 2.39 – 28.65*  2.39 – 28.65* 

อตัรามรณะ 100 ของ TMO 2017**  100 ของ TMO 2017** 

อตัราทุพพลภาพ 5 ของอตัรามรณะ  5 ของอตัรามรณะ 

อายคุรบเกษียณ (ปี) 60  60 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562 

 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด 1.49  1.71 

อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 3.00  3.00 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 2.39-28.65*  2.39-28.65* 

อตัรามรณะ 100 ของ TMO 2017**  100 ของ TMO 2017** 

อตัราทุพพลภาพ 5 ของอตัรามรณะ  5 ของอตัรามรณะ 

อายคุรบเกษียณ (ปี) 60  60 

*ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการทาํงานของพนกังาน 

**อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO2017 : Male and Female Thai Mortality Ordinary Tables of 2017) 

 

 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ย่าง

สมเหตุสมผล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ีจะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ี

กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 

  



รายงานประจําปี 2563 บริษัท อนิเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) 

 

 หนา้ 189 

 

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 

 งบการเงินรวม  งบกาเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

อตัราคิดลด        

  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 (502,378)  (636,115)  (408,194)  (440,358) 

  ลดลงร้อยละ  1 568,761  754,413  474,657  509,551 

อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน        

  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 616,698  725,221  462,230  492,623 

  ลดลงร้อยละ 1 (531,486)  (625,292)  (406,299)  (435,229) 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน        

  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 (439,829)  (542,739)  (289,075)  (308,388) 

  ลดลงร้อยละ 20 531,176  664,349  331,417  352,664 
 

แมว้า่การวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้าํนึงการกระจายตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงสร้างดงักล่าวแต่

ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
 

34 ประมาณการหนีสิ้น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

ประมาณการค่าปรับงานล่าชา้ตาม        

   สญัญาฯ 22,820,960  34,446,850  22,820,960  34,446,850 

ประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้องฯ 8,325,825  8,375,341  -  - 

ประมาณการผลขาดทุนจากภาระ        

   หน้ีสินของบริษทัยอ่ย -  -  77,941,443  77,941,443 

รวม 31,146,785  42,822,191  100,762,403  112,388,293 

จดัประเภทรายการ :-        

ส่วนท่ีหมุนเวียน 22,820,960  34,446,850  22,820,960  34,446,850 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 8,325,825  8,375,341  77,941,443  77,941,443 

รวม 31,146,785  42,822,191  100,762,403  112,388,293 
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ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา 
 

ประมาณการค่าปรับงานล่าชา้ตามสัญญาเป็นประมาณการค่าปรับงานล่าชา้ตามสัญญาการให้บริการติดตั้งและพฒันา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกบัหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึง 
 

ประมาณการหน้ีสินจากคดฟ้ีองร้อง 
 

โปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 53 
 

ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหน้ีสินของบริษทัย่อย 
 

บริษทัรับรู้ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหน้ีสินจากการคํ้าประกนัใหก้บับริษทัย่อยตามสัญญาท่ีตอ้งร่วมรับภาระหน้ี

ต่อบุคคลภายนอก สรุปไดด้งัน้ี 
 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

     2563  2562 

     (บาท) 

บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ จาํกดั     77,941,443  77,941,443 

รวม     77,941,443  77,941,443 

 

35 ทุนเรือนหุ้น 
 

   งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ราคาตาม  2563  2562 

 มลูค่าหุ้น  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (หุ้น/บาท) 

ทุนจดทะเบียน          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม          

- หุน้สามญั 0.01  447,657,627,426  4,476,576,274  447,657,627,426  4,476,576,274 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม          

- หุ้นสามญั 0.01  447,657,627,426  4,476,576,274  447,657,627,426  4,476,576,274 
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   งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ราคาตาม  2563  2562 

 มลูค่าหุ้น  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (หุ้น/บาท) 

ทุนที่ออกและชําระแล้ว          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม          

- หุน้สามญั 0.01  249,345,538,669  2,493,455,387  249,335,778,122  2,493,357,781 

เพ่ิมทุน 0.01  -  -  9,760,547  97,606 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม          

- หุ้นสามญั 0.01  249,345,538,669  2,493,455,387  249,345,538,669  2,493,455,387 

 

เ ม่ือวันท่ี  13-20 พฤษภาคม 2562 มีผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 2 (IEC-W2) 

ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั จาํนวน 9,760,547 หุน้ ในราคาใชสิ้ทธิหุน้ละ 0.045 บาท เป็นเงิน 439,225 บาท (เป็นหุน้ท่ีออกและ

ชาํระแลว้ จาํนวน 97,606 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั จาํนวน 341,619 บาท) ซ่ึงบริษทัได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนกับ

กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 
 

ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษทั คร้ังที่ 2 (IEC-W2) 
 

เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2559 บริษทัไดอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 2 (IEC-W2) จาํนวน 

40,679 ลา้นหน่วย เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัในอตัรา 5 หุน้เดิม ต่อ 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิในราคาเสนอขาย 0 

บาท สรุปไดด้งัน้ี 
 

จาํนวน : 40,679 ลา้นหน่วย 

อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นบัจากวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2559 

ราคาเสนอขาย : หน่วยละ 0 บาท 

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 

ราคาการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั : ปีท่ี 1 ราคา 0.025 บาท ต่อหุ้น / ปีท่ี 2 ราคา 0.035 บาท ต่อหุ้น และ 

ปีท่ี 3 ราคา 0.045 บาทต่อหุน้ 

วนัท่ีครบกาํหนด : วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 
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ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัมีการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 
 

  จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 

  2563  2562 

  (หน่วย) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  40,474,622,726 

หัก ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ  -  (9,760,547) 

หัก ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ใชสิ้ทธิตามเง่ือนไข  -  (40,464,862,179) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  -  - 

 

36 ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญั 
 

  งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2563  2562 

  (บาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,422,184,596  1,421,842,977 

เพ่ิมทุน  -  341,619 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  1,422,184,596  1,422,184,596 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกว่ามูลค่าหุน้

ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่าย

เป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

37 ทุนสํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสาํรอง (“สาํรองตาม

กฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่สาํรองดงักล่าวมีจาํนวน

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

การเคล่ือนไหวในทุนสาํรอง 
 

การเคล่ือนไหวในทุนสาํรองแสดงรายการในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
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38 ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ี สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทั/บริษทั ท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น

การดาํเนินงาน ได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการกาํหนดงบประมาณรวมทั้ งจัดสรร

ทรัพยากรให้กบัส่วนงาน และประเมินผลการดาํเนินของส่วนงาน ทั้งน้ี ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ

บริษทั คือ กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษทั 
 

ข้อมูลผลการดําเนินงานของแต่ละส่วนงานของกลุ่มบริษัทท่ีรายงานโดยใช้กําไรก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน  

ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในทุกเดือน 
 

กลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงานท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
 

• ส่วนงานท่ี 1 คือ ธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคม และบริการติดตั้งและพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

• ส่วนงานท่ี 2 คือ ธุรกิจลงทุน โครงการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน (ธุรกิจโรงผลิตกระแสไฟฟ้า

จากพลงังานแสงอาทิตย ์จากขยะ และจากเช้ือเพลิงชีวมวล) 
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

กลุ่มบริษัท/บริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้ น ดังนั้ น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษัท/บริษัท 

มีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว 
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ข้อมลูเกีย่วกบัส่วนงานที่รายงาน 
 

 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  รวมส่วนงานที่รายงาน 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม            

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน            

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 84  64  473  471  557  535 

รายไดอ่ื้น            

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 13  4  4  9  17  13 

- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 2  2  -  -  2  2 

รวม 99  70  477  480  576  550 

หักตดัรายการระหวา่งกนั (2)  (2)  -  -  (2)  (2) 

รายได้รวม 97  68  477  480  574  548 

รายไดท้างการเงิน 1  2  -  -  1  2 

ตน้ทุนทางการเงิน 1  1  11  18  12  19 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์            

  (กลบัรายการ) (5)  2  (26)  (25)  (31)  (23) 

ผลขาดทุน(กลบัรายการ)ดา้นเครดิตท่ีคาด            

  วา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ี (4)  (5)  1  -  (3)  (5) 

กาํไร(ขาดทุน)ตามส่วนงานก่อนภาษ ี 4  (61)  27  (3)  31  (64) 

 

สินทรัพย์ส่วนงาน 566  538  994  1,070  1,560  1,608 

เงนิลงทุน 12  2  -  -  12  2 

หนีสิ้นส่วนงาน 87  100  357  424  444  524 
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การกระทบยอดรายได ้กาํไรหรือขาดทุน และสินทรัพยต์ามส่วนท่ีรายงาน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 

     2563  2562 

     (ล้านบาท) 

รายได ้        

รวมรายไดจ้ากส่วนงานท่ีรายงาน     569  535 

รายไดอ่ื้น     7  120 

     576  655 

ตดัรายการรายไดร้ะหวา่งกนั     (2)  (69) 

รายได้รวม     574  586 

        

กาํไรหรือขาดทุน        

กาํร(ขาดทุน)จากส่วนงานท่ีรายงาน     17  (192) 

ตดัรายการกาํไรระหวา่งส่วนงาน     14  128 

กาํไร(ขาดทุน)รวมก่อนภาษเีงนิได้     31  (64) 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์       

รวมสินทรัพยข์องส่วนงานท่ีรายงาน 1,548  1,606  553  535 

เงินลงทุนในตราสารทุน – การบญัชี        

  ดา้นผูล้งทุน 12  2  12  2 

สินทรัพย์รวม 1,560  1,608  565  537 

 

ลกูค้ารายใหญ่ 
 

รายไดจ้ากลูกคา้รายหลกัสามรายของกลุ่มบริษทั/บริษทั คือ หน่วยงานภาครัฐ 3 แห่ง ในปี 2563 และในปี 2562 เป็น

จาํนวนเงิน 557 ลา้นบาท และ 535 ลา้นบาท จากรายไดร้วมทั้งหมด ในปี 2563 และ 2562 ตามลาํดบั 

 

39 รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิม่ราคารับซ้ือไฟฟ้า 
 

รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า เป็นรายไดจ้ากการไดรั้บสนบัสนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) จาก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นอตัรา 6.50 บาท และ อตัรา 8 บาท ต่อ

กิโลวตัต-์ชัว่โมงและจากขยะในอตัรา 3.5 บาท ต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง เป็นระยะเวลา 5 ปี และ 7 ปี ตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ซ้ือขาย

ไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์และต่อเน่ืองคร้ังละ 5 ปี โดยอตัโนมติั 
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40 รายได้อ่ืน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

รายไดค่้าท่ีปรึกษา -  -  1,200,000  1,845,750 

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ        

   สาธารณูปโภค 497,974  703,709  497,974  703,708 

กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 233,644  2,480,754  328,978  1,018,745 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเพ่ือคา้ 180,551  -  180,551  - 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน        

  ระยะยาวอ่ืน -  979,400  -  979,400 

เงินรับคืนจากการถอนฟ้อง -  5,000,000  -  - 

รายไดอ่ื้น 3,908,942  3,557,959  399,384  1,079,165 

รวม 4,821,111  12,721,822  2,606,887  5,626,768 

 

ในปี 2562 เงินรับคืนจากการถอนฟ้องขอ้หาฉอ้โกงงานถมดิน และตอกเสาเขม็ของโครงการท่ีบริษทัยอ่ย (บริษทั ไออีซี สระแกว้ 

1 จาํกดั) ไดต้ดับญัชีแลว้เม่ือปีก่อนๆ 

 

41 ต้นทุนในการจัดจาํหน่าย 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 5,961,757  5,966,427  -  424,080 

ค่าโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 303,490  831,492  12,742  120,430 

รวม 6,265,247  6,797,919  12,742  544,510 
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42 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 22,130,314  40,455,141  12,947,213  30,147,464 

ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 800,000  836,000  800,000  836,000 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสถานท่ีและอุปกรณ์ 9,544,105  18,691,991  3,639,455  10,708,655 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 1,136,891  671,614  676,583  538,396 

ค่าธรรมเนียมและค่าท่ีปรึกษาวิชาชีพ 6,687,091  10,094,161  4,280,838  6,933,616 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 15,770,974  16,196,823  6,830,495  6,822,391 

ค่าปรับงานล่าชา้ -  15,445,150  -  15,445,150 

อ่ืนๆ 10,010,003  11,853,250  2,921,495  5,713,641 

รวม 66,079,378  114,244,130  32,096,079  77,145,313 

 

