บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2563

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

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

พันธกิจ
พันธกิ จสําคัญของไออี ซี คื อ การดําเนิ นธุ รกิจและส่ งเสริ มการทํางานด้วยหลักธรรมาภิบาล มี จริ ยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย พัฒนาระบบบริ หารงาน สิ นค้าและบริ การต่างๆให้เกิดการต่อยอด เกิดคุณค่าและ
มู ลค่าเพิ่มด้วยการเติ บโตในธุ รกิ จพลังงานทดแทน ธุ รกิ จเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้ อมปรั บเปลี่ ยนองค์กรให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ ให้เป็ นองค์กรที่ทนั สมัยในระดับประเทศและระดับสากล
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

สารบัญ
ข้อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ
ข้อมูลบริ ษทั
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะผูบ้ ริ หาร
โครงสร้างการถือหุ น้ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
สัดส่ วนรายได้แต่ละกลุ่มธุ รกิจและโครงสร้างรายได้ของบริ ษทั ย่อย
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
สถานการณ์ทางพลังงาน
ปั จจัยความเสี่ ยง
โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างผูถ้ ือหุ ้น
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
รายการระหว่างกัน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การวิเคราะห์และคําอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั
ข้อมูลบุคคลอ้างอิง

3
4
5
7
9
10
12
13
24
25
28
50
53
63
64
66
67
92
219
230
231
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2563

ข้ อมูลทางการเงินทีส่ ํ าคัญ
หน่ วย:พันบาท

ข้ อมูลทางการเงินที่สําคัญ

2563

2562

2561

สิ นทรัพย์รวม
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้เช่าซื้ อ
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

1,559.94
173.30
443.74
1,116.20

1,607.56
186.10
523.81
1,083.74

1,902.42
206.69
759.37
1,143.05

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

573.76
66.08
31.25
39.93
0.00013
5.45%
2.80%
2.00%
0.40
0.74
0.37

547.56
114.24
-64.42
-159.92
-0.00026
-11.77%
-5.94%
-4.01%
0.48
-3.81
0.34

475.09
145.58
-250.26
-957.38
-0.0011
-52.68%
-21.89%
-13.15%
0.66
-8.47
0.25
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลบริษทั
บริ ษทั อินเตอร์ แนชั่นเนิ ลเอนจี เนี ยริ ง จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ” หรื อ “IEC”) ก่อตั้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2465 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างทางรถไฟสายกรุ งเทพฯ-อรัญประเทศ บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั สัญชาติไทยในปี
พ.ศ. 2496 ด้วยทุ นจดทะเบี ยน 10 ล้านบาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 บริ ษ ทั ฯได้รับพระบรมราชโองการแต่ งตั้ง ให้เป็ น
“บริ ษทั ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ” รับพระราชทาน “ตราตั้งครุ ฑ” โดยพระบรมราชานุ ญาต หลังจากนั้นในปี พ.ศ.
2526 บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ได้เข้ามาลงทุนและดูแลกิจการทั้งหมด ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีสถานะเป็ น
บริ ษทั ในเครื อซิ เมนต์ไทย จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2533 เครื อซิ เมนต์ไทยมีการปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการลงทุน กลุ่ ม
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯจึงเสนอตัวเข้าเป็ นผูล้ งทุนทั้งหมดรวมถึ งจัดหาผูล้ งทุนรายใหม่เพิ่มเติม และได้ทาํ การเพิ่มทุนจด
ทะเบียนเป็ น 120 ล้านบาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯ ได้เข้าจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย โดยจัดอยูใ่ นกลุ่มสื่ อสารโทรคมนาคม และในปี พ.ศ. 2536 ได้เปลี่ยนสถานะเป็ น “บริ ษทั มหาชนจํากัด” รวมทั้งได้
ทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนมาโดยตลอด
ต่อมา บริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นว่าการขยายตัวของชุมชนทําให้ปริ มาณของขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างมาก ประกอบกับ
ปริ มาณความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของชุ มชน บริ ษทั ฯ จึงได้เริ่ มดําเนิ นธุ รกิ จพลังงาน
(Energy Business) และธุ รกิจที่เกี่ยวข้อง ในปี 2563 บริ ษทั ฯ มีการประกอบธุ รกิจใน 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มธุ รกิจพลังงาน
(Energy Business) ได้แก่ โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้ าพลังงานจากขยะ และโรงไฟฟ้ าพลังงานชี วมวล (2)
กลุ่มธุ รกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Communication Technology Business) (3) กลุ่มธุ รกิจที่ปรึ กษาด้าน
วิศวกรรม (Engineering Consulting Business)
สําหรับกลุ่มธุ รกิจที่ปรึ กษาด้านวิศวกรรม (Engineering Consulting Business) เนื่ องจากโครงการต่างๆ
ของกลุ่มธุ รกิจที่ปรึ กษาด้านวิศวกรรมได้สิ้นสุ ดลงตั้งแต่ปลายปี 2558 และยังอยูร่ ะหว่างดําเนิ นการปิ ดบริ ษทั E-Contech
Management Pte Ltd.
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ํ าคัญ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญในส่ วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจ และการบริ หารงานในช่วง
ปี 2560 - 2563
20 ตุลาคม 2560 :

26 กุมภาพันธ์ 2561 :

15 มีนาคม 2561 :

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

ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560 ของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ได้มีมติที่
สําคัญต่าง ๆ ดังนี้
(1) อนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จาก 2,440,745,055 บาท เหลือ 2,440,661,250.76
บาท โดยการตัดหุ น้ สามัญที่ไม่สามารถจําหน่ายได้จาํ นวน 8,380,424 หุน้
(2) อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ อีกจํานวน 2,035,915,023.50 บาท จากทุน
จดทะเบี ย นเดิ ม 2,440,661,250.76 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จํา นวน
4,476,576,274.26 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน 203,591,502,350 หุ ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.01 บาท
(3) อนุ ม ั ติ ใ ห้ จ ัด สรรและเสนอขายหุ ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ใหม่ ข องบริ ษั ท ฯ จํา นวน
203,591,502,350 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.01 บาท โดยจัดสรรและเสนอขายให้แก่
ผูถ้ ือหุ ้นเดิม (RO)ในอัตราส่ วน 1 หุ ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคา
เสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ หุ น้ ละ 0.0125 บาท
บริ ษทั ฯ ได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริ ษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จํากัดที่ถืออยูจ่ าํ นวน
500,000 หุ น้ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั ดังกล่าว
เนื่องจาก ณ เวลานั้น บริ ษทั ขาดสภาพคล่อง
บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ยี่ จํากัด (“IECG”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้ลงทุนเข้า
ซื้ อ หุ ้ น สามัญ ในส่ ว นที่ เ หลื อ ทั้ง หมดของบริ ษ ัท จี เ ดค จํา กัด (“GIDEC”) อี ก จํา นวน
2,000,000 หุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 50 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั ดังกล่าว จึงทําให้
IECG ถือหุ น้ ใน GIDEC ร้อยละ 100
บริ ษทั ฯ ได้รับเงิ นจากการจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 45,744,275,772
หุ น้ เป็ นเงินจํานวน 571.80 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ ส่ งงบการเงินประจําปี 2559
มีการใช้สิทธิ IEC-W2 ครั้งสุ ดท้าย จํานวน 9,760,547 หุ ้น ในราคาใช้สิทธิ 0.045 บาทต่อ
หุ น้ (IEC-W2 ครบอายุ)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอนหุ ้นสามัญของไออีซีจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน มีผล
วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 และเปิ ดโอกาสให้ซ้ื อขายหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1-9 กรกฏาคม
2562
หน้า
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27 มิถุนายน 2562 :
5 กรกฏาคม 2562 :
8 พฤศจิกายน 2562 :
11 ธันวาคม 2562 :
27 มีนาคม 2563 :
22 กรกฎาคม 2563 :
22 กันยายน 2563 :
16 พฤศจิกายน 2563:
1 มีนาคม 2564:

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

บริ ษ ทั ฯ ไม่เห็ นด้วยต่อคํา สั่งเพิกถอนหุ ้นสามัญฯ จึ งใช้สิทธิ ทางศาลปกครองฟ้ องร้ อง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่ งปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฯ
บริ ษทั ฯ ส่ งงบการเงินประจําปี 2560
บริ ษทั ฯ ส่ งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2560 และ ไตรมาส 2 ปี 2560
บริ ษทั ฯ ส่ งงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2560
บริ ษทั ฯ ส่ งงบการเงินไตรมาส 1 - 3 ปี 2561 และงบการเงินปี 2561
บริ ษทั ฯ ส่ งงบการเงินไตรมาส 1 - 3 ปี 2562 และงบการเงินปี 2562
บริ ษทั ฯ ส่ งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563 และ ไตรมาส 2 ปี 2563
บริ ษทั ฯ ส่ งงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2563
บริ ษทั ฯ ส่ งงบการเงินประจําปี 2563

หน้า
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษทั

หน้า
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

คณะผู้บริหาร
1. นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์ :
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
2. นางสาวดวงใจ นิลพันธุ์
รักษาการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ สายงาน ICT
และ ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
3. นางสาวฐิติรัตน์ เกื้อนุ่น : ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2564
ผูด้ ูแลสู งสุ ดฝ่ ายบัญชีและการเงิน (CFO)
4. นายสมชัย วุฒิศาสตร์ : สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝ่ ายกฏหมาย
5. นางสาวฤทัยรัตน์ ทองเจริ ญ : สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563
ผูด้ ูแลสู งสุ ดฝ่ ายบัญชีและการเงิน (CFO)
*ตามที่ปรากฏในรายละเอียดเกี่ยวกับคณะผูบ้ ริ หาร
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รายงานประจําปี 2563

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัทและบริษทั ย่ อย
นโยบายและการแบ่งการดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
กลุ่มบริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) (IEC) จัดแบ่งธุ รกิจในปี 2563 เป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
(1) กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน (Renewable Energy Business)
1.1 ธุ รกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant) ภายใต้การดําเนินงานของบริ ษทั ย่อย(บริ ษทั
ไออีซี แม่ทา แม่แตง จํากัด)
1.2 ธุ รกิ จโรงไฟฟ้ าพลังงานขยะ (Waste-to-Energy Power Plant) ภายใต้การดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย
(บริ ษทั จีเดค จํากัด)
1.3 ธุ รกิ จโรงไฟฟ้ าชี วมวล (Biomass Power Plant) ภายใต้การดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ไออีซี
สระแก้ว 1 จํากัด)
(2) กลุ่มธุรกิจ Information and Communication Technology (ICT)
ธุ รกิจ ICT ภายใต้การดําเนินการของการเป็ นผูใ้ ห้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีบทบาทเป็ น System
Integrator ร่ วมกับพันธมิตรในการประมูลโครงการภาครัฐและเอกชน
(3) กลุ่มธุรกิจทีป่ รึกษาด้ านวิศวกรรม (Engineering Consulting Business)
ปั จจุบนั งานโครงการของกลุ่มธุ รกิจนี้ได้สิ้นสุ ดลงตั้งแต่ปลายปี 2558 และยังไม่มีโครงการใหม่เพิ่มเติม จึงอยู่
ระหว่างปิ ดบริ ษทั ย่อยในกลุ่มนี้ต่อไป
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รายงานประจําปี 2563

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2563

สั ดส่ วนรายได้ แต่ ละกลุ่มธุรกิจและโครงสร้ างรายได้ ของบริษัทย่ อย
%
การถือหุ้น

ปี 2563
ล้าน
บาท

ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษทั
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี 2562
%

84.16

ล้าน
บาท
13.17

ปี 2561
%

63.54

ล้าน
บาท
10.97

%

45.79

5.38

ธุรกิจโทรศัพท์ เคลื่อนที่

-

-

-

-

-

-

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ วิศวกรรม

-

-

-

-

-

-

รายได้ อื่น
รวมมูลค่าการจําหน่ ายของบริษทั

57.67

9.03

24.69

4.26

346.45

40.70

141.83

22.20

88.23

15.23

392.24

46.08

กลุ่มธุรกิจพลังงาน
บจ. ไออีซี กรี นเอนเนอร์ ยี่

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 แม่ ทา แม่ แตง

100

64.31

10.06

69.76

12.04

64.94

7.62

บจ. ไออีซี สระแก้ ว 1

100

230.23

36.03

203.99

35.21

195.31

22.94

บจ.ไออีซี บิซิเนส พาร์ ทเนอร์ ส

100

0.18

0.03

1.26

0.21

19.03

2.24

497.18

77.80

490.80

84.71

458.99

53.92

639.01

100

0.32
579.35

0.06
100

851.23

100

รวมรายได้กลุ่มธุรกิจพลังงาน
กลุ่มธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
E-Contech Management Pte.Ltd
รวมรายได้ ของบริษทั และบริษทั ย่อย