43 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

ผูบ้ริหาร :-        

เบ้ียประชุมกรรมการ 800,000  836,000  800,000  836,000 

เงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืน 8,202,840  13,589,515  4,023,498  8,364,488 

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม/        

      กองทุนทดแทน 63,900  138,750  18,300  49,500 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 95,400  233,585  64,800  127,302 

รวม 9,162,140  14,797,850  4,906,598  9,377,290 

พนกังานอ่ืน :-        

เงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืน 56,868,967  71,440,094  16,868,581  33,400,822 

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม/        

กองทุนทดแทน 699,238  3,090,878  154,746  306,999 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 527,635  878,847  313,862  428,902 

รวม 58,095,840  75,409,819  17,337,189  34,136,723 

รวมทั้งส้ิน 67,257,980  90,207,669  22,243,787  43,514,013 
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ค่าใชจ่้ายพนกังานบางส่วนแสดงรวมไวใ้นตน้ทุนขายหรือตน้ทุนใหบ้ริการ 

โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว้ 

 

กลุ่มบริษทั/บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานของกลุ่มบริษทั/บริษทั บนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังาน

ในการเป็นสมาชิกของกองทุนโดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราสะสมในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่ม

บริษทั/บริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียน เป็น

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงั และจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 

 

44 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

หน้ีสูญ 7,322  -  7,322  - 

ขาดทุนจากการตดับญัชีทรัพยสิ์น 10,472,972  11,731,217  -  - 

ขาดทุนจากการตดับญัชีภาษีซ้ือ        

  ท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,306,704  -  1,306,704  - 

ขาดทุนจากการตดับญัชีภาษีเงินได ้        

  ถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 1,637,520  1,543,736  1,637,381  1,543,736 

ขาดทุนจากการตดับญัชีเงินประกนั 13,684  1,589,462  13,684  1,589,462 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจาก        

  หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 607,220  -  607,221  - 

ประมาณการค่าใชจ่้ายจากคดีความ        

  ฟ้องร้อง -  80,519  -  80,519 

รวม 14,045,422  14,944,934  3,572,312  3,213,717 

 

45 ต้นทุนทางการเงิน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

ดอกเบ้ียจ่าย:        

- บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  290,411  -  212,329 

- บุคคลหรือกิจการอ่ืน 1,030,487  137,717  887,866  67,797 

- สถาบนัการเงิน 10,928,667  18,941,788  -  836,882 

รวม 11,959,154  19,369,916  887,866  1,117,008 
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46 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

รายการบางรายการท่ีรวมอยู่ในการคาํนวณกาํไร(ขาดทุน) จากการดาํเนินงานสําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

จาํแนกค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 

ซ้ือสินคา้สาํเร็จรูปและตน้ทุนการใหบ้ริการ 293  260  57  44 

ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์และเคร่ืองจกัร 43  86  -  - 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 9  15  5  9 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 58  75  17  35 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 115  113  7  7 

ค่าธรรมเนียมและค่าท่ีปรึกษาวิชาชีพ 9  10  4  7 

ขาดทุนจากการตดับญัชีทรัพยสิ์น 13  15  3  3 

ค่าปรับงานล่าชา้ -  15  -  15 

อ่ืนๆ 25  35  8  12 

รวม 566  623  101  132 

 

47 กลบัรายการ(ผลขาดทุน)จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

โอนกลบัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

  ของสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 

 

- 

  

253,908 

  

- 

  

253,908 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของภาษี        

  ถูกหกั ณ ท่ีจ่าย -  (267,007)  -  (267,007) 

โอนกลบัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า        

  ของภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 1,637,375  1,816,649  1,637,375  1,543,736 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ        

  อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (510,793)  -  -  - 

        

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน        

  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -  (797,949)  -  (797,949) 

โอนกลบัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า        
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 24,187,575  21,455,831  958,280  988,144 

โอนกลบัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า        

  สิทธิการใชร้ะบบสายส่งกระแสไฟฟ้า 66,760  -  -  - 

โอนกลบัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า        

  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,558,810  5,228,174  2,262,812  2,119,530 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์        

  ไม่หมุนเวียนอ่ืน -  (5,564,861)  -  (5,564,861) 

โอนกลบัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า        

  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -  1,189,012  -  - 

รวม 30,939,727  23,313,757  4,858,467  (1,724,499) 

 

48 ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 
 

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 

พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ฉบบัท่ี 42 พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 ใหป้รับลดอตัราภาษีเงินได้

นิติบุคคลเหลืออตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้

ไป 

 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกินหา้ปีก่อนรอบระยะเวลา

บญัชีปีปัจจุบนั และบริษทัย่อยหน่ึงแห่งมีกาํไรสุทธิซ่ึงเกิดจากธุรกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคลสาํหรับปี 
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49 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 คาํนวณจากกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 

ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปีโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกั แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (บาท) 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปีท่ีเป็นของ        

  ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั        

  (ขั้นพ้ืนฐาน) 31,252,380  (64,420,756)  39,926,108  (159,921,445) 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี         

  1 มกราคม 249,345,538,669  249,335,778,122  249,345,538,669  249,335,778,122 

ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจาํหน่าย -  6,212,795  -  6,212,795 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวธีิถวัเฉล่ีย        

  ถ่วงนํ้ าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน) 249,345,538,669  249,341,990,917  249,345,538,669  249,341,990,917 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) 0.00013  (0.00026)  0.00016  (0.00064) 

 

50 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัใหบ้ริษทัยอ่ย ไดรั้บสิทธิประโยชนห์ลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการ

ลงทุน ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกบัธุรกิจท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน สรุปไดด้งัน้ี 
 

• บริษทั จเีดค จาํกดั 
 

เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2554 บริษทัย่อยไดรั้บสิทธิประโยชน์ฯในกิจการประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการ

พ้ืนฐาน และประเภท 7.26 กิจการบาํบดันํ้ าเสีย กาํจัดหรือขนถ่ายกากอุตสาหกรรมหรือสารเคมีท่ีเป็นพิษสรุป

สาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

- ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัร 

- ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกิน

ร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน มีกาํหนดเวลาแปดปี สาํหรับกิจการกาํจดัขยะโดยการ

เผา นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 
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- ได้รับยกเว้นภาษีเ งินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการ ท่ีได้รับการส่งเสริม 

มีกาํหนดเวลาแปดปีสาํหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากขยะ นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

- ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมคาํนวณ

เพ่ือเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น 

- ไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละหา้สิบของอตัราปกติมี

กาํหนดหา้ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลายกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบ

กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมสาํหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากขยะ 

- ไดรั้บอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นระยะเวลาสิบปีนบัแต่วนัท่ี

เร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น สาํหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากขยะ 

- ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้ งหรือก่อสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกร้อยละยี่ สิบห้าของเงินลงทุน 

นอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ 
 

เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัย่อยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดตามท่ีระบุไว้

ในอตัราส่งเสริมการลงทุน ซ่ึงบริษทัยอ่ยเร่ิมมีรายไดเ้ม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557 
 

• บริษทั ไออซีี แม่ทา แม่แตง จาํกดั 
 

เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2553 และวนัท่ี 25 มีนาคม 2556 บริษทัย่อยไดรั้บสิทธิประโยชน์ฯในกิจการประเภท 7.1 กิจการ

สาธารณูปโภคและบริการพ้ืนฐานสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 
 

- ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัร 

- ได้รับยกเว้นภาษีเ งินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการ ท่ีได้รับการส่งเสริม 

มีกาํหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

- ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมคาํนวณ

เพ่ือเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น 

- ไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละหา้สิบของอตัราปกติมี

กาํหนดหา้ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลายกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบ

กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

- ไดรั้บอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นระยะเวลาสิบปีนบัแต่วนัท่ี

เร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

- ได้รับอนุญาตให้หัก เ งินลงทุนในการ ติดตั้ งหรือก่อสร้าง ส่ิงอํา นวยความสะดวกร้อยละยี่ สิบห้าของ 

เงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ 
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เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัย่อยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดตามท่ีระบุไว้

ในอตัราส่งเสริมการลงทุน ซ่ึงบริษทัยอ่ยเร่ิมมีรายไดเ้ม่ือวนัท่ี 23กนัยายน2556และวนัท่ี30 มิถุนายน 2557 

 
 

• บริษทั ไออซีี สระแก้ว 1 จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2555 บริษทัย่อยไดรั้บสิทธิประโยชน์ในกิจการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล ประเภท 7.1 

กิจการสาธารณูปโภค และบริการขั้นพ้ืนฐาน สรุปสาระสาํคญั ไดด้งัน้ี 

- ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัร 

- ได้รับยกเว้นภาษีเ งินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการ ท่ีได้รับการส่งเสริม 

มีกาํหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น และใหร้วมถึงรายไดจ้ากการจาํหน่ายผล

พลอยได ้ไดแ้ก่ เศษ หรือของเสียจากกระบวนการผลิต 

- ในระหวา่งไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล มีผลขาดทุนเกิดข้ึนสามารถนาํผลขาดทุนนั้นไปหกัออกจากกาํไรสุทธิ

ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดไ้ม่เกินหา้ปีนบัแต่วนัพน้กาํหนดเวลาเท่านั้น 

- ไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละหา้สิบของอตัราปกติมี

กาํหนดหา้ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลายกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบ

กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

- ไดรั้บอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นระยะเวลาสิบปีนบัแต่วนัท่ี

เร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

ไดรั้บอนุญาตใหห้กัเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกร้อยละยี่สิบหา้ของ 

เงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ 

 

เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัย่อยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดตามท่ีระบุไวใ้น

อตัราส่งเสริมการลงทุน ซ่ึงบริษทัเร่ิมมีรายไดเ้ม่ือเมษายน 2556 
 

รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนของบริษทัย่อย 3 แห่ง สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 2563  2562 

 กิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริม  

กิจการท่ีไม่ได้

รับการส่งเสริม 

 

รวม  

กิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริม  

กิจการท่ีไม่ได้

รับการส่งเสริม 

 

รวม 

 (ล้านบาท) 

รายได้            

รายไดจ้ากการขายหรือ            

  การใหบ้ริการ 320  -  320  322  64  386 
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รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพ่ิม            

ราคารับซ้ือไฟฟ้า 135  -  135  149  -  149 

รายไดอ่ื้น -  18  18  -  51  51 

รวมรายได้ 455  18  473  471  115  586 

 

51 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออก

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเกง็กาํไรหรือการคา้ 
 

การบริหารจดัการทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือ การรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทุน เจา้หน้ี และความเช่ือมัน่ของ

ตลาด และก่อให้เกิดการพฒันาธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดก้าํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึงกลุ่มบริษทั

พิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวมไม่รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุม อีกทั้งยงักาํกบัดูแลการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
 

กลุ่มบริษัท/บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู ้ยืม  

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาวอย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน

ส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความ

เส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัจึงอยูใ่นระดบัตํ่า 
 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทั มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอยู่ในระดบัตํ่าเน่ืองจากรายการคา้โดยส่วนใหญ่

เป็นสกลุเงินบาท 
 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั/บริษทัตามเง่ือนไขท่ีตก

ลงไว ้เม่ือครบกาํหนด 
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กลุ่มบริษทั/บริษทัไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวโดยสมํ่าเสมอ โดยการ

วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึง ๆ ณ วนัท่ีในรายงาน มีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ี

เป็นสาระสาํคญัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตาม

บญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละรายการ ณ วนัท่ีรายงาน ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดว่าจะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสาํคญัจาก

การเกบ็หน้ีไม่ได ้
 

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน

สดใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทัและเพ่ือทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง

ร ว ม ทั้ ง ผู ้ ถื อ หุ้ น ใ ห ญ่ ข อ ง บ ริ ษั ท  แ ล ะ บ ริ ษั ท ไ ด้ ยื น ย ั น ใ ห้ ก า ร ส นั บ ส นุ น ท า ง ด้ า น ก า ร เ งิ น 

แก่กลุ่มบริษทัและบริษทัต่อไปอยา่งต่อเน่ือง 
 

การกาํหนดมลูค่ายติุธรรม 
 

มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน รวมถึงลาํดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมสาํหรับเคร่ืองมือ

ทางการเงินท่ีวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ี

ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม หากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั/บริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น กลุ่มบริษทั/บริษทัจึงประมาณมูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

52 ภาระผูกพนักบักจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทั/บริษทั มีภาระผกูพนั ดงัน้ี 
 

  

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

 (ล้านบาท) 

ภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าดําเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้    

ภายในหน่ึงปี 2  2 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 3  3 

หลงัจากหา้ปี 1  1 

รวม 6  6 

    

ภาระผกูพนัอื่น ๆ :-    

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคารเพ่ือคํ้าประกนัสญัญาใหบ้ริการ    
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งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

 (ล้านบาท) 

  และคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 52  51 

รวม 52  51 

 

เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2558 บริษทั (“ผูซ้ื้อ”) ไดท้าํสัญญาซ้ือกากท่ีเหลือจากการคดัแยกปุ๋ยอินทรียก์บับริษทัอ่ืนแห่งหน่ึง 

(“ผูข้าย”) โดยตกลงซ้ือกากท่ีเหลือจากการคดัแยกปุ๋ยอินทรียเ์พ่ือนาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในโครงการผลิตพลาสติกรีไซเคิล 

กาํหนดราคาซ้ือขายในระยะเวลา 2 ปีแรกนบัจากวนัท่ีซ้ือคร้ังแรกในอตัราคงท่ีเมตริกตนัละ 161 บาท และปรับเพ่ิมร้อยละ 

2 ทุกปี รวมเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยกาํหนดใหว้างเงินประกนัตามสญัญาจาํนวน 5 ลา้นบาท และภายใตส้ัญญาไดก้าํหนด

เง่ือนไขท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ เก่ียวกบัการบอกเลิกสัญญาไดก้็ต่อเม่ือไดรั้บความยินยอมจากทั้งสองฝ่าย และการไม่ปฎิบติัตาม

เง่ือนไขในสญัญาในส่วนท่ีสาํคญั เป็นตน้ 
 

ทั้ งน้ี ในกรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฎิบัติตามสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายและค่าปรับในอัตรา 

ร้อยละ 5 ต่อปี รวมทั้ง ค่าเสียหายจากการบอกเลิกสญัญาโดยไม่ไดรั้บความยินยอม จนถึงวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 บริษทัยงัไม่ได้

รั บ แ จ้ง ก า ร เ รี ย ก ร้ อ ง ค่ า เ สี ย ห า ย ห รื อ ค่ า ป รั บ จ า ก ก า ร บ อ ก เ ลิ ก สั ญ ญ า ดัง ก ล่ า ว  อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม บ ริ ษัท ไ ด ้

ตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินประกนัตามสัญญาขา้งตน้ไวแ้ลว้จาํนวน 5 ลา้นบาท รวมทั้งจะติดตามการขอคืนเงินประกนั

ดงักล่าว 
 

53 คดคีวามหรือการฟ้องร้อง 
 

คดคีวามที่บริษทัและบริษทัย่อยฟ้องร้อง 

บริษทั อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจเีนียริง จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) 
 

หมายเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จาํเลย/ผู้คัดค้าน รายละเอยีดของคด ี

พ.780/2561 

พ.1281/2562 

บริษทั นางวราภรณ์  

เพชราวรรณ์ 

นายพลพิพฒัน ์ 

ศรีสุวรรณ 

นายอิทธิเดช  

ศรีสุวรรณ 

นายศรัณย ์อยูสุ่ข 

บริษทั ถาวรเอน็

เนอร์ยี่ (2013) จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง

ข้อหาผิดสัญญาซ้ือขายหุ้น ทุนทรัพย์ฟ้องร้อง จํานวน 

53.75 ลา้นบาท ซ่ึงศาลชั้นตน้พิพากษาให้จาํเลยชาํระเงิน

มดัจาํค่าหุน้คืนใหแ้ก่บริษทั พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 

7.5 ต่อปี นบัแต่วนัฟ้อง ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2562 

จาํเลยไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาล และเม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2563 

ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จาํเลยชําระเงินมดัจําค่าหุ้นคืน

ใหแ้ก่บริษทั พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ7.5 ต่อปี จนกว่า

ชําระเสร็จส้ิน ต่อมาจําเลยขอยื่นฎีกาต่อศาลซ่ึงจนถึง

ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 
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หมายเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จาํเลย/ผู้คัดค้าน รายละเอยีดของคด ี

ดาํท่ี พ.310/2563 บริษทั บริษทั ไออีซี บิซิเนส 

พาร์ทเนอร์ส จาํกดั 

(“บริษทัยอ่ย”) 

เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2563 บริษทัไดย้ื่นฟ้องแพ่งเก่ียวกบั

มูลหน้ี กูย้ืมเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน และผิดนดัชาํระหน้ี และ

เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563 ศาลให้จาํเลยชาํระเงินจาํนวน 

21.02 ลา้นบาท ให้แก่โจทก์ อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยบนัทึกหน้ีสินดงักล่าวไวแ้ลว้

จาํนวน 21.51 ลา้นบาท แสดงในบญัชีเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
 

บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่จาํกดั (IEC GREEN) 
 

หมายเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จาํเลย/ผู้คัดค้าน รายละเอยีดของคด ี

อ.1656/2560 บริษทัยอ่ย 

(IEC GREEN) 

นายภูษณ 

ปรีมาโนชย ์

นายณรงค ์

องคอ์าจมณีรัตน ์

นายชาญไชย 

เขม็วิเชียร 

นายสุเทพ 

บวัสนัเท๊ียะ 

บริษทั แอล พี เอส 

จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2560 บริษทัยื่นฟ้องต่อศาลขอ้หา

ฉ้อโกง การจัดซ้ือ Bio Scrubber Emission ทุนทรัพย์

ฟ้ อ ง ร้ อ ง  จํา น ว น  20.50 ล้า น บ า ท  ซ่ึ ง เ ม่ื อ วัน ท่ี  1 3 

พฤศจิกายน 2561 ศาลมีคําสั่งยกฟ้อง ต่อมาบริษัทยื่น

อุ ท ธ ร ณ์  แ ล ะ ศ า ล อุ ท ธ ร ณ์ พิ พ า ก ษ า ก ลั บ 

ใหรั้บฟ้องจาํเลยทั้งหมด ส่วนจาํเลยท่ี 2 และ 4 เม่ือวนัท่ี 29 

สิงหาคม 2562 บริษทัย่อยยื่นฎีกาต่อศาล จนถึงปัจจุบนัอยู่

ระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา ยงัไม่ทราบผล 

 

บริษทั จเีดค จาํกดั (GIDEC) 
 

หมายเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จาํเลย/ผู้คัดค้าน รายละเอยีดของคด ี

พ.1775/2561 บริษทัยอ่ย 

(GIDEC) 

บริษทั ฟลอร่า 

เทคโนโลยี จาํกดั 

วนัท่ี 4 กนัยายน 2561 บริษทัย่อยยื่นฟ้องต่อศาลขอ้หาผิด

สัญญางานท่ีปรึกษาการกาํจดัขยะมูลฝอยชุมชนเพ่ือแปรรูป

เป็นพลงังานไฟฟ้า ทุนทรัพยฟ้์องร้อง จาํนวน 13.71 ลา้น

บาท เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 ศาลแพ่งพิพากษาให้

จาํเลยชําระเงินตามฟ้อง จํานวน 11.84 ล้านบาท พร้อม

ดอกเบ้ียนับจากวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2559 จนกว่าจะชําระ

เสร็จ 

บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกดั (IECMT) 
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หมายเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จาํเลย/ผู้คัดค้าน รายละเอยีดของคด ี

อ.1671/2560 

อ.3006/2561 

บริษทัยอ่ย 

(IECMT) 

นายภูษณ 

ปรียม์าโนช 

นายกิตตนพ์ทัธ สิระ

ธนเศรษฐ์ 

นายสมชาย 

เลิศวิเศษธีรกลุ 

นายมรุพงศ ์

ศิริวฒัน ์

นางสาวอภิรัตน ์ปรีย์

มาโนช 

    บริษทั อาร์อีอีซี จาํกดั 

วัน ท่ี  3 1  ก ร ก ฎ า ค ม  2 5 6 0 บ ริ ษัท ย่ อ ย ยื่ น ฟ้ อ ง ต่ อ 

ศาลอาญาขอ้หาแสดงความเท็จและปกปิดความจริงในการ

จดัซ้ือ Line Conditioner โครงการแม่มาลยั โดยไม่มีการซ้ือ

ขายจริง ทุนทรัพยฟ้์องร้อง จาํนวน 10.52 ลา้นบาท และเม่ือ

วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 ศาลพิพากษายกฟ้อง อย่างไรก็

ตาม บริษทัยอ่ยไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ 

วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษัทย่อยยื่นอุทธรณ์ต่อศาล

อุทธรณ์ และศาลพิพากษากลบัให้รับฟ้องจาํเลยทั้ งหมด 

ส่วนนายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล บริษทัย่อยยื่นฎีกาสาํหรับ

จาํเลย –นายสมชาย จนถึงปัจจุบนัคดีดงักล่าวอยู่ระหว่าง

การพิจารณาของศาล ยงัไม่ทราบผล 

อ.1673/2560 

อ.3007/2561 

บริษทัยอ่ย 

(IECMT) 

นายภูษณ 

ปรียม์าโนช 

นายกิตตนพ์ทัธ สิระ

ธนเศรษฐ์ 

นายสมชาย 

เลิศวิเศษธีรกลุนาย

มรุพงศ ์

ศิริวฒัน ์

นางสาวอภิรัตน ์ปรีย์

มาโนช 

บริษทั อาร์อีอีซี 

จาํกดั 

วัน ท่ี  3 1  ก ร ก ฎ า ค ม  2 5 6 0 บ ริ ษัท ย่ อ ย ยื่ น ฟ้ อ ง ต่ อ 

ศาลอาญาขอ้หาแสดงความเท็จและปกปิดความจริงในการ

จดัซ้ือ Line Conditioner โครงการแม่ทา โดยไม่มีการซ้ือ

ขายจริง ทุนทรัพยฟ้์องร้อง จาํนวน 20.37 ลา้นบาท และเม่ือ

วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 ศาลพิพากษายกฟ้อง อย่างไรก็

ตาม บริษทัยอ่ยไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ 

วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษัทย่อยยื่นอุทธรณ์ต่อศาล

อุทธรณ์ และศาลพิพากษากลบัให้รับฟ้องจาํเลยทั้ งหมด 

ส่วนนายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล บริษทัย่อยยื่นฎีกาสาํหรับ

จาํเลย –นายสมชาย จนถึงปัจจุบนัคดีดงักล่าวอยู่ระหว่าง

การพิจารณาของศาล ยงัไม่ทราบผล 

 

บริษทั ไออีซี สระแก้ว1 จาํกดั (IECSK1) 
 

หมายเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จาํเลย/ผู้คัดค้าน รายละเอยีดของคด ี

พ.386/2562 บริษทัยอ่ย 

(IECSK1) 

นางสาวจารุวรรณ 

ภูษณภิบาลคุปต ์

นายสุทิน 

ใจธรรม 

วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2562 บริษทัยอ่ยยื่นฟ้องต่อศาลขอ้หาผิด

สัญญารับสภาพหน้ี ทุนทรัพยฟ้์องร้อง จาํนวน 2.93 ลา้น

บาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2563 ศาลมีคาํพิพากษาให้

จาํเลยชาํระเงินจาํนวน 2.93 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 

7.5% ต่อปี นบัจากวนัฟ้องจนกวา่จะชาํระเสร็จส้ิน ซ่ึงจนถึง

ปัจจุบันจาํเลยอยู่ระหว่างขอขยายเวลาการยื่นอุทธรณ์ต่อ

ศาล 
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• คดคีวามที่บริษทัย่อยถูกฟ้องร้อง 
 

บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่จาํกดั (IEC GREEN) 
 

หมายเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จาํเลย/ผู้คัดค้าน รายละเอยีดของคด ี

อ.1991/2561 บริษทั แอล พี 

เอส จาํกดั 

บริษทัยอ่ย 

(IEC GREEN) 

วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 บริษทัย่อยถูกฟ้องร้องขอ้หาฟ้อง

เท็จ และเม่ือวนัท่ี 16 กันยายน 2562 ศาลให้จาํหน่ายคดี

ชัว่คราว เพ่ือรอผลคดีหลกั อ.1656/2560 
 

บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จาํกดั (IECBP) 
 

หมายเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จาํเลย/ผู้คัดค้าน รายละเอยีดของคด ี

คดีแพ่งหมายเลขดาํ

ท่ี 219/2552 

บริษทั IGA บริษทัยอ่ย (IECBP) วนัท่ี 22 มกราคม 2552 บริษทัยอ่ยถูกฟ้องร้องดาํเนินคดีต่อ

ศาลโดยบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แก๊สโซฮอล์คอร์

ปอเรชัน่ จาํกดั ขอ้หาผิดสญัญาซ้ือขายเรียกเงินคา้งชาํระคืน

พร้อมค่าทนายความ จาํนวน 1 ลา้นบาท และค่าเสียหาย

จากกา รไม่ชํา ระหน้ีตามข้อตกลงในสัญญา ซ้ือขา ย

ทรัพยสิ์นโดยมีทุนทรัพยใ์นการฟ้องร้องจาํนวน 77.21 ลา้น

บาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้ 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 82.54 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม บริษทั

ย่อยได้บันทึกเจ้าหน้ีค่าซ้ือทรัพย์สินและประมาณการ

หน้ีสินจากคดีฟ้องร้องดงักล่าวแลว้ จาํนวน 69 ลา้นบาท 

และจํานวน 8 ล้านบาท ตามลําดับ ต่อมาเ ม่ือวันท่ี  4 

กมุภาพนัธ์ 2563 ศาลเห็นว่ามีเหตุอนัควรใหคู่้ความทั้งสอง

ฝ่ายได้ประนีประนอมยอมความกัน จึงให้เ ล่ือนการ

พิจารณาคดีออกไป และเม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2563 ศาล

ตดัสินใหจ้าํเลยชาํระเงินจาํนวน 26 ลา้นบาท 
 

บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกดั (IECMT) 
 

หมายเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จาํเลย/ผู้คัดค้าน รายละเอยีดของคด ี

พ.4271/2561 นายสมชาย 

เลิศวิเศษธีรกลุ 

บริษทัยอ่ย 

(IECMT) 

วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561 บริษทัถูกฟ้องร้องขอ้หาละเมิด 

เรียกค่าเสียหาย ทุนทรัพยฟ้์องร้อง จาํนวน 50 ลา้นบาท 

และเม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 ศาลมีคาํสั่งจาํหน่ายคดี

ชัว่คราว เพ่ือรอฟังขอ้เท็จจริงคดีอาญาท่ีเก่ียวเน่ืองกนัถึง

ท่ีสุดก่อน 
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อ.2016/2561 

อ.765/2562 

นายสมชาย 

เลิศวิเศษธีรกลุ 

บริษทัยอ่ย 

(IECMT) 

วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2561 บริษทัถูกฟ้องร้องขอ้หาฟ้องเท็จ 

และเม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2563 ศาลมีคาํสั่งให้ยกคาํร้อง

และใหจ้าํหน่ายคดีชัว่คราว เพ่ือรอคดีหลกั (อ.1671/2560) 

มีคาํพิพากษาถึงท่ีสุดก่อน 

อ.2271/2561 

อ.3057/2561 

นายสมชาย 

เลิศวิเศษธีรกลุ 

บริษทัยอ่ย 

(IECMT) 

วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2561 บริษทัถูกฟ้องร้องขอ้หาฟ้องเท็จ 

ศาลสั่ งให้จําหน่ายคดีชั่วคราว เ พ่ือรอคดีหลัก (อ.

1673/2560) มีคาํพิพากษาถึงท่ีสุดก่อน 
 

 

 

การกล่าวโทษอดตีกรรมการและผู้บริหารเดมิของบริษทั 
 

• เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ล่าวโทษอดีตกรรมการและ

อดีตผูบ้ริหารบริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) (“IEC”) กบัพวกรวม 25 คนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

กรณีร่วมกนักระทาํผิดหนา้ท่ีโดยทุจริต เบียดบงัทรัพยสิ์น และแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย ทาํให ้

IEC เสียหาย ตลอดจนจดัทาํหรือยินยอมใหมี้การจดัทาํบญัชีของ IECไม่ถูกตอ้ง ไม่ตรงต่อความเป็นจริง เพ่ือลวงบุคคล

ใดๆ ในช่วงกนัยายน 2557 - สิงหาคม 2559 เก่ียวกบัการลงทุนซ้ือหุน้บริษทัย่อย การเขา้ทาํสัญญาว่าจา้งก่อสร้าง และการ

จดัซ้ือและติดตั้งเคร่ืองจกัร ตลอดจนการใชบ้ริษทั นอร์ท เอน็ไวรอนเมนท ์จาํกดั (“NE”) บริษทั เอ็นเนอร์จีซิสเท็ม เอ็น

จิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั (“ESES”) เป็นช่องทางในการกระทาํทุจริตใน 9 กรณี มูลค่าความเสียหายเบ้ืองตน้รวม

มากกวา่ 200 ลา้นบาท  

ทั้งน้ี กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ไดจ้ดักลุ่มคดีเป็น 6 กลุ่มคดี สรุปไดด้งัน้ี 

 

กลุ่มคดทีี่ 1 (คดพีเิศษที่ 29/2561) 

1.1) กระทาํผิดหนา้ท่ีโดยทุจริตยกัยอกเงินของ IEC ผ่านธุรกรรมการซ้ือหุ้นบริษทัย่อย (บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั 

(IEC SK1)) มูลค่า 345 ลา้นบาท ผูข้ายไดรั้บเงินค่าหุน้จาํนวน 300 ลา้นบาท โดยส่วนต่าง ประมาณ 45 ลา้นบาท ได้

ถูกนาํไปใหอ้ดีตกรรมการของบริษทั IEC SK1 

1.2) กระทาํการใหมี้การจดัทาํบญัชีของ IEC ไม่ถูกตอ้งโดยอดีตกรรมการบริษทัและพวก 2 คนไดจ้ดัทาํเอกสารลวงและ

ชาํระหน้ีบางส่วนแทนลูกหน้ี โดยให้ยอมเขา้เป็นลูกหน้ีแทนเพ่ือใหเ้ช่ือว่าลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระมีการส่งมอบเช้ือเพลิง

มูลค่า 53.62 ลา้นบาท ซ่ึงสามารถชาํระหน้ีคืนใหก้บับริษทัไดโ้ดยไม่ไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญกรณีท่ีคา้งชาํระ 

1.3) กระทาํผิดหนา้ท่ีโดยทุจริตและแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายทาํให ้IEC เสียหายผ่านธุรกรรมการ

ซ้ือหุน้ IEC SK1 มูลค่า 100 ลา้นบาท หลงัจากท่ี IEC SK1 ถูกศาลลม้ละลายกลางสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดแลว้ ซ่ึงอดีต

กรรมการบริษทัทราบอยูแ่ลว้วา่ IEC SK1 ถูกศาลสั่งพิทกัษท์รัพยแ์ต่ตอ้งการให ้IEC เขา้ซ้ือหุน้ IEC SK1 ต่อจากผูข้าย 2 

คน(ซ่ึงเป็นลูกหน้ีของตน) และเพ่ือใหผู้ข้ายทั้ง 2 คนนาํเงินค่าขายหุน้มาชาํระคืนใหแ้ก่ตน (อดีตกรรมการบริษทั) 

1.4) กระทาํผิดหนา้ท่ีโดยทุจริตและแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายทาํให ้IEC เสียหาย จากกรณีท่ี IEC 

ไม่ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นบริษทั โคกเจริญ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั (KE) ซ่ึง IEC มีสิทธิซ้ือไดใ้นราคา 45 ลา้นบาท แต่อดีต

กรรมการบริษทัไดติ้ดต่อขอซ้ือหุน้ KE โดยตรงในราคา 20 ลา้นบาท และไดจ้ดัการผ่านบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งใหข้ายหุน้ KE 
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ต่อบุคคลภายนอกในราคาสูง 70 ลา้นบาท อนัเป็นการเอ้ือประโยชน์ใหแ้ก่อดีตกรรมการบริษทัโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

โดยมีกรรมการ 3 คนของ ESES ใหค้วามช่วยเหลือสนบัสนุนในการซ้ือขายหุน้ดงักล่าว 

1.5) กรณีซ้ือเคร่ืองผลิตเมด็พลาสติก (สาํหรับโครงการพลาสติก จ.ระยอง) จากประเทศจีนจาํนวน 16 ชุด ในราคาสูงเกินจริง 

 

กลุ่มคดทีี่ 2 (คดพีเิศษที่ 30/2561) 

2.1) ทุจริตยกัยอกเงินของ IEC ผ่านธุรกรรมการขายเม็ดพลาสติกของโครงการของ IEC ท่ีจงัหวดัระยอง โดยอดีต

กรรมการบริษทักบัพวก 1 คนไดร่้วมกนัการขายเม็ดพลาสติกให้กบับุคคลภายนอกก่อนวนัเปิดดาํเนินการเชิง

พาณิชย ์โดยผูซ้ื้อไม่ไดช้าํระเงินให้กบั IEC แต่ไดโ้อนเงินค่าเมด็พลาสติกรวมประมาณ 2.95 ลา้นบาท เขา้บญัชี

พวก 2 คน และมีกรรมการของบริษทั NE มีส่วนเก่ียวขอ้งในการดาํเนินการดงักล่าว 

2.2) ทุจริตยกัยอกเงินของ IEC ผา่นธุรกรรมการทาํสญัญาว่าจา้งบริษทั บา้นทองคาํ จาํกดั ก่อสร้างบ่อบาํบดันํ้าเสียและ

ระบบกรองนํ้าของโครงการของ IEC ท่ีจงัหวดัระยองมูลค่า15.09ลา้นบาท โดยอดีตกรรมการบริษทักบัพวก 1 คน

ไดต้รวจรับงานและอนุมติัให ้IEC ชาํระเงินตามสญัญาจนครบถว้นแลว้ แต่การก่อสร้างยงัไม่แลว้เสร็จตามสญัญา 

ทั้งน้ี บริษทัไดรั้บชดใชเ้งินจาํนวน 13.33 ลา้นบาท แลว้ในเดือนมีนาคม 2561 อย่างไรก็ตามบริษทัยงัคงดาํเนินคดีใน

ความผิดตามพ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 

กลุ่มคดทีี่ 3 (คดพีเิศษที่ 31/2561) 

3.1) ทุจริตยกัยอกเงินของ IEC ผ่านธุรกรรมการทาํสัญญาซ้ือเคร่ืองร่อนคดัแยกขยะของโครงการของ IEC ท่ีอาํเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จากบริษทั เพชรปิยะ กรุ๊ป จาํกดั มีมูลค่า 10.70 ลา้นบาท โดยอดีตกรรมการบริษทักบัพวก 

1 คนไดต้รวจรับมอบสินคา้และอนุมติัให ้IEC ชาํระเงินตามสญัญาจนครบถว้นแลว้ แต่ไม่พบเคร่ืองจกัรตามสญัญา 

3.2) ทุจริตยกัยอกเงินของ IEC ผ่านธุรกรรมการทาํสัญญาว่าจา้งบริษทั ไทย-ชิน-เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 

จาํกดั เพ่ือก่อสร้างโรงงานคดัแยกพลาสติกปนเป้ือนของโครงการของ IEC ท่ีอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา มูลค่า 

10.50 ลา้นบาท โดยอดีตกรรมการบริษทักบัพวก 1 คนไดต้รวจรับงานและอนุมติัให ้IEC ชาํระเงินตามสัญญาจน

ครบถว้นแลว้ แต่พบวา่การก่อสร้างไม่เป็นไปตามสญัญา 

ทั้งน้ี บริษทัไดรั้บชดใชเ้งินจาํนวน 7.75 ลา้นบาท แลว้ในเดือนธนัวาคม 2560 อย่างไรก็ตามบริษทัยงัคงดาํเนินคดีใน

ความผิดตามพ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 

กลุ่มคดทีี่ 4 (คดพีเิศษที่ 32/2561) 

4.1) ยกัยอกเงินของบริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จาํกดั จากการเขา้ทาํสญัญาว่าจา้งก่อสร้างอาคารและติดตั้งเคร่ืองจกัรผลิต

กระแสไฟฟ้ามูลค่า 58 ลา้นบาท กบั ESES โดยเป็นการเขา้ทาํสัญญาท่ีมีมูลค่าสูงเกินจริง และโรงไฟฟ้าหนองรีได้