100
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รายงานประจําปี 2563

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษ ทั ฯ ดํา เนิ นกิ จ การประกอบด้วยกลุ่ ม ธุ รกิ จ 3 กลุ่ ม ได้แก่ ธุ รกิ จ คื อ (1) กลุ่ ม ธุ รกิ จพลัง งาน (Energy
Business) ได้แก่ โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้ าพลังงานจากขยะ โรงไฟฟ้ าชีวมวล (2) กลุ่มธุ รกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information and Communication Technology : ICT) (3) กลุ่มธุ รกิจที่ปรึ กษาด้านวิศวกรรม (Engineering
Consulting Business)
1. กลุ่มธุรกิจพลังงาน (Energy Business)
การผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน (renewable energy) ต่างๆ เช่น แสงอาทิตย์ ขยะและชี วมวล เป็ นต้น เป็ น
การผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทดแทน โดยแหล่งเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าสามารถหาได้จากท้องถิ่นต่างๆ บริ ษทั
ได้เ ล็ ง เห็ น ความสํ า คัญ ดัง กล่ า ว จึ ง ได้เ ริ่ ม ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ พลัง งานทดแทน ตลอดจนการค้น คว้า และวิ จ ัย เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการใช้พลังงานทดแทนเหล่านั้นให้เกิ ดประโยชน์ทางเศรษฐกิ จเพิ่มมากขึ้น และปั จจุบนั บริ ษทั ได้
ดําเนิ นธุ รกิจโรงไฟฟ้ าโดยใช้พลังงานทดแทนในหลายรู ปแบบ กล่าวคือ โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power
Plant) โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ (Waste to Energy Power Plant) โรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power Plant)
1.1 ธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริ การ
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นธุ รกิจที่ไม่มีความซับซ้อนในด้านการดําเนิ นงาน อีกทั้งยังมีจุดแข็งในด้าน
วัตถุดิบเพื่อการผลิต เนื่องจากแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานธรรมชาติที่มีอยูไ่ ม่จาํ กัด ประกอบกับกระบวนการผลิตปราศจาก
การเผาไหม้ใดๆ ทําให้ไม่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม นอกจากนี้นโยบายการสนับสนุ นด้านราคารับซื้ อกระแสไฟฟ้ าโดย
ภาครัฐทําให้ธุรกิจมีความมัน่ คงเป็ นอย่างยิง่
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริ ษทั ฯทั้ง 2 แห่ง เป็ นแบบ Grid ซึ่ งมีคุณสมบัติในการแปลงกระแสไฟฟ้ า
กระแสตรง (DC) ที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ ให้เป็ นไฟฟ้ ากระแสสลับ (AC) ที่สามารถเชื่ อมต่อกับระบบจําหน่ายของ
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
ธุ รกิ จโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริ ษทั มีสัญญารับซื้ อกระแสไฟฟ้ า (PPA) กับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
จํานวน 4 ฉบับ กําลังไฟฟ้ารับซื้อรวม 3.84 เมกะวัตต์ ดําเนินการโดยบริ ษทั ย่อยดังต่อไปนี้
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2563

บริษัทย่ อยทีด่ าํ เนินงาน

ทีต่ ้งั

COD 1

กําลังไฟฟ้ ารับซื้อ
รวม
(เมกะวัตต์)

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

ต. ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลําพูน

23-ก.ย.-56

1.92

- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิ ตย์ แม่ มาลัย 1,2

ต.ขี้เหล็ก อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่

30-มิ.ย.-57

1.92

รวมกําลังการผลิตพลังไฟฟ้ า
1

3.84

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

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

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

การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
ระบบการผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell or Photovoltaic system) ประกอบด้วยส่ วนสําคัญ 5 ส่ วน
ได้แก่
(1) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Module) ทําหน้าที่เปลี่ ยนพลังงานแสงให้เป็ นพลังงานไฟฟ้ ากระแสตรง (DC)
โดยสามารถนําแผ่น PV Module หลายๆ แผ่นมาต่อกันเป็ นชุด เพื่อให้ได้พลังงานไฟฟ้าใช้งานตามต้องการ
(2) เครื่ องแปลงกระแสไฟฟ้ า (Inverter) ทําหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้ าจากกระแสตรง (DC) ที่ผลิตได้ให้เป็ น
ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)
(3) แผงจ่ายกระแสไฟฟ้ ารวม (Main Distribution Board) ทําหน้าที่ควบคุมการจ่ายและตัดตอนระบบไฟฟ้ าแรง
ตํ่า 3 เฟส
(4) หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้ า (22kV Step up Transformer) ทําหน้าที่ยกแรงดันไฟฟ้ า 3 เฟส ให้เท่ากับระบบสาย
ส่ งของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
(5) ระบบสวิทช์ตดั ตอนหลัก (22kV Switch Gear) ทําหน้าที่เชื่ อมต่อ/ตัดตอน ระบบไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ ากับ
ระบบสายส่ งของการไฟฟ้า
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริ ษทั ฯ ติดตั้งด้วยอุปกรณ์ ทางไฟฟ้ าหลักซึ่ งมีคุณภาพมาตรฐานได้รับการ
ประกันจากผูผ้ ลิต ผ่านการทดสอบตามข้อกําหนดของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ทั้งส่ วนที่ผลิตในประเทศและนําเข้าจาก
ต่างประเทศ ได้แก่ แผงโซล่าเซลล์ นําเข้าจากประเทศ ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐประชาชนจีน, Inverter นําเข้าจากประเทศ
เยอรมนี หม้อแปลงไฟฟ้ าผลิ ตในประเทศไทย ทําให้ที่เชื่ อมัน่ ได้ว่า โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ทุกแห่ งของบริ ษทั
สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า
งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
ไม่มี
1.2 ธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานขยะ (Waste to Energy Power Plant)
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และบริการ
การเพิ่มของปริ มาณขยะมูลฝอยก่อให้เกิดปั ญหาในการบริ หารจัดการขยะในท้องถิ่น แม้วิธีการฝังกลบซึ่ งใช้
อยู่ในปั จจุ บนั เป็ นวิธีการที่ลงทุ นตํ่าที่สุด แต่ก็มีผลกระทบต่อชุ มชนทั้งด้านมลภาวะและทัศนี ยภาพ ทําให้ปัจจุบนั
การสร้างหลุมฝังกลบใหม่เป็ นไปได้ยากเนื่องจากการต่อต้านจากชุ มชน ภาครัฐในระดับท้องถิ่นเองต้องเผชิ ญปั ญหา
ในการวางแผนการบริ หารจัดการขยะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
บริ ษทั ฯ เล็งเห็นถึงปั ญหาและโอกาสทางธุ รกิจดังกล่าวจึงได้ศึกษาเทคโนโลยีทางด้านการกําจัดขยะมูลฝอยและ
แปรรู ปเป็ นพลังงานไฟฟ้ า ซึ่ งสามารถพัฒนาเป็ นธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ ที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่มน่ั คง และยัง่ ยืน
ในอนาคต แม้วา่ จะมีปัญหาอุปสรรคทางด้านเทคนิคและปั ญหามลภาวะอยูบ่ า้ งในช่วงเวลาที่ผา่ นมา
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั ได้ร่วมทุนกับบริ ษทั ผลิตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน) หรื อ EGCOในการดําเนิ นงานโครงการผลิ ตไฟฟ้ าจาก
พลังงานขยะ ชื่ อ บริ ษทั จีเดค จํากัดโดยสร้างโรงงานกําจัดขยะชุ มชนและแปรรู ปเป็ นพลังงานไฟฟ้ า ขนาดกําลังการ
ผลิตสู งสุ ด 7.0 เมกะวัตต์ และมีขนาดกําลังการผลิตขายกระแสไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคได้สูงสุ ด 6.5 เมกะวัตต์
ภายใต้สัญญาขายไฟกับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โดยสัญญามีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ท้ งั สองฝ่ ายลงนามในสัญญา โดยมี
ระยะเวลา 5 ปี และต่อเนื่ องครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัตินบั ตั้งแต่เปิ ดขายกระแสไฟฟ้ าเชิ งพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม
2557
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ จํากัด (IECG) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม
2561 ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนี ยริ ง จํากัด (มหาชน) ภายใต้ความเห็นชอบของที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุ มตั ิให้ IECG เข้าลงทุนซื้ อหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั จีเดค จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ IECG คืนจาก EGCO มีผลทําให้ IECG เป็ นผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั จีเดค จํากัด ใน
สัดส่ วน 100%
โรงไฟฟ้ าพลังงานขยะของบริ ษทั ฯตั้งอยู่ที่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่ งนับได้ว่าเป็ นโรงกําจัดขยะและ
แปรรู ปเป็ นพลังงานไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยี Ash-Melting Gasification และใช้เทคโนโลยีช้ นั สู ง
ที่ได้รับการยอมรับและพัฒนาในภาคพื้นยุโรป โดยใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้ างจากประเทศฟิ นแลนด์ โดยบริ ษทั ฯ
ได้ลงนามในสัญญาบริ หารจัดการขยะมูลฝอยชุ มชน กับ เทศบาลนครหาดใหญ่เป็ นระยะเวลา 25 ปี และยังสามารถลง
นามในสัญญาบริ หารจัดการขยะมูลฝอยชุ มชนร่ วมกับองค์กรบริ หารส่ วนท้องถิ่น ในจังหวัดสงขลาจํานวน 12 องค์กร
บริ หารส่ วนท้องถิ่น เพื่อนําส่ งขยะมูลฝอยชุ มชนรายวันนํามาเป็ นเชื้ อเพลิงให้กบั บริ ษทั ฯได้วนั ละไม่ต่าํ กว่า 250 ตันต่อ
วัน ซึ่ งเป็ นปริ มาณที่มากพอสําหรับการนํามาเตรี ยมเป็ นเชื้อเพลิงสําหรับการเผาเพื่อการผลิตไฟฟ้าได้เต็มประสิ ทธิ ภาพ
การตลาดและการแข่ งขัน
การดําเนิ นการโครงการพัฒนาพลังงานทดแทนมีความแตกต่างกับการดําเนิ นการธุ รกิ จอื่นๆ เนื่ องจากเป็ น
โครงการที่มีผลกระทบต่อชุ มชนและสังคมโดยรวม โดยคู่สัญญาของบริ ษทั เป็ นองค์กรบริ หารส่ วนท้องถิ่ น ซึ่ งมี
หน้าที่ ในการบํารุ งรั ก ษาสภาพแวดล้อมของชุ มชนและพื้ นที่ ข องตนเอง การเข้า ดําเนิ นการโครงการจะเป็ นการ
ประมูลตามระเบียบของทางราชการ และเมื่อได้รับการพิจารณาแล้ว จะสามารถดําเนิ นการตามข้อตกลงกับองค์กร
บริ หารส่ วนท้องถิ่นตามกรอบข้อตกลงและเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ตลอดอายุสัญญา
อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯยังมุ่งมัน่ ให้การดําเนิ นการเป็ นไปด้วยความราบรื่ น โดยจัดเตรี ยมงบประมาณด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) รวมทั้งการสร้างสายสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุ มชนในท้องถิ่น มุ่งเน้นการทํางานที่สร้างงานสร้าง
รายได้ใ ห้ แ ก่ ค นในท้อ งถิ่ น มุ่ ง สร้ า งการสื่ อ สารที่ ดี ร ะหว่า งบริ ษ ัท ฯ และชุ ม ชนเพื่ อ สั นติ สุ ข ในการประกอบการ
(Industrial Peace)
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
การบริ หารจัดการเริ่ มจากการรับขยะชุ มชนที่ก่อเกิ ดรายวันเข้าสู่ ระบบการคัดแยกและบดให้ได้ขนาดตามที่
ต้องการพร้อมกับการลด/ควบคุมความชื้น จากนั้นป้ อนเข้าสู่ เตาเผาแบบแก๊สซิ ไฟเออร์ (Gasifier) เพื่อกําจัดขยะและแปร
รู ปเป็ นพลังงานความร้ อนป้ อนให้แก่ระบบกําเนิ ดไอนํ้า (Boiler) เพื่อเป็ นแหล่งพลังงานขับเคลื่ อนเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ า
(Turbine Generator) ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
โครงการนี้ ได้รับ การออกแบบที่ ค าํ นึ ง ถึ ง การรั ก ษาสภาพแวดล้อม โดยมี ระบบควบคุ ม และบํา บัดมลภาวะ
ครบถ้วน ทั้งด้านอากาศ นํ้า และกากของเสี ย โดยด้านอากาศมีระบบบําบัดอากาศและกากของเสี ยเทียบเท่ามาตรฐาน
ยุโรป (EU standard) รวมทั้งมีระบบบําบัดนํ้าเสี ยของขยะด้วยบ่อบําบัดนํ้าเสี ยที่ได้มาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม
และนํานํ้าที่บาํ บัดแล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ภายในกิจกรรมดําเนินการ
โดยมุ่งหวังว่าโครงการนี้ จะเป็ นโครงการต้นแบบสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีและการบริ หารจัดการที่เหมาะสม
เป็ นมิตรต่อสภาพแวดล้อม และส่ งเสริ มการบริ หารจัดการขยะชุ มชนอย่างถู กสุ ขลักษณะ การดําเนิ นการโครงการนี้
ได้รับการสนับสนุ นเป็ นอย่างดี จากคู่สัญญาคือ เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่นให้การ
ตอบรับและสนับสนุนเพื่อการแก้ปัญหาด้านขยะมูลฝอยอย่างยัง่ ยืน การดําเนิ นการโครงการนี้ มีปัจจัยเกื้อหนุ นอย่างมาก
โดยสถานที่ต้ งั ของโรงงานอยูใ่ นพื้นที่หลุมฝังกลบขยะมูลฝอยของคู่สัญญา ซึ่ งหมายถึงการมีเสถียรภาพของวัตถุดิบที่
จําเป็ นต้องใช้ในระยะเวลายาว สนับสนุนความมัน่ คงในการดําเนินการของโครงการเป็ นอย่างดี
งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
ไม่มี
1.3 ธุรกิจโรงไฟฟ้ าชี วมวล
ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
การผลิ ตไฟฟ้ าด้วยชี วมวล เป็ นการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าด้วยระบบเผาไหม้โดยตรง (Direct-Fired) โดยการนํา
เชื้อเพลิงชี วมวล เช่น ไม้สับ มาใช้เป็ นเชื้อเพลิ งเพื่อเผาไหม้ และถ่ายเทความร้ อนให้หม้อไอนํ้าจนกลายเป็ นไอนํ้าที่
ร้อนจัด และมีความดันสู ง ซึ่ งไอนํ้าจะไปขับเคลื่อนกังหันหรื อเครื่ องจักรไอนํ้าที่ต่ออยูก่ บั เครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ า เพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้าออกมา
สําหรับโรงไฟฟ้ าชี วมวล ซึ่ งดําเนิ นการโดยบริ ษทั ย่อยคือ บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด: SK 1 (เดิมชื่ อ บริ ษทั
แก้วลําดวนเพาเวอร์ ซพั พลาย จํากัด: KPS) เป็ นโรงไฟฟ้าขนาดกําลังการผลิตรวม 9.9 เมกะวัตต์ โดยใช้ ไม้สับ เปลือกไม้
ทะลายปาล์ม และชานอ้อย เป็ นเชื้อเพลิงในการผลิต (Feed Stock) ซึ่ งสามารถจัดหาได้อย่างเพียงพอภายในพื้นที่ของ
จังหวัดสระแก้ว
SK 1 ได้ทาํ สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า (PPA) กับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ที่ 8 เมกะวัตต์ ประเภท Non- firm โดย PPA
ฉบับนี้ SK1 จะได้รับส่ วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (adder) เป็ นระยะเวลา 7 ปี SK 1 ได้เปิ ดดําเนิ นการเชิ งพาณิ ชย์ต้ งั แต่
วันที่ 10 เมษายน 2556 ดังนั้น รายได้ของ SK 1 จะเป็ นไปตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าฉบับมาตรฐาน โดยคิดตามหน่วย
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