ชาํระเงินตามสญัญางวดแรกให ้ESES แลว้ จาํนวน 12.48 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี บริษทัไดรั้บชดใชเ้งินจาํนวน 12.47 ลา้นบาท แลว้ในเดือนมีนาคม 2560 อย่างไรก็ตามบริษทัยงัคงดาํเนินคดี

ในความผิดตามพ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
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4.2) กรณีบริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จาํกดั โดยอดีตกรรมการ จดัซ้ือ BIO Scrubber System และ Emission Control 

ระบบและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งสาํหรับโครงการเสริมประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้าชีวมวล ไออีซี สระแกว้ 

1 ต่อมาตรวจสอบพบวา่ครุภณัฑด์งักล่าวไม่มีตวัตนอยู่จริงใหต้รวจนบั มูลค่าความเสียหาย จาํนวน 24 ลา้นบาท 

4.3) บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จาํกดั โดยอดีตกรรมการ ทาํสัญญาซ้ือพร้อมติดตั้งระบบ Catalytic Converter System 

สาํหรับงาน Gasifier System ณ โรงไฟฟ้าพลงังานขยะหาดใหญ่ พบว่าครุภณัฑด์งักล่าวไม่มีตวัตนอยู่จริงใหต้รวจนบั 

มูลค่าความเสียหายจาํนวน 15.3  ลา้นบาท 

 

กลุ่มคดทีี่ 5 (คดพีเิศษที่ 33/2561) 

5.1) กรณีบริษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จาํกัด โดยอดีตกรรมการ จัดซ้ือ Bio Scrubber สําหรับผลิตกระแสไฟฟ้า 

ชีวมวล จงัหวดัสระแกว้ ไดช้าํระเงินแลว้ ต่อมาตรวจสอบพบว่าครุภณัฑด์งักล่าวไม่มีตวัตนอยู่จริงให้ตรวจนบั 

มูลค่าความเสียหายจาํนวน 3.9 ลา้นบาท 

5.2) กรณีบริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั โดยอดีตกรรมการจา้งถมดินและตอกเสาเข็มอาคารสํานักงานของ SK 1 

จงัหวดัสระแกว้ ไดช้าํระเงินครบถว้นแลว้ ต่อมาตรวจสอบไม่ปรากฎว่ามีการปรับพ้ืนท่ีถมดินและตอกเสาเข็ม

อาคารสาํนกังานแต่อยา่งใด มูลค่าความเสียหายจาํนวน 5.5 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี บริษทัไดรั้บชดใชเ้งินจาํนวน 5 ลา้นบาท แลว้ในเดือนมีนาคม 2562 อย่างไรก็ตามบริษทัยงัคงดาํเนินคดีใน

ความผิดตามพ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

5.3) กรณีบริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั โดยอดีตกรรมการขายเคร่ืองจกัรกลหนกัของ SK1 (รถขุดแขนยาว ราคา 3.50 

ลา้นบาท รถขดุตีนตะขาบราคา 1.50 ลา้นบาท รถตดัลอ้ยาง ราคา 3 ลา้นบาท และรถบรรทุกดั้มราคา 2 ลา้นบาท) 

ซ่ึงเช่ือว่าผูบ้ริหารไดเ้บียดบงัเอาเคร่ืองจกัรกลเป็นของตนเอง ไม่มีการซ้ือขายกนัจริง แต่ลงขอ้ความเท็จในบญัชี

หรือเอกสารของบริษทั ทาํบญัชีไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง ไม่เป็นปัจจุบนั หรือไม่ตรงต่อความเป็นจริง มูลค่าความ

เสียหายจาํนวน 0.7 ลา้นบาท 

5.4) กรณี IEC โดยอดีตกรรมการทาํสัญญาซ้ือและติดตั้งเคร่ืองจกัร อุปกรณ์  Rotary Dryer System, การจดัซ้ือและ

ติดตั้ง Microwave – Assistaed System and Installation, งานสร้างและติดตั้งระบบ Power Slip Ring Microwave 

Rotary Dryer, การจดัซ้ือและติดตั้งระบบ MOD Power Microwave Distribution and Control Panel และ Overhesd 

Profit ซ่ึงไดช้าํระเงินแลว้ ต่อมาตรวจสอบพบว่าครุภณัฑด์งักล่าวไม่มีตวัตนอยู่จริงใหต้รวจนบั ไม่ปรากฎรายการ

สินคา้ และเช่ือวา่ไม่มีการติดตั้งระบบดงักล่าวจริง มูลค่าความเสียหายจาํนวน 6.99 ลา้นบาท 

 

กลุ่มคดทีี่ 6 (คดพีเิศษที่ 34/2561) 

6.1) กรณีบริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกดั โดยอดีตกรรมการ/ผูบ้ริหาร จดัซ้ือระบบเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า 

(line conditioner system) จากบริษทั อาร์อีอีซี เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั จาํนวนทั้งส้ิน 18,848 ตวั เพ่ือนาํไปติดตั้งโรงไฟฟ้า

แสงอาทิตยแ์ม่ทา 1 และแม่ทา 2 ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ อาํเภอแม่ทา จงัหวดัลาํพูน ต่อมาตรวจสอบพบว่าครุภณัฑด์งักล่าวไม่

มีตวัตนอยู่จริงให้ตรวจนบั มูลค่าความเสียหายจาํนวน 20.18 ลา้นบาท 

6.2) กรณีบริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกดั โดยอดีตกรรมการ/ผูบ้ริหาร จดัซ้ือระบบเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า 

(line conditioner systems) จากบริษทั อาร์อีอีซี เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั จาํนวนทั้งส้ิน 9,516 ตวั เพ่ือนาํไปติดตั้ ง
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โรงไฟฟ้าแสงอาทิตยแ์ม่มาลยั 1 และแม่มาลยั 2 ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีอาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อมาตรวจสอบพบว่า

ครุภณัฑด์งักล่าวไม่มีตวัตนอยูจ่ริงใหต้รวจนบั มูลค่าความเสียหายจาํนวน 10.19 ลา้นบาท 
 

ทั้งน้ี ธุรกรรมดงักล่าวเขา้ข่ายความผิดตามมาตรา 281/2 วรรคสอง 307 308 311 312 และ 315 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 83 86 91 352 353 และ 354 แห่งประมวลกฎหมายอาญาซ่ึงแต่ละกรณี

อาจตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หา้ถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หา้แสนถึงหน่ึงลา้นบาท 
 

ซ่ึงจนถึงปัจจุบนัจาํนวน 5 กลุ่มคดี ดีเอสไอไดด้าํเนินการสอบสวนเสร็จส้ิน และไดส่้งสาํนวนไปยงัพนกังานอยัการ สาํนกั

อยัการพิเศษแลว้ เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2563 และอีก 1 กลุ่มคดีอยู่ระหว่างการสอบสวน เน่ืองจากรอพยานหลกัฐานจาก

สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
 

 

 

เหตุเพกิถอนหุ้นสามัญของบริษทัจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
 

เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษัทจากการเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนเน่ืองจากบริษทัสามารถดาํเนินการแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไปหรือไม่สามารถดาํเนินการให้มี

คุณสมบติัเพ่ือกลบัมาซ้ือขายไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนด อนัเขา้ข่ายเป็นเหตุเพิกถอนตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี 

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ เปิดใหซ้ื้อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัเป็นเวลา 7 วนัทาํการก่อนวนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอนหลกัทรัพย ์คือ

ระหวา่งวนัท่ี 1 – 9 กรกฎาคม 2562 และเม่ือครบกาํหนดระยะเวลาเปิดใหมี้การซ้ือขายดงักล่าว ตลาดหลกัทรัพยจ์ะดาํเนินการ

เพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทั IEC จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนโดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป 

อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  ผู ้ บ ริ ห า ร ชุ ด ปั จ จุ บั น กํ า ลั ง อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ดํ า เ นิ น ก า ร แ ก้ ไ ข ใ ห้ พ้ น เ ห ตุ 

เพิกถอนดงักล่าว โดยเม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2562 บริษทัไดมี้มติยื่นฟ้อง และเม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 บริษทัไดย้ื่นฟ้อง

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ต่อศาลปกครองกลางเพ่ือขอใหศ้าลมีคาํพิพากษาใหเ้พิกถอนคาํสั่งเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทั IEC จาก

การเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ซ่ึงจนถึงปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการแสวงหาขอ้เทจ็จริงซ่ึงยงัไม่สรุป 
 

54 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลกัประกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินฝากธนาคารของกลุ่มบริษทั/บริษทั จาํนวน 69 ลา้นบาท และ 74 ลา้นบาท ในงบ

การเงินรวมและจาํนวน 69 ลา้นบาท และ 67 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลาํดบั ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงิน

สินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีดินจาํนวน 6 โฉนด พร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั และท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้ อาคารชุด 

อาคาร โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวลของบริษทัย่อย (บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั ) มีมูลค่าตามบญัชี 

ทั้งส้ินจาํนวน 345 ลา้นบาท ตลอดจนสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรมป์ระกนัของทรัพยสิ์นดงักล่าว รวมทั้งใบหุ้นทั้งหมด

ของบริษทัแห่งหน่ึงท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ไดจ้ดทะเบียนจาํนอง/จาํนาํไวเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคารพาณิชยใ์น

ประเทศ 1 แห่ง และคํ้าประกนัการกูย้ืมเงินจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในวงเงินรวม 631 ลา้นบาท 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีดินจาํนวน 8 โฉนด พร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั และท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้ อาคารชุด 

อาคารโรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยพ์ร้อมอุปกรณ์ท่ีใช้ผลิตของบริษทัย่อย (บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง 

จาํกดั) โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวลของบริษทัยอ่ย (บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั ) มีมูลค่าตามบญัชี ทั้งส้ิน

จาํนวน 488 ลา้นบาท ตลอดจนสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรมป์ระกนัของทรัพยสิ์นดงักล่าว รวมทั้งใบหุ้นทั้งหมดของ

บริษทัย่อยสองแห่งท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ไดจ้ดทะเบียนจาํนอง/จาํนาํไวเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคารพาณิชยใ์น

ประเทศ 2 แห่ง และคํ้าประกนัการกูย้ืมเงินจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในวงเงินรวม 882 ลา้นบาท 

 

55 สัญญาที่สําคัญ 
 

• เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2552 บริษทัยอ่ย (บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกดั) ไดท้าํสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค (“กฟภ.”) จาํนวน 2 สญัญา สาํหรับโครงการลาํพูน 1 และลาํพูน 2 โดยบริษทัย่อยสัญญาว่าจะขายไฟฟ้าใหก้บั 

กฟภ. ภายในวนัท่ี 1 มีนาคม 2554 โดยสญัญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 11 เมษายน 2552 มีระยะเวลา 5 ปี และต่อเน่ือง

คร้ังละ 5 ปี โดยอตัโนมติั และมีผลใชบ้งัคบัจนกว่าบริษทัย่อยจะมีหนงัสือขอยุติการซ้ือขายไฟโดยการยกเลิกสัญญา 

หรือคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขแห่งสญัญา โดยการชาํระเงินค่าซ้ือขายไฟฟ้าใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไข

ท่ีกาํหนดในระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าของ กฟภ. ซ่ึงบริษทัไดรั้บอนุมติัจาก กฟภ. ใหข้ยายระยะเวลาขายไฟฟ้าออกไป 

และเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2556 และวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 บริษทัยอ่ยไดเ้ร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บั กฟภ. แลว้ 
 

• เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2553 บริษทัยอ่ย (บริษทั จีเดค จาํกดั) ไดท้าํสญัญาก่อสร้างและบริการจดัการระบบกาํจดัขยะมูล

ฝอยชุมชน และบนัทึกเพ่ิมเติมกบัเทศบาลนครหาดใหญ่ (เทศบาล) โดยเทศบาลตกลงให้บริษทัย่อยก่อสร้างระบบ

กาํจดัขยะมูลฝอยชุมชนและติดตั้งระบบบาํบดัมลพิษ (ระบบ) ในท่ีดินอนัเป็นกรรมสิทธ์ิของเทศบาล โดยบริษทัย่อย

ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ดํ า เ นิ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ร ะ บ บ ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น เ ว ล า  25 ปี  นั บ จ า ก วั น ท่ี 

ลงนามในสญัญาโดยมีรายละเอียดท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

- บริษทัยอ่ยตกลงชาํระค่าเช่าท่ีดินปีละ 500,000 บาท ใหแ้ก่เทศบาล 

- บริษทัยอ่ยตอ้งทาํประกนัภยัคุม้ครองทรัพยสิ์นและระบุใหเ้ทศบาลเป็นผูรั้บผลประโยชน ์

- เทศบาลตกลงชําระค่ากําจัดขยะให้บริษัทย่อยในอัตราตันละ 290 บาท เป็นเวลา 10 ปี หลังจากปีท่ี 11 ถึง 

ปีท่ี 25และจะทบทวนปรับปรุงอตัราค่ากาํจดัขยะทุก 5 ปี โดยบริษทัย่อยทางออ้มมีสิทธิขอเพ่ิมค่ากาํจดัขยะ ตาม

อตัราเงินเฟ้ออีกไม่เกินร้อยละ 10 ทุก 5 ปี 

- บริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่เทศบาลในอตัราร้อยละ 10ของรายไดจ้ากค่ากาํจดัขยะดงักล่าว โดยเทศบาลจะ

หกัจากค่ากาํจดัขยะมูลฝอยท่ีบริษทัยอ่ยขอเบิกในแต่ละเดือน 

- บริษทัย่อยตอ้งจ่ายค่าจา้งท่ีปรึกษาติดตามงานท่ีเทศบาลจดัหามาเพ่ือปฏิบติังานในระยะเวลาก่อสร้างโครงการตาม

ความเป็นจริง เป็นเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท 

- กรรมสิทธ์ิในส่ิงก่อสร้าง อาคาร เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์อ่ืนของระบบตามสัญญาใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของเทศบาล

นบัแต่วนัส้ินสุดสญัญาหรือวนัท่ีบอกเลิกสญัญา 
 

• เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2554 บริษทัย่อย (บริษทั จีเดค จาํกัด) ได้ทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

(“กฟภ.”) โดยบริษทัย่อยสัญญาว่าจะขายไฟฟ้าใหก้บั กฟภ. ภายในวนัท่ี 22 สิงหาคม 2554 โดยสัญญามีผลบงัคบัใช้
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ตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2554 มีระยะเวลา 5 ปี และต่อเน่ืองคร้ังละ 5 ปี โดยอตัโนมติั และมีผลใชบ้งัคบัจนกว่าบริษทั

ย่อยจะมีหนังสือขอยุติการซ้ือขายไฟโดยการยกเลิกสัญญาหรือคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขแห่ง

สัญญา โดยการชาํระเงินค่าซ้ือขายไฟฟ้าให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าของ กฟภ. ซ่ึง

บริษทัไดรั้บอนุมติัจาก กฟภ. ใหข้ยายระยะเวลาขายไฟฟ้าออกไป และบริษทัย่อยไดเ้ร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บั กฟภ. 

แลว้เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557 
 

• เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2554 บริษทัย่อย (บริษทั จีเดค จาํกดั) ไดท้าํหนงัสือแบ่งเช่า น.ส. 3 ก ท่ีตาํบลควนลงั จงัหวดั

สงขลา วนัท่ี 25 มิถุนายน 2553 ถึงวนัท่ี 25 มิถุนายน 2578 เพ่ือก่อสร้างและบริหารจดัการระบบกาํจดัขยะมูลฝอยใน

ชุมชนขนาดไม่นอ้ยกวา่ 250 ตนั ต่อวนั โดยมีค่าเช่าทั้งส้ิน จาํนวน 15.26 ลา้นบาท ชาํระค่าเช่าเป็นรายปี ตั้งแต่ จาํนวน 

500,000 - 732,050 บาท ชําระทุกวนัท่ี 25 มิถุนายน ของปีถดัไปโดยมีเงินประกนัการเช่า จาํนวน 1,526,275 บาท 

ภายใตส้ัญญาเช่ามีเง่ือนไข ตามสัญญาเลขท่ี 27/2554 ลงวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2553 เช่น ทรัพยสิ์นตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ

ผูใ้หเ้ช่า 
 

• เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2555 บริษทัย่อย (บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั) ไดท้าํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค (“กฟภ”)โดยบริษทัสญัญาวา่จะขายไฟฟ้าใหก้บั กฟภ. ภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556 โดยสัญญามีผลบงัคบั

ใชต้ั้งแต่วนัท่ี 22 สิงหาคม 2555 มีระยะเวลา 5 ปี และต่อเน่ืองคร้ังละ 5 ปี โดยอตัโนมติั และมีผลใช้บงัคบัจนกว่า

บริษทัย่อยจะมีหนงัสือขอยุติการซ้ือขายไฟโดยการยกเลิกสัญญา หรือคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไข

แห่งสญัญา โดยการชาํระเงินค่าซ้ือขายไฟฟ้าใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าของ กฟภ. ซ่ึง

บริษทัยอ่ยเร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บั กฟภ. ตั้งแต่วนัท่ี 10 เมษายน 2556 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2559 บริษทัย่อยไดต้กลงแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้า

ขนาดเลก็มาก (สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน) เลขท่ี VSPP-PEA-081/2555 คร้ังท่ี 1 (‘ผูผ้ลิตไฟฟ้า”) กบั

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยบริษทัมีความประสงคท่ี์จะเขา้ร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนจากแบบ Adder 

เป็น Feed-in-Tariff (“FIT”) โดยมีสาระสาํคญัดงัน้ี 
 

- อายสุญัญาคงเหลือในแบบ Feed-in-Tariff (“FIT”) 13 ปี 0 เดือน 30 วนั วนัส้ินสุดสญัญา 9 เมษายน 2572 

- การคํานวณปริมาณพลังงานไฟฟ้าและการชําระเงินค่าซ้ือขายไฟฟ้าให้เป็นไปตามเง่ือนไขกําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกาํกับกิจการพลงังาน ลงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 จากแบบ Adder เป็น Feed-in-Tariff (“FIT”) 

โดยเร่ิมตั้งแต่ 11 มีนาคม 2559 และโครงการจะไดรั้บ Fit Premium (8 ปีแรก) 0.30 บาท ต่อหน่วย วนัส้ินสุดการรับ 

Fit Premium 9 เมษายน 2564 

- ผูผ้ลิตไฟฟ้าจะถูกหกัค่าดาํเนินการโครงการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มากในอตัรา 2% ของปริมาณไฟฟ้า

ส่วนท่ีขายเกินกวา่ท่ีการไฟฟ้าจาํหน่ายใหผู้ผ้ลิตไฟฟ้า 

- ผูผ้ลิตไฟฟ้าตอ้งวางหลกัประกนัการยื่นขอ้เสนอขอขายไฟฟ้าเป็นจาํนวน 1.2 ลา้นบาท 

- เป็นตน้ 
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56 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาที่รายงาน 
 

เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2564 บริษทัไดรั้บหนงัสือแจง้อนุมติัใหข้ยายระยะเวลาดาํเนินการตามสญัญาจา้งเหมา 

จดัทาํระบบบูรณาการตามท่ีล่าชา้จริงจาํนวน 1,522 วนั และจ่ายเงินงวดสุดทา้ยจาํนวน 13 ลา้นบาท จากหน่วยงาน 

รัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึง และเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัไดรั้บชาํระเงินงวดสุดทา้ยจาํนวน 13 ลา้นบาท ดงักล่าวแลว้ ดงันั้น ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดป้รับปรุงโอนกลบัประมาณการค่าปรับงานล่าชา้เป็นจาํนวน 11.63 ลา้นบาท แสดงไวใ้นงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

57 การจดัประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดมี้การจดัประเภทใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการนาํเสนอในงบการเงิน สาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

 

 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 

 จดัประเภท

ใหม่ 

 หลงัจดั

ประเภทใหม่ 

 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 

 จดัประเภท

ใหม่ 

 หลงัจดั

ประเภทใหม่ 

 (ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน            

สินทรัพย์หมุนเวยีน            

เงินลงทุนชัว่คราว 2  (2)  -  2  (2)  - 

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 181  (58)  123  60  (8)  52 

สินทรัพยท์างการเงิน 

  หมุนเวยีนอ่ืน -  1  1  -  1  1 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา -  58  58  -  8  8 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน            

เงินลงทุนเผื่อขาย 1  (1)  -  1  (1)  - 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน -  2  2  -  2  2 

สิทธิการเช่า 6  (6)  -  6  (6)  - 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  6  6  -  6  6 

รวม 190  -  190  69  -  69 
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 สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 

 จดัประเภท

ใหม่ 

 หลงัจดั

ประเภทใหม่ 

 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 

 จดัประเภท

ใหม่ 

 หลงัจดั

ประเภทใหม่ 

 (ล้านบาท) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ            

รายได้            

รายไดด้อกเบ้ีย (2)  2  -  (19)  19  - 

รายไดท้างการเงิน -  (2)  (2)  -  (19)  (19) 

โอนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (6)  6  -  (36)  36  - 

โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ 

 สินทรัพย ์ (30)  30  -  (5) 

 

5 

 

- 

            

ค่าใช้จ่าย            

หน้ีสงสยัจะสูญ 1  (1)  -  150  (150)  - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ 

 สินทรัพย(์กลบัรายการ) 7  (30)  (23)  7  (5)  2 

ผลขาดทุน(กลบัรายการ)ดา้น 

 เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 ของลูกหน้ี -  (5)  (5)  -  114  114 

รวม (30)  -  (30)  97  -  97 
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การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
1.  ภาพรวมของการดําเนินธุรกจิและการเปลีย่นแปลงทีม่ีนัยสําคัญ 

นโยบายและกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ในช่วงปี   2563  มีดงัน้ี 

• ดาํเนินธุรกิจพลงังานทดแทน ประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย  ์โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ 

โรงไฟฟ้าชีวมวล  

• ดาํเนินธุรกิจสารสนเทศ เป็นการดาํเนินโครงการดา้นสารสนเทศในการจดัซ้ือจดัจา้งกบัหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน  

 

1.1   การดําเนินธุรกจิโรงไฟฟ้าและภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม 

การเพิ่มของปริมาณขยะมูลฝอยก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารจดัการขยะ แมว้ิธีการฝังกลบซ่ึงใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั

เป็นวธีิการท่ีลงทุนตํ่าท่ีสุด อยา่งไรก็ตาม การสร้างหลุมฝังกลบจะมีผลกระทบต่อชุมชน ดา้นมลภาวะและทศันียภาพ ทาํ

ใหปั้จจุบนั การสร้างหลุมใหม่เป็นไปไดย้ากเน่ืองจากการต่อตา้นจากชุมชน  ภาครัฐในระดบัทอ้งถ่ินเองตอ้งเผชิญปัญหา

ในการวางแผนการบริหารจดัการขยะอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ 

อยา่งไรก็ตามบริษทัฯเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนท่ีมีสถานภาพไดเ้ปรียบคู่แข่งทั้งในส่วนของสถานท่ีตั้ง 

บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และการไดรั้บความเช่ือถือจาก หน่วยงานภาครัฐและประชาชนในดา้นความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี บริษทัฯไดป้รับกลยุทธ์ในการขยายการลงทุนโดยมุ่งเนน้การมองหาโอกาสลงทุน

ในโรงไฟฟ้าพลงังานขยะและโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขยะเช้ือเพลิง   

ดงันั้นบริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาและโอกาสทางธุรกิจดงักล่าวจึงไดศึ้กษาเทคโนโลย ีการกาํจดัขยะมูลฝอย

และแปรรูปเป็นพลงังานไฟฟ้า ซ่ึงสามารถพฒันาเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ในอนาคตอนัใกล ้ทั้งน้ียงัเป็นธุรกิจท่ีมี

ผลตอบแทนมัน่คง และย ัง่ยนื   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ ไดล้งทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยจ์าํนวน 2 แห่ง โรงไฟฟ้า

พลงังานขยะจาํนวน 1 แห่ง และโรงไฟฟ้าชีวมวล 1 แห่งดงัน้ี  

1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อ. แม่ทา จ. ลําพูน มีกาํลงัการผลิตตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 1.92 เมกะ

วตัต ์ซ่ึงมีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปี   2562  มีรายไดร้วม 32.48  ลา้นบาท ในปี 

2563 มีรายไดร้วม 29.4  ลา้นบาท 

2. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่ มีกาํลงัการผลิตตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า1.92 เมกะ