ไฟฟ้ าที่สามารถส่ งจําหน่ายได้ สําหรับสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า (PPA) ปั จจุบนั SK 1 ได้รับการอนุมตั ิให้เปลี่ยนราคารับ
ซื้ อไฟฟ้าจากระบบ Adder เป็ น FiT (Feed -in Tariff) เรี ยบร้อยแล้ว ตั้งแต่ มีนาคม 2559 มีอายุสัญญา 17 ปี
การตลาดและการแข่ งขัน
การดําเนิ นโครงการโรงไฟฟ้ าดังกล่าวนั้นเป็ นธุ รกิจที่แตกต่างไปจากการดําเนิ นธุ รกิจในแบบอื่น เนื่ องจากเป็ น
ธุ รกิจที่มีลูกค้าเพียงรายเดียวคือ การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ซึ่ งเป็ นหน่วยงานภาครัฐที่มีความน่าเชื่ อถือ ทั้งนี้เมื่อโครงการ
ได้เริ่ มเปิ ดดําเนินการเชิงพาณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้วก็สามารถที่จะจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กบั กฟภ. ได้ตามสัญญาที่ได้รับ
การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
วัตถุดิบหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้ าของ SK 1 ได้แก่ เศษวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร เช่น ทะลายปาล์ม ชิ้นไม้สับ
เปลือกไม้ และชานอ้อย โดย ชิ้นไม้สับ และเปลือกไม้ สามารถหาได้ตลอดทั้งปี ในบริ เวณพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว ซึ่ งมี
โรงไม้สั บ ที่ ส ามารถส่ ง วัต ถุ ดิ บ ให้ SK 1ได้ และทะลายปาล์ ม สามารถหาได้ต ลอดทั้ง ปี เช่ น เดี ย วกัน แต่ ร าคา
เปลี่ยนแปลงตามตลาด และฤดูกาล ขณะที่ทะลายปาล์มจะขึ้นอยู่กบั ฤดู กาลเก็บเกี่ยวปาล์มทั้งนี้ ผูข้ ายมีหน้าที่ตอ้ ง
จัดหาเชื้อเพลิงตามประเภทที่กาํ หนดเพื่อส่ งมอบให้แก่ SK1
ปริมาณทีใ่ ช้ วตั ถุดิบในแต่ ละวัน
ปริ มาณการใช้เชื้ อเพลิ งในแต่ละวันขึ้นอยู่กบั สู ตรการเดิ นเครื่ องเพื่อให้ได้กาํ ลังการผลิ ตที่ขายออกวันละ 8
เมกะวัตต์ โดยกําหนดค่าความร้ อนของชนิ ดเชื้ อเพลิ งสามารถกําหนดให้ใ ช้เชื้ อเพลิ งต้นทุ นตํ่า เช่ นเปลื อกไม้,
ทะลายปาล์ม และชิ้ นไม้สับ โดยมี ป ริ มาณการใช้เชื้ อเพลิ ง ให้เหมาะสมกับชนิ ดของเชื้ อเพลิ งและขึ้ นอยู่กบั ค่า
ความชื้นเป็ นหลัก
งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
ไม่มี
1.4 ธุรกิจโรงไฟฟ้ าก๊ าซชี วภาพ ( Biogas Power Plant)
เนื่ องจากบริ ษทั ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องและการเพิ่มทุนยังไม่แล้วเสร็ จเหตุดว้ ยมีผคู ้ ดั ค้านการเพิ่มทุน
ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ขายหุ น้ สามัญทั้งหมดจํานวน 500,000 หุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 100 ของทุน
จดทะเบียนและทุนชําระแล้วในบริ ษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จํากัด โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาทให้แก่ บริ ษทั
เอส ที อาร์ อาร์ เอ็นจิเนี ยริ่ ง จํากัด คิดเป็ นมูลค่าซื้ อขายทั้งสิ้ น 50,000,000 บาท เพื่อใช้เป็ นทุนหมุนเวียนในกลุ่ม
บริ ษทั
2. กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Communication Technology : ICT)
บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งและพัฒนากลุ่มธุ รกิจ Information and Communication Technology หรื อ ICT ขึ้นด้วยเล็งเห็น
ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการดําเนิ นงานของภาครัฐและเอกชน และมีความสําคัญต่อ
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การบริ หารจัดการและพัฒนาองค์กรให้เจริ ญก้าวหน้า ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่ องทุกปี ของ
ภาครัฐและเอกชน
ด้วยประสบการณ์ของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการโครงการด้านไอที ที่สําคัญๆ มาตลอดกว่า 13 ปี และการมี
พันธมิตรทางธุ รกิจที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมตลอดถึงการให้บริ การที่ดีเยี่ยม นับเป็ นจุดแข็งในการดําเนิ น
ธุ รกิจ ICT โดยในทุกโครงการที่บริ ษทั ฯ ดําเนินการนั้น บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาคัดเลือกอุปกรณ์และระบบที่มีมาตรฐานสู ง
โดยพิจารณากําหนดรายการของอุปกรณ์และซอฟแวร์ แต่ละส่ วนให้เหมาะสมกับการใช้งานในองค์กรนั้นๆ เพื่อช่วยให้
ลูกค้าของบริ ษทั ฯ ได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากการลงทุนอย่างคุม้ ค่าที่สุด
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
สายงาน ICT ของบริ ษทั ฯ ครอบคลุ ม การบริ ก ารวางระบบด้า นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
โทรคมนาคมแบบครบวงจร ออกแบบและประยุกต์ท้ งั ระบบ ฮาร์ ดแวร์ , ซอฟต์แวร์ , โครงสร้างระบบเครื อข่าย และการ
ให้บริ การซ่ อมแซมและบํารุ งรักษาระบบและอุปกรณ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีทีมงาน
นักพัฒนาระบบ และวิศวกรระบบ ที่สามารถให้การสนับสนุ นด้านงานออกแบบและพัฒนาระบบ รวมไปถึงงานด้าน
ฝึ กอบรมให้แก่ลูกค้าได้เป็ นอย่างดี
โดยสื บเนื่ องจากความสําเร็ จของการเป็ นบริ ษทั ผูพ้ ฒั นาระบบ Integrated Billing & Customer Services System
and Billing Mediation (IBACSS) ในปี 2551-2555 มูลค่าโครงการ 953.36 ล้านบาท ให้กบั บริ ษทั โทรคมนาคม
แห่งชาติ จํากัด (มหาชน) ( ชื่ อย่อ “NT”) [ เดิ มชื่ อ บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซึ่ งควบรวมกิจการกับ
บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตั้งแต่วนั ที่ 7 มกราคม 2564 และ จดทะเบียนในนาม บริ ษทั โทรคมนาคมแห่ งชาติ จํากัด
(มหาชน) ] ในปี 2556 บริ ษทั ฯ ได้รับความไว้วางใจจาก NT ให้เป็ นผูด้ าํ เนิ นการพัฒนาระบบบริ หารจัดการข้อมูลลูกค้า
(Unified Database) มูลค่าโครงการ 211.48 ล้านบาท และจัดทําระบบบูรณาการการรับชําระค่าใช้บริ การ (Enterprise
Payment Integration System) จํานวน 1 ระบบ มูลค่าโครงการ 20.70 ล้านบาท ในปี 2558 จัดทําแผนพัฒนาระบบสํารอง
สําหรับ OM Unified จํานวน 1 ระบบ มูลค่าโครงการ 51.73 ล้านบาท ในปี 2561 และจ้างเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบ CRM
จํานวน 1 ระบบ มูลค่าโครงการ 63.88 ล้านบาท โดยนับตั้งแต่ปี 2556 เป็ นต้นมาจนถึงปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ยังได้รับความ
ไว้วางใจ จาก NT ให้เป็ นผูด้ ูแลบํารุ งรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์และระบบ IBACSS และ Unified Database อย่าง
ต่อเนื่อง มูลค่ารวมกว่า 333 ล้านบาท
การตลาด การจําหน่ ายและช่ องทางการจัดจําหน่ าย
กลุ่มลูกค้าหลักของบริ ษทั ฯ คือ องค์กรภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ และ บริ ษทั เอกชน โดย มุ่งเน้นรับงานโครงการต่างๆ
ด้วยการเข้าร่ วมประกวดราคา ทั้งนี้สินค้าและบริ การของบริ ษทั ฯ เป็ นสิ นค้าที่มีระบบเทคโนโลยีข้ นั สู ง ดังนั้นในขั้นตอน
การขายหรื อการนําเสนองานจึงจําเป็ นต้องใช้ผเู ้ ชี่ ยวชาญจากหลายสาขา และอาศัยความร่ วมมือจากพันธมิตรทั้งภายใน
และต่างประเทศ ซึ่ งนอกเหนื อจาการนําเสนอคุณสมบัติโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญแล้ว ยังมีการนําผลิ ตภัณฑ์มาทําการ Demo ให้
ลูกค้าทดลองใช้จริ งอีกด้วย เพื่อให้ลูกค้ามัน่ ใจในคุณภาพของสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ฯ
ในปี 2563 ที่ผา่ นมา ลูกค้าหลักของบริ ษทั ฯ ยังคงเป็ น บริ ษทั โทรคมนาคมแห่ งชาติ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ น
ลูกค้ารายใหญ่และมีการจ้างงานอย่างต่อเนื่ องมาโดยตลอดระยะเวลากว่า 13 ปี โดยในปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ได้มีโอกาส
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นําเสนอผลิตภัณฑ์ และโซลูชน่ั ต่างๆ เพื่อตอบสนองแผนธุ รกิ จของ บมจ. โทรคมนาคมแห่ งชาติ ได้แก่ ITSM Service
Desk Software เป็ นต้น
กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
กลยุทธ์ที่สาํ คัญคือ การมีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการบริ หารจัดการโครงการด้าน IT และการมีพนั ธมิตรทาง
ธุ รกิ จที่หลากหลายในสิ นค้าประเภทต่างๆ ทั้ง ฮาร์ ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ โดยเน้นพันธมิตรที่มีผลิ ตภัณฑ์เทคโนโลยีที่
ทันสมัย มี มาตรฐาน เป็ นที่ ยอมรั บในระดับสากล มีราคาที่ เหมาะสม มีบุคลากรที่ มีความรู ้ ความสามารถและมี ความ
พร้ อมในการให้บริ ก ารหลัง การขายที่ ดี อาทิ มี ศู นย์บ ริ ก ารที่ ค รอบคลุ ม พื้นที่ ก ารใช้ง าน และมี ค วามรวดเร็ วในการ
ให้บริ การในด้านการผลิตและการจัดจําหน่าย มีความพร้อมในการเตรี ยมปริ มาณสิ นค้าที่สามารถรองรับงานโครงการ
ขนาดใหญ่ท้ งั ของภาครัฐและเอกชนได้ และสามารถส่ งสิ นค้าได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ ว ทันต่อการดําเนิ นงานในแต่
ละโครงการ นอกจากการมีสินค้าและบริ การที่ดีแล้ว สิ่ งสําคัญที่เป็ นหัวใจสําคัญในการแข่งขันอีกประการหนึ่ ง คือการ
เป็ นพันธมิตรทางธุ รกิ จที่ดีกบั ลู กค้า กล่าวคือ บริ ษทั ฯ จะต้องเป็ นคู่คิดทางธุ รกิจให้กบั ลู กค้าได้ สามารถให้คาํ ปรึ กษา
แนะนํา ให้ความช่วยเหลือและดูแลลูกค้าให้ได้สินค้าและบริ การที่ดีที่สุดภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม
สภาพการแข่ งขัน
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญในการเปลี่ยนแปลงธุ รกิจและองค์กรต่างๆ การติดตามแนวโน้มของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละปี จึงเป็ นเรื่ องสําคัญ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปและรู ้เท่าทัน
คู่แข่งในสภาพการแข่งขันที่มีผปู ้ ระกอบการหน้าใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี
Gartner บริ ษทั ที่ให้คาํ ปรึ กษาและวิจยั ชื่อดังจากสหรัฐฯ ได้เผยถึงแนวโน้มเทคโนโลยีแห่งอนาคตในปี 2021
โดยแบ่งเป็ น 3 ประเภทประกอบด้วย People Centricity, Location Independence และ Resilient Delivery
1.) People Centricity
Internet of Behavior (IoB) – เทคโนโลยีดา้ นการจดจําใบหน้า ติดตามพิกดั และ Big Data สามารถนํามาใช้เพื่อ
เชื่อมโยงเข้ากับเหตุการณ์ของพฤติกรรมได้ เช่น การนําไปติดตามมาตรการด้านสุ ขภาพสําหรับเหตุการณ์แพร่ ระบาดของ
ไวรัส โดยองค์กรสามารถใช้ IoB เพื่อระบุวา่ พนักงานคนไหนไม่ใส่ หน้ากากหรื อตรวจจับอุณหภูมิของคนงาน และ
Gartner คาดการณ์วา่ ภายในปี 2025 ประชากรครึ่ งโลกจะได้รับอิทธิ พลจากเทคโนโลยีน้ ีไม่วา่ จากทางใดก็ทางหนึ่ง
Privacy-Enhancing Computation – การป้ องกันข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่ (at rest) จะไม่เพียงพออีกต่อไป ทําให้องค์กร
จะต้องหาทางปกป้ องข้อมูลที่ถูกประมวลผลด้วย และภายในปี 2025 บริ ษทั ใหญ่เกินครึ่ งจะต้องเพิ่มความสามารถในการ
ประมวลผลข้อมูลในสภาพแวดล้อมที่ไม่น่าเชื่ อถือและมีผเู ้ กี่ยวข้องหลายส่ วนให้สามารถรักษาเรื่ อง Privacy และ
Security
Total Experience – การผสมผสานระหว่าง Experience ของลูกค้า พนักงาน และผูใ้ ช้งานเข้าด้วยกัน เช่น
Conversational Platform ที่มีการพัฒนาเรื่ อง Voice หรื อการบริ หารจัดการ Dialogue อย่างในเหตุการณ์แพร่ ระบาดทําให้
เกิดการพัฒนาของเทคโนโลยี Touchless Interface ต่างๆ ทําให้องค์กรปฏิวตั ิความเป็ น Mobile และ Distribute มากขึ้น
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2.) Location Independence
Cybersecurity mesh – เป็ นคอนเซปต์การให้ใครก็ตามสามารถเข้าถึงสิ นทรัพย์ดิจิทลั ได้อย่างมัน่ คงปลอดภัย ไม่
ว่าสิ นทรัพย์หรื อบุคคลนัน่ จะอยูท่ ี่ไหนก็ตาม ซึ่ งเป็ นการแบ่งแยกระหว่างการบังคับใช้ Policy และการจัดทํา Policy ซึ่ง
เราก็พอเห็นแล้วว่า Cloud สามารถผลักดันแนวคิดนี้ได้บา้ งแล้ว
Anywhere Operation – โมเดลการปฏิบตั ิการด้านไอทีที่ถูกออกแบบมาให้สามารถรองรับลูกค้า พนักงาน เพื่อ
ขับเคลื่อนธุ รกิจได้จากทุกที่ผา่ น Infrastructure ที่กระจัดกระจายอยู่ ทั้งนี้ Gartner คาดว่าในปี 2023 องค์กรมากกว่า 40%
จะประยุกต์ใช้คอนเซปต์น้ ีเพื่อนําเสนอประสบการณ์ผสมผสานทั้งจาก Physical และ Virtual
Distributed Cloud – ผูใ้ ห้บริ การคลาวด์จะขยายขอบเขตของการใช้งานไปได้ทุกที่ ซึ่ งเราเริ่ มเห็นแล้วว่าแต่ละเจ้า
มีโซลูชนั ระดับ Edge อย่างไร เพื่อช่วยลดการส่ งข้อมูลออกนอกไซต์
3.) Resilient Delivery
Intelligent Composable Business – การตัดสิ นใจทางธุ รกิจจะพึ่งพาข้อมูลมากขึ้น ในการสร้างโมเดลทางธุ รกิจ
การตัดสิ นใจอย่างอัตโนมัติ และการออกบริ การ รวมถึงช่องทางการให้บริ การใหม่ๆ
AI Engineering – เป็ นการผสานของ DataOps, ModelOps และ DevOps ซึ่ งจะช่วยให้ธุรกิจเกิดขึ้นใช้ได้จริ งมาก
ขึ้นกว่าแต่ก่อน
Hyperautomation – เป็ นการผสมผสานระหว่าง Machine Learning หลายตัวเข้าตัว Automation Tool เพื่อทํางาน
ต่างๆ ซึ่ งเราเริ่ มเห็นแนวโน้มมาระยะหนึ่งแล้ว เพียงแต่สถานการณ์แพร่ ระบาดครั้งใหญ่ เหมือนยกระดับให้องค์กร
เปลี่ยนทุกอย่างเป็ น Digital First
ที่มา : 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-2021technologies
การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษ ัท ฯ ได้ท าํ งานร่ ว มกับ พัน ธมิ ต รทางเทคโนโลยี ท้ ัง ในและต่ า งประเทศเพื่ อ นํา เสนอระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละโครงการ พันธมิตรที่สําคัญของบริ ษทั ฯ ได้แก่ บริ ษทั ไอบีเอ็ม
ประเทศไทย จํากัด Oracle Corporation (Thailand) Co.,Ltd. และ HP Inc (Thailand) Ltd. เป็ นต้น และพันธมิตรราย
ใหม่ในปี 2563 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ “Axway API” และ ผลิตภัณฑ์ “Hitachi Software” เป็ นต้น
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โครงการที่สําคัญของ บริ ษทั โทรคมนาคมแห่ งชาติ จํากัด (มหาชน) ที่ถือเป็ นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของ กลุ่มธุ รกิจ
ICT คือ โครงการ Integrated Billing & Customer Services System and Billing Mediation (IBACSS) มูลค่า 953.36
ล้านบาท ในปี 2551-2555 และโครงการจ้างจัดทําระบบบริ หารจัดการข้อมูลลูกค้า (Unified Database) มูลค่าโครงการ
211.48 ล้านบาท ในปี 2556 จากการเป็ นผูด้ าํ เนิ นการทั้ง 2 โครงการดังกล่าว ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ได้รับการว่าจ้างให้เป็ นผู ้
บํารุ งรักษาและซ่ อมแซมระบบงานทั้งสองระบบมาโดยตลอดจนถึ งปั จจุ บนั ทั้งยังมี การพัฒนาต่อยอดเป็ นโครงการ
ใหม่ๆ อาทิเช่น โครงการจ้างจัดทําแผนพัฒนาระบบสํารองสําหรับ OM Unified โครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบ
CRM เป็ นต้น
งานทีอ่ ยู่ระหว่ างดําเนินการ
งานโครงการที่บริ ษทั ฯ ดําเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. โครงการจ้างบํารุ งรักษาและซ่อมแซม (Maintenance Project) : บริ ษทั ฯ จะทําการส่ งมอบงานบํารุ งรักษา
และซ่ อมแซมและเก็บ เงิ นค่า จ้า งเป็ นรายเดื อน ระยะเวลา ดํา เนิ นการ 12 เดื อน ไม่ มี ระยะรั บ ประกัน
(Warranty) ได้แ ก่ โครงการบํา รุ ง รั ก ษาและซ่ อ มแซมระบบ IBACSS และโครงการบํา รุ ง รั ก ษาและ
ซ่อมแซมระบบ Unified Database
2. โครงการจ้างเหมาดําเนิ นการ (Turnkey Project) : บริ ษทั ฯ จะพัฒนาระบบที่ได้รับการว่าจ้างจนแล้วเสร็ จ
ในสภาพพร้อมใช้งาน แล้วจึงส่ งมอบระบบงานโครงการนั้นให้กบั ผูว้ า่ จ้าง ภายใต้ระยะเวลาโครงการ โดยมี
ระยะเวลารับประกัน (Warranty) ได้แก่
2.1 โครงการจ้างจัดทําแผนพัฒนาระบบสํารองสําหรับ OM Unified คาดว่าจะส่ งมอบงานได้
ภายในไตรมาสที่ 1 ของ ปี พ.ศ. 2564
2.2 โครงการจ้างเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบ CRM คาดว่าจะส่ งมอบงานได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของ
ปี พ.ศ. 2564
3. กลุ่มธุรกิจทีป่ รึกษาด้ านวิศวกรรม (Engineering Consulting)
เนื่ องจากโครงการต่างๆ ของกลุ่มธุ รกิ จที่ ปรึ กษาด้านวิศวกรรมได้สิ้นสุ ดลงตั้ง แต่ปลายปี 2558 และยังไม่ มี
โครงการใหม่เพิ่มเติม บริ ษทั ฯ จึงอยูใ่ นระหว่างการดําเนินการปิ ดธุ รกิจในกลุ่มนี้ต่อไป
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โครงสร้ างธุรกิจ
กลุม่ ธุรกิจพลังงาน