วตัต ์ซ่ึงมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปี 2562  มีรายไดร้วม 36.83  ลา้นบาท ในปี   

2563  มีรายไดร้วม 34.44  ลา้นบาท 
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3. โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีกาํลงัการผลิตตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า  6.5 เมกะวตัต ์ ซ่ึง

เป็นการร่วมทุนกบับริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) โดยมีสัญญาการบริหารจดัการขยะกบัเทศบาล

นครหาดใหญ่เป็นเวลา 25 ปี และมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปี 2562  มีรายได้

รวม 204.26  ลา้นบาท ในปี 2563  มีรายไดร้วม 181.12  ลา้นบาท 

4. โรงไฟฟ้าชีวมวล จ.สระแกว้ มีกาํลงัการผลิตตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 8 เมกะวตัต ์และมีสัญญาซ้ือขาย

ไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปี  2562  มีรายไดร้วม 197.68  ลา้นบาท ในปี 2563  มีรายไดร้วม 

228.07 ลา้นบาท 

 

1.2   การดําเนินธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม 

แมว้่าวิกฤติ COVID-19 จะทาํให้เกิดมาตรการล็อกดาวน์จนหลายองค์กรทัว่โลกออกมาตรการ ‘Work from 

Home’ แต่ดูเหมือนจะไม่เพียงพอให้เกิดการลงทุนดา้นไอที เน่ืองจากเศรษฐกิจท่ีตอ้งชะงกั กาํลงัซ้ือของคนไม่มี องคก์ร

เองก็ตอ้ง รัดเขม็ขดั ส่งผลใหแ้นวโนม้การใชจ่้ายไอทีทัว่โลกปี 2563 คาดวา่จะมีมูลค่า 3.4 ลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐ ลดลง

จากปี 2562 ถึง 8% ตามการคาดการณ์ล่าสุดของ การ์ทเนอร์อิงค ์

การระบาดของ COVID-19 และผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัว่โลก ทาํให้ CIO หรือผูบ้ริหารดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์ร ตอ้งจดัลาํดบัความสาํคญัของการใชจ่้ายดา้นเทคโนโลยีและบริการ โดยไดเ้ขา้สู่โหมด

รัดเข็มขดั ซ่ึงหมายความวา่ การลงทุนจะลดลงและการจดัลาํดบัความสําคญัเพื่อทาํให้ธุรกิจอยูร่อดเป็นส่ิงสําคญัสูงสุด 

สาํหรับองคก์รส่วนใหญ่ตลอดทั้งปี 2563 

สาํหรับการใชจ่้ายไอทีทัว่โลกปี 2563 ท่ีคาดวา่ลดลง -8% แบ่งเป็น 

- การลงทุนดาตา้ เซ็นเตอร์ -9.75% 

- ซอฟตแ์วร์ในองคก์ร -6.9% 

- อุปกรณ์ดีไวซ์ -15.5% 

- บริการทางดา้นไอที -7.7% 

- บริการทางดา้นส่ือสาร -4.5% 

จะเห็นวา่ตลาดไอทีทุกกลุ่มประสบกบัการใชจ่้ายท่ีลดลง โดยเฉพาะในตลาดอุปกรณ์ดีไวซ์และระบบดาตา้เซ็น

เตอร์ ขณะท่ีรูปแบบการทาํงานระยะไกลในกลุ่มยอ่ย เช่น บริการคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) เป็นกลุ่มเดียวท่ีมีการ

เติบโตเพิ่มข้ึน 19% ในปี 2563 ซ่ึงจะเห็นการใชจ่้ายเพิ่มข้ึนในดา้นการส่ือสารผา่นโทรศพัท ์ขอ้ความและการประชุมบน

ระบบคลาวดโ์ดยเติบโตข้ึน 8.9% และ 24.3% ตามลาํดบั 

ในส่วนของประเทศไทย คาดวา่การใชจ่้ายไอทีจะลดลงตํ่ากวา่ทัว่โลกท่ี -9.3% แบ่งเป็น 

- การลงทุนดาตา้ เซ็นเตอร์ -17.9% 

- ซอฟตแ์วร์ในองคก์ร -3.6% 

- อุปกรณ์ดีไวซ์ -18.1% 

- บริการทางดา้นไอที -6.7% 
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- บริการทางดา้นส่ือสาร -5.9% 

ท่ีมา : positioningmag.com 

 

ในปี 2563  ท่ีผา่นมา กลุ่มลูกคา้หลกัของส่วนธุรกิจ ICT  ของบริษทัฯ ยงัคงเป็น บริษทั  โทรคมนาคมแห่งชาติ 

จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นลูกคา้รายใหญ่และสําคญัยิ่งของบริษทัฯ โดยในปี 2563 ท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดมี้โอกาสนาํเสนอ

ผลิตภณัฑ ์และโซลูชัน่ต่างๆ เพื่อตอบสนองแผนธุรกิจของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ อยา่งต่อเน่ือง  แต่เน่ืองจากตั้งแต่

ตน้ปี 2563  เกิดการระบาดของ COVID 19  ส่งผลให้เกิดการชะลอตวัทางเศรษฐกิจในภาพรวม  รวมถึงการใช้

งบประมาณในหลายๆ โครงการของบมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ  อนัเน่ืองมาจากปัจจยัภายในด้วย  ส่งผลให้บาง

โครงการตอ้งเล่ือนกาํหนดการจดัซ้ือจดัจา้งออกไป   

อยา่งไรก็ตาม  ในปี 2563  ท่ีผา่นมา    บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมประกวดราคา และไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูด้าํเนิน

โครงการ กบั บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ  ตามแผนงานท่ีได้ตั้งไวท้ั้งส้ิน 4 โครงการ คือ โครงการบาํรุงรักษาระบบ 

IBACSS ในส่วนของซอฟตแ์วร์ มูลค่าโครงการ 25.68  ลา้นบาท  ซ่ึงเป็นโครงการต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 6  โครงการจา้งเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบ CRM จาํนวน 1 ระบบ มูลค่าโครงการ 63.88 ลา้นบาท    โครงการจดัซ้ือ Software / อุปกรณ์ 

Hardware ของโครงการพฒันาระบบค่าส่วนแบ่งโทรคมนาคมระหวา่งประเทศและบริการขายส่ง มูลค่าโครงการ 4 ลา้น

บาท  แล ะโครงการบาํรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ Unified Database มูลค่าโครงการ 18.89 ลา้นบาท  ซ่ึงเป็นโครงการ

ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 5    

 

  2.   ผลการดําเนินงานและความสามารถในการทาํกาํไร 

ผลการดาํเนินงานในปี 2563   บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีกาํไรสุทธิ  สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

จาํนวน  31.25  ลา้นบาท    

 2.1 ตัวเลขทีแ่สดงผลการดําเนินงานสําคัญ (Key performance indicator) 

1. อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) 

  ในปี 2563  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้เท่ากบัร้อยละ  2.80  เพิ่มข้ึนจากปี 2562  ซ่ึงเท่ากบั -5.94 จากผล

การดาํเนินงานท่ีมีกาํไร 

2. อตัราหน้ีสินต่อทุน 

  ในปี 2563  อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.41  ลดลงจากปี 2562  ซ่ึงเท่ากบั 0.49  สืบเน่ืองจากบริษทัฯ 

และบริษทัยอ่ยมีภาระหน้ีสินลดลงและมีผลการดาํเนินงานปี 2563 เป็นกาํไร 

3.  อตัราส่วนสภาพคล่อง 

  ในปี 2563 อตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 0.99 เพิ่มข้ึนจากปี 2562 ซ่ึงเท่ากบั 0.80  สืบเน่ืองจากภาระ

หน้ีสินกบัสถาบนัการเงินลดลง 
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2.2 รายได้ ปัจจัยและสาเหตุของการเปลีย่นแปลง (เปรียบเทยีบเฉพาะปี 2562 และ 2563) 

 
 
 

ในปี 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายหรือการให้บริการและรายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคา

รับซ้ือไฟฟ้าจาํนวนเงิน 557.28 ลา้นบาทเปรียบเทียบกบัปีก่อนจาํนวนเงิน 534.80 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาํนวนเงิน 22.48 ลา้น

บาทหรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 4.20  มีสาเหตุเน่ืองมาจากในปี 2563  บริษทัฯ มีรายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจส่ือสารและ

โทรคมนาคมเพิ่มข้ึน จากการท่ีสามารถส่งมอบงานโครงการต่าง ๆได้ภายในปี  โดยส่วนงานธุรกิจส่ือสารและ

โทรคมนาคมมีรายได ้84.16 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปีก่อนมีรายได ้63.54 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนอตัราร้อยละ  32.45 

ธุรกิจกลุ่มพลงังานมีรายไดจ้าํนวนเงิน 473.12  ลา้นบาท เปรียบเทียบปีก่อนจาํนวนเงิน 471.26 ลา้นบาท โดยเป็น

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของบริษทัไออีซีสระแกว้ 1 จาํกดั, บริษทั จีเดค จาํกดั และบริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกดั  

 

 

 

 

 

2563 2562 % 2563 2562 % 2563 2562 %

รายได้

รายไดจ้ากการขายหรือการให้บริการ 84.16 63.54 32.45% 473.12 471.26 0.39% 557.28 534.80 4.20%

รายไดอ้ื่น 14.27 5.66 151.98% 2.21 7.10 -68.79% 16.48 12.76 29.19%

รวมรายได้ 98.43 69.20 42.23% 475.33 478.36 -0.63% 573.76 547.56 4.78%

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายหรือตน้ทุนการให้บริการ 65.34 50.83 28.53% 414.07 436.44 -5.13% 479.41 487.28 -1.61%

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 0.01 0.54 -97.66% 6.25 6.25 -0.01% 6.27 6.80 -7.84%

คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร 32.10 77.15 -58.40% 33.98 37.10 -8.40% 66.08 114.24 -42.16%

คา่ใชจ้า่ยอื่น 3.57 3.21 11.16% 10.47 11.73 -10.72% 14.05 14.94 -6.02%

รวมค่าใช้จ่าย 101.02 131.74 -23.32% 464.78 491.53 5.44% 565.80 623.26 -9.22%

กําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนินงาน (2.59) (62.53) 95.85% 10.55 (13.17) 180.13% 7.96 (75.70) 110.51%

รายไดท้างการเงิน 18.69 19.02 -1.79% (17.80) (17.13) 3.92% 0.89 1.90 -53.27%

ตุ้นทนุทางการเงิน (0.89) (1.12) -20.51% (11.07) (18.25) -39.35% (11.96) (19.37) -38.26%

กลบัรายการ(ผลขาดทุน) จากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 4.86 (1.72) -381.73% 26.08 25.04 4.17% 30.94 23.31 32.71%

กลบัรายการ(ผลขาดทุน)  ดา้นเครดิตของลูกหน้ี 19.86 (113.57) -117.49% (16.44) 119.01 -113.81% 3.42 5.44 -37.05%

กําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษเีงินได้ 39.93       (159.92)   -124.97% (8.67)        95.50       109.08% 31.25        (64.42)      148.51%

ภาษีเงินได้ -           -           -                          -   -           -            -           

ขาดทนุสําหรับปี 39.93 (159.92) 124.97% (8.67) 95.50 109.08% 31.25 (64.42) 148.51%

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ส่วนงานธุรกิจส่ือสารและ

โทรคมนาคม
ส่วนงานธุรกิจพลังงาน รวม
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ต้นทุนขายและบริการ  

ในปี 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนขายหรือตน้ทุนการให้บริการจาํนวน 479.41 ลา้นบาท เปรียบเทียบ

กบัปีก่อนลดลงร้อยละ 1.61  โดยมีอตัรากาํไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 13.97  เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.08  เปรียบเทียบกบัปี 2562 ท่ี

มีอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 8.89 สืบเน่ืองบริษทัฯ สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงเป็นจาํนวนเงิน 48.16  ลา้นบาท  หรือลดลงในอตัรา     

ร้อยละ 42.16  จากการปรับลดค่าใชจ่้ายดา้นต่างๆ เช่น ค่าใชจ่้ายดา้นพนกังาน  รวมทั้งการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ

มากยิง่ข้ึน 

 

ต้นทุนทางการเงิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนทางการเงินลดลงเป็นจาํนวนเงิน 7.41 ลา้นบาทหรือลดลงในอตัราร้อยละ 38.26  

เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน เป็นผลสืบเน่ืองจากการปรับโครงสร้างหน้ีสินระยะยาวกบัสถาบนัการเงินของบริษทัไออีซี

สระแกว้ 1 จาํกดั  และการชาํระคืนเงินกูย้มืของบริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกดั 
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3. การบริหารทรัพย์สิน 

3.1 ฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  เปรียบเทียบ  วันที่ 31 ธันวาคม  2562 

แสดงได้ดังนี ้ 

 

 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยร์วม 1559.94 ลดลงจากปี 2562 จาํนวน 47.61 

ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.96 มีรายละเอียดท่ีสาํคญัดงัน้ี  

1. สินทรัพยห์มุนเวยีนเพิ่มข้ึน 6.98 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.80 โดยรายการหลกัท่ีเพิ่มข้ึนเป็นรายการลงทุนใน

สินทรัพยท์างการเงินซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2562 จาํนวน 9.94 ลา้นบาท  

2. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  และท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ ลดลงรวมจาํนวน 70.37 ลา้นบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 11.09  จากการหกัค่าเส่ือมราคา หกัเส่ือมราคาในอตัราปกติ ซ่ึงรายการดงักล่าว รวมถึงทรัพยสิ์นท่ี

ไม่ไดใ้ชง้าน ทางบริษทัฯ ไดมี้การวา่จา้งผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินราคาดว้ยวิธีเปรียบเทียบมูลค่าตลาด

2563 2562 จํานวนเงนิ %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน 394.90                    387.92                    6.98 1.80%

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธ)ิ 197.04                    199.50                    (2.45) (1.23%)

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ (สุทธ)ิ 620.69                    688.61                    (67.92) (9.86%)

สินทรัพย์ที่ไมใ่ชง้าน 161.32                    161.32                    0.00 0.00

สินทรัพย์ไมห่มุนเวียนอื่น 185.99                    170.21                    15.79 0.09

รวมสินทรัพย์ 1,559.94                1,607.56                (47.61) (2.96%)

หนี�สิน

หนี�สินหมุนเวียน 248.47                    256.76                    (8.28) (3.23%)

เงินกูย้ืมระยะยาว (รวมเงินกูย้ืมระยะยาวที่ถึงกาํหนด

ชาํระภายใน 1 ปี) 144.91                    237.70                    (92.79) (39.04%)

หนี�สินตามสญัญาเชา่ซื�อ (รวมหนี�สินตามสญัญาเชา่ซื�อที่

ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี) 25.85                      4.80                         21.05 439%

หนี�สินไมห่มุนเวียนอื่น 24.50                      24.55                      (0.05) (0.20%)

รวมหนี�สิน 443.742092 523.810532 (80.07) (15.29%)

ส่วนของผู้ ถือหุ้น

สว่นของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่ 1,116.20                 1,083.74                 32.46 2.99%

สว่นไดส้ว่นเสียที่ไมม่ีอาํนาจควบคมุ -                           -                           -                           -                           

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 1,116.20                1,083.74                32.46 2.99%

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ ถือหุ้น 1,559.94                1,607.56                (47.61) (2.96%)

งบการเงินรวม (ล้านบาท)

ปี เปลี�ยนแปลง เพิ�มขึ�น (ลดลง )
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ของสินทรัพยแ์ละคาํนวณมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ซ่ึงพบวา่มีมูลค่าสุทธิตํ่ากวา่มูลค่าสุทธิทางบญัชี 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จึงไดมี้การบนัทึกการตั้งค่าเผือ่ดอ้ย ไปแลว้ในปี 2559-2560   

3. สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนโดยรวม  เพิ่มข้ึน 15.79 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.28  สาเหตุหลกัเกิดจาก

การเพิ่มข้ึนของ สินทรัพยสิ์ทธิการใช้จากการจดัประเภทรายการสิทธิการเช่าเป็นสิทธิการใช้จากการนาํ

มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาใชเ้ป็นคร้ังแรก  

 

3.2   ลูกหนี ้

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน แสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  ประเมินโดยการวิเคราะห์

ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของลูกคา้  ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือ

ทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 

              ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้และรายไดค้า้งรับ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จาํแนกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 

     

 
 

   โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลา 30 วนั 

3.3   สินค้าคงเหลือและการเส่ือมสภาพหรือล้าสมัย 

 สินคา้คงเหลือปี  2563 มีจาํนวน 7.28 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 3.75  ลา้นบาท จากปี 2562 ซ่ึงเป็นวตัถุดิบเช้ือเพลิงใน

การผลิตไฟฟ้า  
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3.4   เงินลงทุนในบริษัทย่อย   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงมูลค่าเป็นศูนยบ์าท เน่ืองจากบริษทัฯ ไดบ้นัทึกค่าเผื่อ

ดอ้ยค่าไปแลว้ในปี 2559 – 2560 ดงันั้นในปี 2563 จึงไม่มีรายการเคล่ือนไหวแต่อยา่งใด  

 
 

4.  สภาพคล่อง  และความพอเพยีงของเงินทุน 

ในปี 2563 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 117.36  ล้านบาท  

เน่ืองจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  มีผลกาํไรจากการเนินกิจการทั้งในส่วนกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม และพลงังาน  

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนในปี 2563  เป็นจาํนวน 24.47   ลา้นบาท เน่ืองจากมีการจ่ายเพื่อลงทุนซ้ือ

สินทรัพยท์างการเงินจาํนวน  13.49 ลา้นบาท และลงทุนเพิ่มในส่วนของอุปกรณ์ของธุรกิจกลุ่มพลงังานชีวมวล จาํนวน 

20.85 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินในปี 2563 มีจาํนวน 91.22  ลา้นบาท เน่ืองจากมีการชาํระดอกเบ้ียและ

เงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน 

 

4.1  เงินกู้ยืมและความสามารถในการชําระหนี ้

 

 
 

 

2563 2562 2561

เงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน 144,913,893   237,701,327        334,016,080.00   

หัก เงินกูย้ืมระยะยาวจากเจา้หนี� ที่สามารถเรียกคืนไดท้นัที (144,913,893)  (205,271,327)       (255,712,080.00)  

        เงินกูย้ืมระยะยาวที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (20,280,000)         (25,874,000.00)    

สุทธิ -                    12,150,000           52,430,000           

งบการเงินรวม (บาท)
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รายการเคล่ือนไหวของเงนิกู้ยืมระยะยาว สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2563  มดีงันี ้

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 

2563 

31 ธนัวาคม

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

 (บาท) 

  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  237,701,327 334,016,080 560,840,951 

หกั จ่ายชาํระคืน (92,787,434) (96,314,753) (226,824,871) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 144,913,893 237,701,327 334,016,080 

    

บริษัท ไออซีี แม่ทา แม่แตง จํากดั 

บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญากูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง กาํหนดชาํระคืนภายใน 7 ปี และกาํหนด

ชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน อตัราดอกเบ้ีย MLR ลบ 1.50 ต่อปี และบริษทัไดช้าํระเงินกูย้มืน้ีเสร็จส้ินแลว้ภายในเดือนมีนาคม 

2563   

 

บริษัท ไออซีี สระแก้ว 1 จํากดั 

บริษทัยอ่ยทาํสัญญากูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลงังานชีวมวล 

และกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน อตัราดอกเบ้ีย MLR, MLR ลบ 0.50 ถึง 1.5 ต่อปี 

เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวมีหลกัประกนัดงัต่อไปน้ี 

- ท่ีดินทั้งหมดพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะมีข้ึนในอนาคตของบริษทัยอ่ย 

- เคร่ืองจกัรของบริษทัยอ่ย 

- บริษทั แกว้ลาํดวน กรุ๊ป จาํกดั (กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั) 

- กรรมการบริษทัยอ่ย 

- หุน้สามญัของผูถื้อหุน้ 2 ท่าน 

- หุน้สามญัของบริษทัยอ่ยจาํนวน 2,650,000  หุน้ ซ่ึงถือโดยบริษทัมูลค่าหุน้ละ 100 บาท 

- บริษทัคํ้าประกนั 

 

บริษทัยอ่ย (บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั)  ไม่สามารถดาํรงอตัราส่วนทางการเงินบางรายการตามท่ีระบุใน

สัญญากูย้มืเงินกบัธนาคารแห่งหน่ึงได ้ดงันั้นบริษทัยอ่ยจึงไดจ้ดัประเภทเงินกูย้มืดงักล่าวเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนในงบ

แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีภาระคํ้าประกนัการกูย้มืเงินจากธนาคารในประเทศใหแ้ก่บริษทัยอ่ย (บริษทั 

ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั) 
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4.2   การเพิม่และลดทุนจดทะเบียน 

  
 

 
 

เม่ือวนัท่ี 13-20 พฤษภาคม 2562 มีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 2 (IEC-

W2) ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั จาํนวน 9,760,547 หุน้ ในราคาใชสิ้ทธิหุ้นละ 0.045 บาท เป็นเงิน 439,225 บาท (เป็น

หุ้นท่ีออกและชาํระแลว้ จาํนวน 97,606 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั จาํนวน 341,619 บาท) ซ่ึงบริษทัไดจ้ด

ทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 

  ในปี 2563 ไม่มีการเพิ่ม - ลดทุนแต่ประการใด 
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  5.   ภาระผูกพนัด้านหนีสิ้นและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทั/บริษทั มีภาระผกูพนัดงัน้ี 

 
 ภาระผูกพนัท่ีเกิดข้ึน  เป็นผลมาจากการทาํสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในธุรกิจสารสนเทศ และพฒันา

โครงการพลงังานไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั  

 

   6.  ปัจจัยทีม่ีผลต่อการดําเนินงานในอนาคต 

บริษทัฯ ได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยได้ยกเลิกธุรกิจท่ีไม่สร้างผลกาํไร หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์                

ในอนาคต รวมถึงการควบคุมการดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
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ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 
 

ช่ือบริษทั :      บริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน)  

     The International Engineering Public Company Limited 

ช่ือยอ่      IEC 

เลขทะเบียนบริษทั   เลขท่ี 0107536000323 (เดิมเลขท่ี บมจ. 106) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ   การบริการวางระบบโซลูชัน่ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการ 

    ส่ือสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร รวมถึงการดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า 

   พลงังานแสงอาทิตย ์โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ โรงไฟฟ้าชีวมวล 

ทุนจดทะเบียน    : 4,476,576,274.26 บาท  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 

ทุนชาํระแลว้    : 2,493,455,386.69 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 

จาํนวนหุ้นสามญัท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด : 249,345,538,669 หุน้  

จาํนวนหุ้นบุริมสิทธิ    -ไม่มี -     

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   เลขท่ี 408/37 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 9 ถนนพหลโยธิน  

     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

นายทะเบียนตลาดหลกัทรัพย์ บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

เลขท่ี 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

ถนนรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

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

 

ข้อมูลผู้สอบบัญชี  ช่ือผูส้อบบญัชี บรษัิท เอ็นพีเอส สยาม สอบบญัชี จาํกดั 

1. นายชยักฤต  วรกิจภรณ ์  

     ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  เลขทะเบียน 7326 

2. นางสาวกมลทรรศน ์ จิตการคา้   

     ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  เลขทะเบียน10356         

บรษัิท เอ็นพีเอส สยาม สอบบญัชี จาํกดั 

เลขท่ี 555/5-6 อาคารเอสเอสพีทาวเวอร ์ชัน้ 5 ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั)  ถนนสขุมุวิท  

แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา   

กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์(0) 2711 5300  โทรสาร (0) 2711 5866 

 

ข้อมูลนักลงทุนสัมพนัธ์ นางสาวชลดา วงศว์รเศรษฐ์ 

เลขท่ี 408/37 อาคารพหลโยธินเพลส ชัน้ 9 

 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

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

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

 

บริษัทประเมินราคา บรษัิท 15 ท่ีปรกึษาธุรกิจ จาํกดั 

หอ้งเลขท่ี 36 ชัน้ 8 อาคารอารเ์อส ทาวเวอร ์

เลขท่ี 121 ถ.รชัดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์(0) 2641 3800 

โทรสาร  (0) 2641 3801 
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ผูล้งทุนสามารถศึกษาขอ้มูลของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์พิ่มเติม 

ไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1)  

ของบริษทัท่ีแสดงไวใ้น  www.sec.or.th  

หรือเวบ็ไซดข์องบริษทั www.iec.co.th 
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