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

กลุม่ ธุรกิจ ICT

กลุ่มธุรกิจทีป่ รึกษาวิศวกรรม*

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

1) ความเสี่ ยงต่ อการดําเนินธุรกิจ

1.1 ความเสี่ ยงด้ านความต้ องการของตลาด
ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯประกอบด้วย 2 กลุ่มธุ รกิจที่สาํ คัญ คือ ธุ รกิจพลังงาน และธุ รกิจ ICT
ธุ รกิ จด้านพลังงานถือได้วา่ มีความเสี่ ยงตํ่า เนื่ องจากบริ ษทั ฯ เป็ นคู่สัญญากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ซึ่ งรับซื้ อ
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ท้ งั หมดของกลุ่มบริ ษทั ตามสัญญา
ธุ รกิจ ICT มีสภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสู ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการประมูลงานโครงการขนาดใหญ่ใน
องค์กรของรัฐ เนื่ องจากปั จจุบนั มีผูป้ ระกอบการ System Integrator ทั้งรายเก่าและรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องใน
ตลาด ในขณะที่จาํ นวนหรื อปริ มาณงานโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ มีจาํ นวนที่เพิ่มขึ้นไม่มาก อันเนื่ องมาจากสถานการณ์
แพร่ ระบาดของ COVID 19 บริ ษทั ฯ จึ งให้ความสํา คัญกับ เรื่ องคุ ณภาพ บริ การให้ก ับลู กค้าอย่างใกล้ชิด และรั กษา
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั พันธมิตรไว้อย่างต่อเนื่อง
1.2 แนวโน้ มความเสี่ ยงจากการเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประกอบธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบประกอบธุ รกิจ อาจจะส่ งผลกระทบต่อการดําเนินธุ รกิจ
ของบริ ษทั ฯ ได้ท้ งั ในทางที่ เป็ นประโยชน์หรื อในทางที่ เป็ นโทษแก่ทางบริ ษทั ฯ โดยที่การเปลี่ ยนแปลงกฎระเบี ยบ
ข้อบังคับต่างๆ เป็ นปั จจัยภายนอกที่บริ ษทั ฯ ไม่อาจควบคุมได้ แต่อย่างไรตาม บริ ษทั ฯ มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
กฏระเบี ย บรวมถึ ง นโยบายของภาครั ฐ อย่า งต่อเนื่ อ ง ตลอดจนในการวิเคราะห์ ก ารลงทุ นในกิ จการบริ ษ ทั ฯ จะให้
ความสําคัญต่อความเสี่ ยงของการเปลี่ ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ ยวข้องเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนรู ปแบบการทํางานให้
สอดคล้องและเป็ นไปตามกฎระเบียบของภาครัฐได้
1.3 ความเสี่ ยงจากการพึง่ พิงลูกค้ ารายใหญ่ สําหรับธุรกิจพลังงาน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ที่ดาํ เนินธุ รกิจโรงไฟฟ้าทุกโครงการมีการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคเป็ นลูกค้าเพียงรายเดียว
ซึ่ งมีสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าและเป็ นหน่วยงานภาครัฐที่มีความน่าเชื่ อถือและมีความมัน่ คง จึงทําให้กลุ่มบริ ษทั ฯ มีความ
เสี่ ยงตํ่าจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
1.4 ความเสี่ ยงจากวัตถุดิบทีม่ ีความสํ าคัญต่ อการผลิตในธุรกิจพลังงาน
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด ผูด้ าํ เนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจากไม้
สับ,เปลือกไม้,ทะลายปาล์มและชานอ้อย โดยวัตถุ ดิบดังกล่าวเป็ นวัตถุ ดิบสําคัญที่ใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ า
และเป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความไม่แน่นอนด้านผลผลิตและราคา จึงอาจประสบปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในบาง
ฤดูกาล อีกทั้งยังส่ งผลให้ราคามีแนวโน้มสู งขึ้น
หน้า
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บริ ษทั ไออี ซี แม่ ทา แม่ แตง จํากัด มี ค วามเสี่ ยงจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อากาศ (Climate Change)
แสงแดด ซึ่ งเป็ นวัตถุ ดิบหลักในการผลิ ตเปลี่ ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศ โดย 2 ปี ที่ผ่านมาประสบปั ญหาท้องฟ้ ามืด
ครึ้ มจากปริ มาณเมฆฝน และปริ มาณหมอกควันที่ปกคลุมจากไฟป่ า
ความเสี่ ยงทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต
ปั ญหาต้นทุนเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้ าชี วมวลสู งขึ้น เนื่ องจากมีการเพิ่มของโรงไฟฟ้ าทําให้มีการแข่งขันกันซื้ อ
จนทําให้ราคาเชื้อเพลิงชีวมวลสู งขึ้น บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด ได้เตรี ยมการสับไม้เชื้อเพลิงเอง เพื่อควบคุมต้นทุน
การผลิตไฟฟ้า
1.5 ปัจจัยเสี่ ยงในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์
1.5.1 คุณภาพของวัตถุดิบ
ไม่สามารถควบคุมปริ มาณความเข้มแสงจากดวงอาทิตย์ได้
1.5.2 ความสมํ่าเสมอของวัตถุดิบ
ไม่สามารถควบคุมหรื อระบุจาํ นวนชัว่ โมงการรับแสงแดดที่แน่นอนได้ เนื่ องจากความสมํ่าเสมอของ
วัตถุดิบแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
1.5.3 ราคาขาย
ราคารับซื้ อไฟฟ้าปั จจุบนั การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคให้ส่วนเพิม่ ของราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) 10 ปี ซึ่ ง
หลังจากนั้น ราคารับซื้ อจะแปรผันตามนโยบายภาครัฐในอนาคต
1.6 ความเสี่ ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่ งส่ งผล
กระทบต่อการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กูย้ ืม เงินเบิกเกินบัญชี
เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นและเงิ นกูย้ ืมระยะยาว เนื่ องจากบริ ษทั มีการใช้แหล่งเงิ นกูย้ ืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมีอตั รา
ดอกเบี้ยลอยตัวเป็ นหลัก จึงทําให้มีความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารการเงินได้
มีการติดตามนโยบายทางการเงินของทางภาครัฐและสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการบริ หารความ
เสี่ ยงและลดผลกระทบทางการเงินของกิจการ เช่น การติดตามแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย กล่าวคือ หากอัตราดอกเบี้ยเงินกูม้ ี
แนวโน้มคงที่หรื อลดลง จะพิจารณาเงื่ อนไขการกูย้ ืมที่เป็ นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว แต่หากอัตราดอกเบี้ยเงิ นกูม้ ีแนวโน้ม
เป็ นขาขึ้น จะพิจารณาเงื่อนไขการกูย้ มื ที่เป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยง บริ ษทั จะควบคุม
สัดส่ วนอัตราดอกเบี้ยสิ นทรัพย์และหนี้สินของทั้งกลุ่มบริ ษทั ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมมากยิง่ ขึ้น
ในปี 2563 แม้วา่ ภาวะอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโน้มลดลง แต่เนื่ องจากในสัญญาเงินกูข้ องบริ ษทั ย่อยกับ
สถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง มีเงื่อนไขที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นในกลางปี 2563 ฝ่ ายบริ หารการเงิ นของบริ ษทั จึงเร่ ง
เจรจาขอปรับโครงสร้างหนี้ กบั สถาบันการเงิ น โดยเจรจาขอชําระหนี้บางส่ วนก่อนกําหนด เพื่อแลกเปลี่ยนกับการขอ
หน้า
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ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ซึ่ งสถาบันการเงินดังกล่าวได้อนุมตั ิปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมของบริ ษทั ย่อยลงจาก MLR
+ 1% เป็ น MLR - 0.25% ทําให้บริ ษทั ย่อยมีกระแสเงินสดคงเหลือและมีสภาพคล่องในการดําเนิ นงานเพิ่มขึ้น เนื่ องจาก
มีตน้ ทุนทางการเงินลดลง
2) ความเสี่ ยงต่ อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
2.1 ความเสี่ ยงทีม่ ีผลกระทบต่ อสิ ทธิหรื อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
เนื่ องจากบริ ษทั ฯมีผถู ้ ือหุ ้นรายย่อยจํานวนมาก โดย ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 มีจาํ นวนผูถ้ ือหุ ้น 26,701 ราย
จากจํานวนผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าวทําให้การจัดประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งต้องได้รับเสี ยงในที่ประชุ มอย่างน้อยหนึ่ งในสาม (1 ใน 3)
หรื อร้อยละ 33.33 ดังนั้น จึงมีความเสี่ ยงต่อผูถ้ ือหุ น้ ที่บริ ษทั ฯ จะไม่สามารถจัดประชุ มสามัญแบบครบองค์ประชุมได้ใน
ครั้งแรก
บริ ษทั ฯ ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่ที่ถือหุ น้ ตั้งแต่ 15% ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ จึงไม่
มีผถู ้ ือหุ น้ ใหญ่รายใดมีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั ฯ และมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของบริ ษทั ฯ
ความเสี่ ยงจากผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่หรื อผูบ้ ริ หารมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เนื่ องจากมีกิจการที่แข่งขันกับ
บริ ษทั (ไม่มี)
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โครงสร้ างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท

อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าที่จดั การบริ ษทั ฯให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
2. คณะกรรมการมีอาํ นาจออกระเบียบข้อบังคับ เพื่อดําเนิ นตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ
3. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี
4. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบัญชีงบกําไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั ฯ
เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในการประชุมสามัญประจําปี
5. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดาํ เนินกิจการของบริ ษทั ฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
6. คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิหน้าที่
7. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็ นหุ น้ ส่ วน หรื อเข้าเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในนิ ติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
องค์ ประกอบและการแต่ งตั้งคณะกรรมการ
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ แต่ละท่านมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ที่ ค ณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุ นกํา หนด ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
1. โครงสร้ างของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ ต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็ นกรรมการบริ หารอย่าง
น้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุ รกิจหรื ออุตสาหกรรมหลักที่บริ ษทั ฯดําเนินกิจการอยู่ และบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยนโยบาย
ในการกําหนด องค์ประกอบของคณะกรรมการ รวมถึงจํานวนปี ในการดํารงตําแหน่งของกรรมการแต่ละคนไว้ใน
รายงานประจําปี และบน เว็บไซต์ (Website) ของบริ ษทั ฯ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจํากัด
2. มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นอยูใ่ น
ราชอาณาจักร
3. มีกรรมการอิสระตามที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และกรรมการที่ไม่ได้เป็ นอิสระควรเป็ นไปตาม
สัดส่ วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผูถ้ ือหุ น้ แต่ละกลุ่ม
4. กรรมการบริ ษทั ฯต้องมีความหลากหลายของทักษะ ประกอบด้วย ทักษะทางด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชี
การเงิ น ด้านธุ รกิ จ ด้านการจัดการ ด้านกลยุทธ์ ดา้ นการวิเคราะห์ ความเสี่ ยง ด้านกฎหมาย และด้านการกํากับดู แล
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กิจการ โดย ประกอบด้วยผูม้ ีความรู ้ในธุ รกิจของบริ ษทั ฯอย่างน้อย 3 คน ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และด้านบัญชี
การเงินอย่างน้อย 1 คน
5. การแต่งตั้งกรรมการต้องเป็ นไปตามวาระที่กาํ หนดไว้โดยเจาะจง มีความโปร่ งใสชัดเจน และต้องมีประวัติ
ของ บุคคลนั้นโดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสิ นใจของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ และต้องเปิ ดเผยประวัติ
ของ คณะกรรมการทุกคนในรายงานประจําปี เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบทัว่ กัน
6. มีเลขานุ การบริ ษทั ฯเพื่อทําหน้าที่ให้คาํ แนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการจะต้อง
ทราบ และปฏิ บตั ิ หน้า ที่ ใ นการดู แลกิ จกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ง ประสานงานให้มี ก ารปฏิ บ ตั ิ ตามมติ ข อง
คณะกรรมการ รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริ ษทั ฯได้ ฝึ กอบรมและพัฒนาความรู ้ของเลขานุการบริ ษทั ฯอย่างต่อเนื่ อง ด้านกฎหมาย การบัญชี
หรื อ การปฏิบตั ิหน้าที่เลขานุการบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในปี 2563 ประกอบด้วย
ชื่ อ

ตําแหน่ ง

หมายเหตุ

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

นายชัชวาลย์ ฮาสุ วรรณกิจ
นายศักดา ศรี นิเวศน์
นายพรเทพ อิฐโสภณพันธ์
นายดํารงค์ ภูติภทั ร์
นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์

9. พล.ต.ต.สมนึก บุรมิ
10. นายเฉลิม ซื่ อภักดี

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

สิ้ นสุ ดวันที่ 25 มกราคม 2563

ตั้งแต่วนั ที่ 25 มกราคม 2563

วิธีการลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ คือให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสําคัญ
ของบริ ษทั ฯ โดยมีผดู ้ าํ รงตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั ในปี พ.ศ. 2563 คือ นายศุภณัฐ พูนสวัสดิ์
การประชุ มคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีกาํ หนดประชุมอย่างตํ่าทุก 3 เดือนและมีการประชุมเพิ่มตามความจําเป็ น โดยมีการกําหนดวาระ
ชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็ นประจํา ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั ได้จดั ส่ งหนังสื อเชิญ
หน้า
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ประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วมประชุม และมีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผา่ น
การรับรองจากประธานกรรมการ หรื อกรรมการผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยในปี 2563 ที่ผา่ นมา คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้ น 6 ครั้ง โดยการเข้าร่ วม
ประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านสรุ ปได้ดงั นี้
รายชื่ อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ
นายสันติชยั เตียวสมบูรณ์กิจ
นายเมธา ธรรมวิหาร
นายศักดา ศรี นิเวศน์
นายชัชวาลย์ ฮาสุ วรรณกิจ
นายพรเทพ อิฐโสภณพันธ์
นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์
พล.ต.ต.สมนึก บุรมิ
นายเฉลิม ซื่ อภักดี

การเข้ าร่ วมประชุ ม/การประชุ มทั้งหมด
ในช่ วงทีเ่ ข้ าเป็ นกรรมการ (ครั้ง)
5/6
5/6
5/6
6/6
6/6
6/6
6/6
5/6
4/5

การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ กําหนดให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ดย่อยของบริ ษทั ฯ มี
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ทั้งเป็ นรายคณะและรายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการร่ วม
พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานที่ผา่ นมาอันจะนําไปสู่ การพัฒนาและปรับปรุ งการดําเนิ นงานให้มีประสิ ทธิ ภาพดีย่งิ ขึ้น โดย
บริ ษ ทั ฯ มี นโยบายให้ค วามสํา คัญกับ การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการ การปฐมนิ เทศกรรมการเข้า ใหม่ และ
สนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการฝึ กอบรมกับสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง
ทั้งนี้ การประเมิ นคณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ดย่อยบริ ษทั ฯมุ่งเน้นการปฏิ บตั ิ หน้าที่ของกรรมการให้มี
ความโปร่ งใส และยุติธรรมอันนําไปสู่ กระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่ งเสริ มให้บริ ษทั ฯ เจริ ญเติบโต และก้าวหน้า
ด้วยความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืน
กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท
เพื่ อให้เป็ นไปตามหลัก การกํา กับ ดู แลกิ จการที่ ดี และเพื่ อให้ค ณะกรรมการบริ ษทั ได้รับข้อมู ล อย่า งละเอี ย ด
รวดเร็ ว ถู กต้องและตรงไปตรงมา ในการประเมิ นบริ ษทั ฯ ได้ใช้แบบการประเมิ นตนเองของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
หน้า
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ประจําปี 2563 อ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย บริ ษทั ฯได้ทาํ การประเมินคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เป็ นประจําทุ กปี โดยผลการประเมิ นจะนํามาใช้เป็ นกรอบในการพิจารณาทบทวนการปฏิ บ ตั ิ งานในหน้า ที่
ปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาการดําเนินงานต่อไปดังนั้น การประเมินผลงานคณะกรรมการบริ ษทั ในปี
2563 จะมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ ษทั
โดยแบบฟอร์ มการประเมินครอบคลุมในหัวข้อสําคัญ ดังนี้
• โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
• บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
• การประชุมคณะกรรมการ
• การทําหน้าที่ของกรรมการ
• ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการกับฝ่ ายจัดการ
• การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
โดยในแต่ละหัวข้อจะมีขอ้ ย่อยให้กรรมการให้คะแนน และจะนําคะแนนเหล่านั้นมาหาค่าเฉลี่ ยเป็ นคะแนนของ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการชุ ดย่อย รวมทั้งกรรมการรายบุคคล โดยในปี 2563 มีผลการประเมินโดยภาพรวม
พบว่า คณะกรรมการส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่า อยู่ใ นเกณฑ์ ดี ทั้ง นี้ ข้อ คิ ด เห็ น ต่ า งๆ เพื่ อ ร่ ว มสนับ สนุ น การปฏิ บ ัติ ง านของ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการดําเนินงานของบริ ษทั ให้ดียง่ิ ขึ้นต่อไป
ผู้บริหาร

ผูบ้ ริ หารในปี 2563 ประกอบด้วย

ชื่ อ
1. นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์
2. นางสาวดวงใจ นิลพันธุ์
3. นางสาวฐิติรัตน์ เกื้อนุ่น
4. นายสมชัย วุฒิศาสตร์
5. นางสาวฤทัยรัตน์ ทองเจริ ญ

เลขานุการบริษัท
ชื่ อ
นายศุภณัฐ พูนสวัสดิ์

ตําแหน่ ง
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ สายงาน ICT
ผูด้ ูแลสูงสุดสายบัญชีและการเงิน (CFO)
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายกฎหมาย
ผูด้ ูแลสูงสุดสายบัญชีและการเงิน (CFO)

หมายเหตุ

ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2564
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

เลขานุ การบริ ษทั ในปี 2563 ประกอบด้วย
ตําแหน่ ง

หมายเหตุ

เลขานุการบริ ษทั

หน้า
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ค่ าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร
1. ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2563 ประกอบด้วยเบี้ยประชุมดังนี้
ลําดับ

ชื่ อ

กรรมการบริษัท

1
2
3
4
5
6
7
8
9

นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ
นายสันติชยั เตียวสมบูรณ์กิจ
นายเมธา ธรรมวิหาร
นายศักดา ศรี นิเวศน์
นายชัชวาลย์ ฮาสุ วรรณกิจ
นายพรเทพ อิฐโสภณพันธ์
นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์
พลตํารวจตรี สมนึก บุรมิ
นายเฉลิม ซื่อภักดี
รวม

79,583.00
79,583.00
79,583.00
95,500.00
95,500.00
95,500.00
95,500.00
79,583.00
63,666.00
763,998.00

กรรมการ
ตรวจสอบ
12,000.00
12,000.00
12,000.00
36,000.00

กรรมการ
บริหาร
-

กรรมการ
ความเสี่ยง
-

กรรมการ
สรรหาฯ
-

รวม

799,998.00

หมายเหตุ : การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษทั , กรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 เมื่อวันที่
25 มกราคม 2563 มีมติอนุมตั ิวงเงินรวมไม่เกิน 800,000 บาท

1.2 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนเป็ นเงิ นได้ให้แก่ผูบ้ ริ หาร จํานวน 4 ราย รวมทั้งสิ้ น 3,870,800
บาท (ไม่รวมเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและสวัสดิการอื่นๆ)
2. ค่าตอบแทนอื่น
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับผูบ้ ริ หาร 2 ราย รวมทั้งสิ้ น 64,800 บาท
บุคลากร

- จํานวนพนักงานของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจาํ นวนทั้งหมด 28 คน
- ข้อพิพาทด้านแรงงาน
ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั มีขอ้ พิพาททางคดีดา้ นแรงงาน โดยเป็ นคดีแรงงานที่พนักงานเป็ นโจทก์
ฟ้องเรี ยกค่าชดเชยจากการเลิกจ้าง จํานวน 7 คดี โดยเป็ นคดีที่ ศาลชั้นต้นได้มีคาํ สั่งให้จาํ หน่ายคดีออกจากสารบบ
ความ เนื่องจากโจทก์ถอนฟ้องคดีจาํ นวน 4 คดี เป็ นคดีที่ศาลได้พิพากษายกฟ้องโจทก์จาํ นวน 1 คดี และเป็ นคดี
ศาลได้พิพากษาให้โจทก์ชนะคดี จํานวน 2 คดี โดยทั้ง 2 คดีดงั กล่าวยังอยูร่ ะหว่างการอุทธรณ์คดีต่อศาลอุทธรณ์
คดีชาํ นัญพิเศษ
หน้า

33

รายงานประจําปี 2563

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

- การบริ หารค่าตอบแทน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะกําหนด และบริ หารค่าตอบแทนตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับ สภาวะเศรษฐกิ จ และผลประกอบการของบริ ษทั ฯ โดยแบ่ง ค่าตอบแทน
ออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้
1. ค่าจ้าง บริ ษทั ฯ มีการกําหนดอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างเงินเดือน
ของบริ ษทั ฯ
2. สวัสดิการต่าง ๆ บริ ษทั ฯ ได้จดั สวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงานตามความเหมาะสม ดังนี้
2.1 สวัสดิ การประกันสังคม บริ ษทั ฯ จัดให้มีสวัสดิ การประกันสังคมตามที่กฎหมายกําหนด โดยคุ ม้ ครอง 7
กรณี ได้แก่ กรณี เจ็บป่ วย , กรณี คลอดบุตร , กรณี ทุพพลภาพ , กรณี ตาย , กรณี สงเคราะห์บุตร , กรณี ชรา
ภาพ และกรณี ว่า งงาน นอกจากนี้ ย งั มี ก องทุ นเงิ นทดแทน ซึ่ ง จะคุ ม้ ครองพนัก งานในกรณี เจ็บ ป่ วยอัน
เนื่องมาจากการทํางาน
2.2 เงิ นกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พ เป็ นสวัสดิ การส่ งเสริ มการออมให้แก่พนักงาน โดยบริ ษทั ฯ จะหักเงินเดื อน
พนักงานเพื่อสะสมเข้ากองทุนสํารองเลี้ ยงชี พในอัตรา 3% และบริ ษทั ฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ให้แก่
พนักงานในอัตรา 3% เช่นกัน
2.3 ค่ารั กษาพยาบาล บริ ษ ทั ฯ ได้ทาํ ประกันสุ ข ภาพ เพื่อเป็ นสวัส ดิ การช่ วยเหลื อค่ารั กษาพยาบาลในยาม
เจ็บป่ วยให้แก่พนักงาน โดยมีการกําหนดอัตราเงินช่วยเหลือตามระดับตําแหน่งของพนักงาน
2.4 การประกันอุบตั ิเหตุหมู่ บริ ษทั ฯ ได้ทาํ ประกันอุบตั ิเหตุหมู่ให้กบั พนักงาน โดยพิจารณาวงเงินประกันตาม
ระดับตําแหน่งของพนักงาน
2.5 เงินสงเคราะห์ฌาปนกิ จ บริ ษทั ฯ ได้จดั สวัสดิ การเงิ นช่วยเหลือค่าฌาปนกิ จศพ ในกรณี ที่พนักงาน หรื อ
ครอบครัวพนักงานเสี ยชีวติ
3. เงินรางวัลประจําปี (Bonus) บริ ษทั ฯ จะพิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจําปี ตามผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ทั้งนี้ การพิจารณาการจ่ายเงินรางวัลประจําปี นั้น ขึ้นอยูก่ บั ผลประกอบการประจําปี ของบริ ษทั ฯ
- การพัฒนาพนักงาน
บริ ษทั ฯ ถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร จึงให้ความสําคัญ กับการพัฒนาบุคลากรมาโดย
ตลอด ตั้งแต่เริ่ มเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่งของบริ ษทั โดยผ่านทางวิธีการต่างๆ อาทิ เช่น การจัดปฐมนิ เทศ, การจัดฝึ กอบรม
(Training), การศึกษา/การดูงาน (Job Study), การหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่การงาน (Job Study) รวมถึงการให้โอกาส
พนักงานแต่ละคนสามารถเจริ ญก้าวหน้าในอาชีพการงาน (Promotion) เป็ นต้น
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้จดั อบรมให้แก่พนักงาน ซึ่งเป็ นการพัฒนาความรู ้ตามทักษะวิชาชีพต่างๆ เช่น การเงิน
บัญชี กฎหมาย การบริ หารบุคคล นักลงทุนสัมพันธ์ IT และ วิศวกรรม
ทั้งนี้พนักงานได้รับการฝึ กอบรมเฉลี่ย 6 ชัว่ โมง/คน/ปี (ทั้งกลุ่มบริ ษทั ฯ) และ 3 ชัว่ โมง /คน/ปี (เฉพาะบริ ษทั ฯ)
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การกํากับดูแลกิจการ

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุ ดย่ อย
บริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 6 ชุด ได้แก่
1. คณะกรรมการบริ หาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
5. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
6. คณะกรรมการการลงทุน
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 มีมติจดั ตั้งคณะกรรมการ
การลงทุ นอี กชุ ดหนึ่ ง เพื่อนําเสนอและกลัน่ กรองพิจารณาโครงการใดๆ หรื ออนุ มตั ิ การลงทุ นหุ ้นในตลาด
หลักทรัพย์ (SET50/SET100) ภายใต้งบประมาณที่คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิไว้และรายงานต่อไป
1. คณะกรรมการบริ หาร
อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หารมีอาํ นาจหน้าที่ดาํ เนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยให้เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ
1.1 อํานาจในการอนุ มตั ิ ตามวงเงิ นของคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ตามอํานาจ
ดําเนิ นการของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้รับการอนุ มตั ิจากที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2561 สามารถสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้
• การฝากเงินกับสถาบันการเงิน
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ : เกินกว่า 5,000,000 บาท
• วงเงินกูย้ มื ระหว่างบริ ษทั ในเครื อ
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ : ไม่เกิน 50,000,000 บาท
• การอนุมตั ิให้เปิ ดวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่และแจ้งคณะกรรมการบริ ษทั รับทราบ :ไม่เกิน 100,000,000 บาท
• การอนุ มตั ิการจัดซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร การจัดหาสิ่ งของอื่นๆ วัสดุ สิ้นเปลื อง วัตถุดิบในกระบวนการ
ผลิต วัตถุดิบสิ้ นเปลืองในกระบวนการผลิต (เกินกว่าแผนธุ รกิจประจําปี )
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กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ : ไม่เกิน 50,000,000 บาท (ต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริ ษทั : เกินกว่า 50,000,000 บาท
• การอนุ มตั ิการจัดซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร การจัดหาสิ่ งของอื่นๆ วัสดุ สิ้นเปลื อง วัตถุดิบในกระบวนการ
ผลิต วัตถุดิบสิ้ นเปลืองในกระบวนการผลิต (นอกแผนธุ รกิจประจําปี แต่สอดคล้องกับแผนธุ รกิจฯ)
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ : ไม่เกิน 50,000,000 บาท (ต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริ ษทั
: เกินกว่า 50,000,000 บาท
• การฟ้ อง/ไม่ฟ้อง หรื อการไม่อุทธรณ์/ไม่ฎีกาหรื อการถอนฟ้ อง/ถอนอุทธรณ์ /ถอนฎี กาในเรื่ องภาษี
อากร การตกลงประนีประนอมยอมความ หรื อการยอมชําระภาษีอากร
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ดา้ นบัญชีและการเงิน: ไม่เกิน 2,000,000 บาท /เรื่ อง
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ : ไม่เกิน 10,000,000 บาท /เรื่ อง
คณะกรรมการบริ ษทั
: เกินกว่า 10,000,000 บาท/เรื่ อง
• การอนุ มตั ิการจ่ายการลงทุนและค่าใช้จ่ายในธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ที่นอกเหนื อจากที่ระบุไว้หรื อวงเงิน
ในการทําธุ รกรรมทัว่ ไปของบริ ษทั ฯ
ภายในงบประมาณ
- วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
ผูจ้ ดั การฝ่ ายอาวุโส
- วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
- วงเงินไม่เกิน 25,000 บาท
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายอาวุโส / ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการใหญ่ หรื อ
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป/ กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ย่อย
- วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ (เฉพาะสาย)
- วงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
- วงเงินเกินกว่า 50,000,000 บาท
คณะกรรมการบริ ษทั
เกินกว่ า หรื อนอกงบประมาณ
- วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ย่อย / รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ใหญ่ (เฉพาะสาย)
- วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
- วงเงินเกินกว่า 5,000,000 บาท
คณะกรรมการบริ ษทั
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ
อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ มี ขอบเขต หน้าที่ และความรั บผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ
สอบทานให้ บ ริ ษัท ฯ มี ร ะบบควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายใน ที่ มี ค วามเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ภาพ
สอบทานการปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
พิจารณา เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทน ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
พิจารณา เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทน หัวหน้าสํานักงานตรวจสอบภายใน
ของบริ ษทั ฯ
พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ในกรณี ที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําปี
หน้าที่อื่นที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 ประกอบด้วย
ชื่ อ
1. นายเมธา ธรรมวิหาร
2. นายศักดา ศรี นิเวศน์
3. นายชัชวาลย์ ฮาสุ วรรณกิจ

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ดังต่อไปนี้
1. ทําหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่ง
กรรมการ
2. กําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้ งการสรรหามาเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อเป็ น
ระเบียบวิธีปฏิบตั ิในการสรรหา เพื่อเป็ นแนวทางในการสรรหา
3. พิจารณาบุคคลที่ถือหุ ้นเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องแค่ไหนเพียงใด หรื อไม่
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4. ตรวจสอบ กลัน่ กรองบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ หรื อคัดเลือกนั้นว่ามีคุณสมบัติตามกฏหมายและข้อกําหนดของ
หน่วยงานทางการหรื อไม่ อย่างไร
5. คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กาํ หนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งจะ
นําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการ
6. หน้าที่อื่นที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา
7. ทําหน้าที่พิจารณารู ปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสู ง เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูอ้ นุมตั ิค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารระดับสู ง ส่ วน
ค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ
8. พิจารณาข้อมูลการจ่ายเงินค่าตอบแทนของบริ ษทั อื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกับบริ ษทั ฯ
9. ทบทวนรู ปแบบการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็ นจริ ง
10. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลกรรมการผูท้ ี่เป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู ง และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
11. พิจารณาค่าตอบแทนประจําปี
4. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ และรายงานต่อ คณะกรรมการบริ ษทั
ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาให้มีการจัดการและการควบคุมความเสี่ ยงของธุ รกิจ เพื่อการดําเนิ นการลงทุนและการดําเนิ นกิจกรรม
ของบริ ษทั ฯ ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
2. รายงานผลการจัดการความเสี่ ยงของธุ รกิจให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ รับทราบ ในกรณี ที่มีปัจจัยหรื อเหตุการณ์
สําคัญที่อาจมีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อทราบและ
พิจารณาโดยเร็ วที่สุด
3. พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
5. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ และรายงานต่อ คณะกรรมการบริ ษทั
ดังต่อไปนี้
1. เสนอแนะนโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี แนวทางปฏิบตั ิการดําเนินธุ รกิจและการประกอบกิจการที่ดี
2. ทบทวนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล และปรับแก้ไขตามความเหมาะสม
3. ติดตามผลการดําเนิ นงานและรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
หน้า
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6. คณะกรรมการการลงทุน
อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการการลงทุน
1. ศึกษา วิเคราะห์ โอกาส กําหนดกลยุทธ์ เป้ าหมาย แผนการลงทุน งบประมาณการลงทุน ผลตอบแทนการ
ลงทุน และผลประโยชน์อื่นจากการลงทุน โดยคํานึงถึงผลตอบแทนที่คุม้ ค่าการลงทุน และปั จจัยเสี่ ยงที่
เกี่ยวข้องให้มีการบริ หารจัดการให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
2. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการลงทุนที่ได้รับการอนุมตั ิให้เข้าลงทุน ภายใต้งบประมาณที่คณะ
กรรมการบริ ษทั อนุมตั ิไว้ และรายงานคณะกรรมการเพื่อรับทราบ
การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริ หารระดับสู งสุ ด
(1) กรรมการอิสระ

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

หลักเกณฑ์ การคัดเลือกกรรมการอิสระ
กรรมการที่เป็ นอิสระต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
ไม่เป็ นลู กจ้าง พนักงาน หรื อที่ ปรึ กษาที่ได้รับเงิ นเดื อนประจํา หรื อประโยชน์อื่นใดจากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา
คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ถือหุ ้นไม่เกิ นร้อยละ 1 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ให้นบั รวมถึงหุ น้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายให้เท่าเทียมกัน
สามารถดู แลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั ฯ กับผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อบริ ษทั
อื่นซึ่ งมีผบู ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่กลุ่มเดียวกัน
สามารถเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯเพื่อตัดสิ นใจในกิจกรรมที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ
ซึ่ งคุณสมบัติดงั กล่าวเป็ นคุณสมบัติที่เทียบเท่ากับข้อกําหนดขั้นตํ่าของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การถ่ วงดุลของกรรมการกับกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
1
ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร
4
ท่าน
กรรมการที่เป็ นอิสระ
4
ท่าน

หน้า
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(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
การคัด เลื อ กบุ ค คลที่ จ ะแต่ ง ตั้ง เป็ นกรรมการ บริ ษัท ฯได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริ ษทั และเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ซึ่ งให้สิทธิ แก่ผลู ้ งทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการผ่านที่
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นโดยการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการ ให้นบั ว่าผูถ้ ือหุ ้นทุกคนมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ งหุ ้นต่อหนึ่ ง
เสี ยง โดยใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยง
ให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ กล่าวคือไม่ใช้ระบบสะสมคะแนน (Cumulative Voting) และบุคคลซึ่ งได้รับคะแนน
เสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้ง
นั้น ในกรณี บุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งมีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธาน
เป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ในกรณี ที่ตาํ แหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึ งคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ ง ซึ่ งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุ มคณะกรรมการคราวถัดไป เว้น
แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
ส่ วนในการพิ จารณาสรรหาผูบ้ ริ หารระดับสู งที่มิ ได้มี ตาํ แหน่ ง เป็ นกรรมการของบริ ษทั การคัดเลื อกบุ คคล
ดังกล่าวได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษทั
การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อย
1. กลไกในการกํากับดูแลบริ ษทั ย่อย
ที่คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 18/2560ได้มติให้ปรับปรุ งอํานาจดําเนิ นการซึ่ งเป็ นระเบียบและข้อปฎิบตั ิอาํ นาจ
ในการอนุ มตั ิต่างๆของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 25 สิ งหาคม 2560โดยอํานาจที่ผูกพันบริ ษทั ตาม
กฎหมายเป็ นอํานาจของคณะกรรมการบริ ษทั เว้นแต่จะมีการมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้กระทําการแทนได้
และอํานาจการบริ หารทัว่ ไปเป็ นอํานาจของกรรมการผูจ้ ดั การ อํานาจดําเนิ นการแบ่งประเภทการอนุ มตั ิตามขั้นตอน
ออกเป็ น 8 ประเภท คื อ การเงิ น, การบัญชี , ธุ รการ, การขอซื้ อ, การบุค คล, ทัว่ ไป ต่อมาได้มีก ารปรั บปรุ ง อํานาจ
ดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561ซึ่ งมีผลบังคับใช้ในปั จจุบนั
นอกจากนี้ ผูไ้ ด้รับการแต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการในบริ ษทั ย่อย จะต้องดูแลให้บริ ษทั ย่อยมีขอ้ บังคับในเรื่ องการ
ทํารายการที่เกี่ ย วโยง การได้ม าหรื อจําหน่ า ยไปซึ่ ง สิ นทรั พย์หรื อการทํารายการสํา คัญอื่ นใดของบริ ษทั ดังกล่า วให้
ครบถ้วนถู กต้อง และใช้หลัก เกณฑ์ที่ เกี่ ย วข้องกับ การเปิ ดเผยข้อมู ล และการทํา รายการข้า งต้นในลัก ษณะเดี ย วกับ
หลักเกณฑ์ของบริ ษทั รวมถึงต้องกํากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชี ของบริ ษทั ย่อยให้บริ ษทั สามารถ
ตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทํางบการเงินรวมได้ทนั กําหนดด้วย
2. ข้อมูลข้อตกลงระหว่างบริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้ อื่นในการบริ หารจัดการบริ ษทั ย่อย
-ไม่มีหน้า
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การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลเพื่อป้ องกันการเอาเปรี ยบผูถ้ ื อหุ ้นอื่นและส่ งเสริ มให้เกิดการปฎิบตั ิต่อผูถ้ ื อ
หุ ้นอย่างเท่าเทียม โดยไม่นาํ ข้อมู ลไปใช้ในทางที่ ผิด รวมถึ งการนําข้อมู ลภายในของบริ ษทั ฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตน
รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ เนื่องจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดมาตราการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลโดยมิชอบ
( Insider Trading ) ของบุ คคลที่เกี่ ยวข้อง ซึ่ งหมายถึงคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานในหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ดังนี้
- ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงิน
รายไตรมาสและงบการเงินประจําปี และอย่างน้อย 1 วันหลังการเปิ ดเผยงบดังกล่าว
- ในกรณี ที่ทราบข้อมูลใดๆที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯต้องไม่ซ้ื อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ จนกว่าจะได้เปิ ดเผยสู่ สาธารณะชนทั้งหมดแล้ว
- กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง (ตั้งแต่รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ข้ ึนไป รวมถึงผูจ้ ดั การฝ่ ายในสาย
การเงินและบัญชี มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์เมื่อเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นครั้งแรกและหลังจากที่มีการ
เปลี่ยนแปลง (ซื้ อ ขาย โอนหลักทรัพย์) ต่อ ก.ล.ต. หรื อรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริ ษทั ฯ ทราบถึงข้อมูลการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
- จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทาํ งานเพื่อป้ องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติแต่งตั้งผูส้ อบ
บัญชีแห่งบริ ษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ประจําปี 2561 ประจําปี 2562 และประจําปี
2563 พร้อมกับอนุ มตั ิให้กาํ หนดค่าสอบบัญชี รวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจําปี 2561 ประจําปี 2562 และประจําปี
2563 ในวงเงินไม่เกินปี ละ 5,400,000 (ห้าล้านสี่ แสนบาทถ้วน)
การปฎิบัติตามหลักการการกํากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรื่ องอื่นๆ
บริ ษทั ฯ ยึดมัน่ และมุ่งมัน่ ที่จะดําเนินธุ รกิจโดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ น้ และรับผิดชอบต่อ
ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยต่างๆ โดยนําหลักเกณฑ์การกํากับดู แลกิ จการที่ ดีสําหรั บบริ ษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย เพือ่ เป็ นแนวทางหลักในการดําเนินงานของบริ ษทั ฯอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งคลอบคลุมหลักการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดประกอบ 5 ด้านดังต่อไปนี้
1. สิ ทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
บริ ษทั ฯ มีนโยบายสนับสนุ นและส่ งเสริ มอํานวยความสะดวกและเปิ ดโอกาสให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นทุกรายได้รับสิ ทธิ
พื้นฐานต่างๆ ด้วยวิธีการและมาตราฐานที่เป็ นที่ยอมรับและเชื่ อถือได้ โดยให้สิทธิ ในการซื้ อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตน
ถืออยูอ่ ย่างเป็ นอิสระ การเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ หรื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ่ืนเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทน การส่ ง
คําถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ ือหุ น้ การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุ มอย่างอิสระ การใช้สิทธิ ลงคะแนนในเรื่ องที่
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สําคัญของบริ ษทั ที่คณะกรรมการต้องนําเสนอที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่ออนุ มตั ิ เช่น การเลือกตั้งกรรมการที่พน้ ตําแหน่งตาม
วาระ การแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ผูส้ อบบัญชี เป็ นต้น นอกจากนี้ แล้ว ทางบริ ษทั
ฯ ยังได้ดาํ เนินการในเรื่ องอื่นๆให้เป็ นไปตามกฎระเบียบและความถูกต้องตามกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เช่น การให้ขอ้ มูลต่างๆที่มีความสําคัญหรื อมีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ หรื อผูถ้ ือหุ ้น เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
การใช้สิทธิ ของ วอแรนท์ รายการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ที่มีขนาดเป็ นสาระสําคัญตามที่กาํ หนดไว้ใน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเปิ ดเผยข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเวปไซต์ของบริ ษทั ฯ
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษทั ฯ ตระหนักและให้ความสําคัญถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ เพื่อการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมและเท่าเทียม
กันอย่างแท้จริ ง จึงได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิเพื่อกํากับดูแลสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ดังนี้
1. การประชุมผูถ้ ือหุ น้
การให้ขอ้ มูลก่อนการประชุม
1.1 บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการสนับสนุน หรื อส่ งเสริ มผูถ้ ือหุ น้ ทุกกลุ่มให้เข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ือหุ ้น โดยบริ ษทั ฯ
ได้ส่งหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ น้ โดยระบุวนั เวลา และสถานที่ ประชุ มอย่างชัดเจนพร้อมรายละเอียด ระเบียบวาระการ
ประชุ ม มีรายละเอียดคําชี้ แจงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของแต่ละวาระการประชุ ม ตามที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิ ญ
ประชุมผูถ้ ือหุ น้
1.2 ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น บริ ษทั ฯจัดให้มีสถานที่จดั การประชุ มที่มีขนาดเพียงพอรองรับจํานวนผูถ้ ื อหุ ้น
จัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ ้นตั้งคําถามต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวกับบริ ษทั ฯได้ รวมทั้งเปิ ดโอกาส
ให้ผถู ้ ือหุ น้ ส่ งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุ มโดยกําหนดหลักเกณฑ์การส่ งคําถามล่วงหน้าอย่างชัดเจน และแจ้งให้ผถู ้ ือ
หุ ้นทราบพร้ อมกับ การนํา ส่ ง หนัง สื อเชิ ญประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯ ได้เผยแพร่ หลัก เกณฑ์ก ารส่ ง คํา ถาม
ล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ (Website) ของบริ ษทั ฯ ด้วย
1.3 ผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อยสามารถเสนอรายชื่ อผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริ ษทั ฯ
1.4 บริ ษทั ฯ อํานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุ น
้ ได้ใช้สิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงอย่างเต็มที่ และละ
เว้นการกระทําใดๆ ที่เป็ นการจํากัดโอกาสการเข้าประชุมของผูถ้ ือหุ น้ เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสี ยงลงมติ ไม่มีวธิ ี การ
ยุง่ ยากหรื อ มีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สะดวกต่อการเดินทาง เป็ นต้น
1.5 บริ ษทั ฯ รักษาสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้นและปฏิ บตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายมีสิทธิ รับ
ข้อมูล หรื อเอกสารเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ
1.6 บริ ษทั ฯได้จดั ส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น โดยมีระเบียบวาระการประชุ มพร้ อมรายละเอียดคํา
ชี้แจง และเหตุผลประกอบการพิจารณาของแต่ละวาระการประชุมให้ผถู ้ ือหุ น้ ก่อนวันนัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ อย่างน้อย 14 วัน
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1.7 การคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อย
บริ ษทั ฯ สนับสนุนให้ผถู ้ ือหุ ้นข้างน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุ มล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ ้นหรื อเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ทั้งนี้การขอเพิ่มวาระการประชุ มหรื อเสนอชื่ อบุคคลเพื่อ
เป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องเป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
1.8 การมีส่วนได้เสี ยของกรรมการบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯได้กาํ หนดนโยบายให้กรรมการบริ ษทั ฯที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่ องใดของวาระการ
ประชุม งด เว้นการมีส่วนร่ วมในการประชุมพิจารณาวาระการประชุมนั้น
2. การดําเนินการในวันประชุมผูถ้ ือหุ น้
2.1 บริ ษ ทั ฯ ส่ งเสริ ม ให้นาํ เทคโนโลยีม าใช้ก ับการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ทั้ง การลงทะเบี ยนผูถ้ ื อหุ ้น การนับ
คะแนนและการแสดงผลการนับคะแนน เพื่อให้การดําเนินการประชุมสามารถกระทําได้รวดเร็ ว ถูกต้อง แม่นยํา
2.2 กรรมการบริ ษทั ฯทุกคนรวมทั้งคณะกรรมการชุ ดย่อยและเลขานุ การบริ ษทั ฯได้เข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
ทุกครั้ง รวมทั้งที่ปรึ กษากฏหมายที่เป็ นอิสระจากภายนอก (Inspector) ทําหน้าที่ดูแลให้การประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นไปอย่าง
โปร่ งใส ถูกต้องตามกฏหมาย หากไม่ติดภารกิจสําคัญ ผูบ้ ริ หารระดับสู งทุกคนเข้าร่ วมการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อตอบข้อ
ซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผูถ้ ือหุ น้
2.3 ผูถ้ ือหุ ้นทุกคนมีสิทธิ เข้าร่ วมการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ตลอดระยะเวลาการประชุ ม ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ ซกั ถามข้อ
สงสัย เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุ มตามระเบียบวาระการประชุ ม ประธานที่ประชุ มต้องจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม
ส่ งเสริ มให้มีการ แสดงความเห็น และซักถามในที่ประชุม
3. การดําเนินการหลังประชุม
3.1 การจัดทํารายงานประชุม และการเปิ ดเผยมติการประชุมผูถ้ ือหุ น้
ในรายงานประชุมผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีบนั ทึกการชี้แจง ขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผล
การลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดําเนินการประชุม รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ตั้งประเด็น หรื อซักถาม นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ ได้ จัดให้มีบนั ทึกคําถามคําตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ การประชุ มว่า มีผถู ้ ือหุ ้นเห็นด้วย ไม่เห็ น
ด้วย และงดออกเสี ยง เป็ นอย่างไร รวมถึงการบันทึกรายชื่อกรรมการบริ ษทั ฯ ผูเ้ ข้าร่ วมการประชุ ม และกรรมการบริ ษทั ฯ
ที่ลาการประชุมด้วย
3.2 เลขานุ การบริ ษทั ฯ จัดทํารายงานการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นที่ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนเพื่อนําส่ งผ่านระบบ
ข่า วของตลาดหลัก ทรั พย์แห่ ง ประเทศไทย คณะกรรมการกํากับ หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย
(ก.ล.ต.) รวมทั้งเผยแพร่ ให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบถึงผลของการลงคะแนนของแต่ละวาระการประชุ มสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ฯ ทราบผ่านเว็บไซด์บริ ษทั ฯ ภายใน 14 วันหลังจากการประชุมผูถ้ ือหุ น้
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3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย (Roles of Stakeholders)
บริ ษทั ฯ ได้มีการกําหนดนโยบายและมาตรการปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นหลักในกลุ่ม
ต่างๆ โดยคํานึงถึงสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยตามกฏหมายหรื อข้อตกลงที่มีกบั บริ ษทั ฯ เพื่อให้พนักงานทุกระดับยึดถือเป็ น
แนวปฏิบตั ิซ่ ึ งเป็ นภาระหน้าที่ที่สาํ คัญของทุกคน ดังนี้
1. การกําหนดนโยบายการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
1.1 บริ ษทั ฯ แบ่งผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยออกเป็ นกลุ่มได้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น คู่คา้ คู่แข่ง ผูบ้ ริ โภค พนักงาน ผูร้ ่ วมงาน
ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ตลอดจนชุ มชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีช่องทางในการ
สื่ อสารและการ ตอบสนองความต้องการจากบริ ษทั ฯอย่างพอเพียงของแต่ละกลุ่ม
1.2 บริ ษทั ฯ มีพนั ธสัญญาต่อลูกค้าในการดูแลลูกค้าอย่างเป็ นระบบในด้านสุ ขภาพ ความปลอดภัย และการ
ชดเชย จากการใช้สินค้าหรื อบริ การในช่วงอายุสินค้าหรื อบริ การนั้น
1.3 บริ ษทั ฯ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างปฏิสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุ มชนที่สถานประกอบการ
ตั้งอยู่ มีแผนงานในการรักษาสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมที่เกิดจากการ
ดําเนิ นงานของ บริ ษทั ฯ มีแผนชดเชยที่ดีหากมีอุบตั ิเหตุและมีการวางแผนแก้ไขอย่างยัง่ ยืน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้ใช้
มาตรฐานยุโรปในการ ก่อสร้ างโรงงาน ทําให้มน่ั ใจได้ว่าห่ วงโซ่ อุปทานของบริ ษทั ฯเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และใช้
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.4 การปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้โดยจัดให้มีการค้าประกันเจ้าหนี้ ตามข้อตกลงทางธุ รกิจที่
เหมาะสมและเป็ นหลักพึงปฏิบตั ิทางการค้าทัว่ ไป
1.5 บริ ษทั ฯ ได้ลงนามเข้าเป็ นภาคีต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ได้ดาํ เนินการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานของ
บริ ษทั ฯตระหนักถึงเรื่ องดังกล่าว นอกจากนี้บริ ษทั ฯได้สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริ มและปลูกฝังให้พนักงานของบริ ษทั ฯ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
1.6 บริ ษ ัท ฯ คํา นึ ง ถึ ง สวัส ดิ ภ าพของพนัก งาน โดยไม่เ อาเปรี ย บในการทํา สั ญ ญาจ้า ง มี ก ารกํา หนด
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพ เพื่อกระตุน้ ให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทํางาน มีการฝึ กอบรมและให้การศึกษา
เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน มีสิ่งแวดล้อมในการทํางานที่ดี มีการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัย สร้างวินยั
ในการทํางาน ได้รับการเอาใจใส่ ดูแลอย่างทัว่ ถึง บริ ษทั ฯได้กาํ หนดแผนการแก้ไขปั ญหาต่อผูไ้ ด้รับผลกระทบดังกล่าว
หากมีเหตุให้พนักงานต้องยุติการทํางาน ด้วยสาเหตุใดก็ตาม
1.7 เพื่อให้มีการปฏิ บตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็ นธรรมตามหลักการ
กํากับดู แลกิ จการที่ดี บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้ องเรี ยนหรื อข้อคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะใดที่
แสดงว่าผูม้ ีส่วนได้ ส่ วนเสี ยได้รับผลกระทบหรื อมีความเสี่ ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่มจากการ ดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯหรื อจากการปฏิบตั ิของพนักงานของบริ ษทั ฯเกี่ยวกับการ
กระทําผิดกฎหมายหรื อจรรยาบรรณรวมถึ งพฤติกรรมที่อาจส่ อถึ งการทุจริ ต การปฏิ บตั ิอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรื อการ
กระทําที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ โดยสามารถแจ้งเบาะแสผ่านทางเว็บไซต์ (Website) ของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร โดยไม่เปิ ดเผยชื่ อ
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ผูแ้ จ้งเบาะแส รวมทั้งดําเนิ นการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรี ยนเป็ นความลับ เพื่อคุม้ ครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผูแ้ จ้ง
เบาะแสดังกล่าว
2. การคัดเลือกคู่คา้
2.1 การรับตัวอย่างสิ นค้าไว้ทดลองใช้ตอ้ งมีระยะเวลาจํากัด และส่ งมอบตัวอย่างคืนให้กบั ผูค้ า้ /ผูข้ าย ทันที
เมื่อครบกําหนด ควรทดลองใช้สินค้าตัวอย่างนั้นอย่างระมัดระวัง ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะตรวจสอบและบันทึกข้อมูลด้าน
คุ ณภาพและสมรรถภาพอย่างแท้จริ ง โดยมี การบันทึ ก ข้อมู ลดัง กล่ า วไว้เป็ นหลักฐาน เพื่อใช้อ้างอิ งในการพิจารณา
ตัดสิ นใจเมื่อถึงเวลา
2.2 ไม่เชิ ญผูค้ า้ /ผูข้ ายเข้าร่ วมยื่นข้อเสนอ หรื อประกวดราคาโดยไม่มีความต้องการจัดหาอย่างแท้จริ ง หรื อ
ตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่จดั หาจากผูค้ า้ /ผูข้ ายรายนั้น ควรเลื อกเชิ ญเฉพาะผูค้ า้ /ผูข้ ายที่เมื่อพิจารณาแล้วเห็ นว่ามีคุณสมบัติ
ความ ตั้งใจ และความสามารถที่จะเข้าร่ วมแข่งขันโดยหวังจะได้รับการจัดหาในที่สุดเท่านั้น
2.3 ปฏิบตั ิต่อผูค้ า้ /ผูข้ ายที่เข้าร่ วมประกวดราคาโดยทัดเทียมกัน
2.4 รักษาข้อมูลต่างๆที่ได้รับจากผูเ้ สนอราคา หรื อผูเ้ ข้าร่ วมประกวดราคาแต่ละรายไว้เป็ นความลับ
2.5 ดําเนิ นการจัดหาอย่างโปร่ งใส ยุติธรรมและซื่อสัตย์ และไม่ให้มีอิทธิพลใดๆที่ไม่ชอบธรรมแทรกแซงได้
3. การดําเนินธุ รกิจภายใต้มาตรฐานสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ได้ควบคุ มคุ ณภาพการปล่ อยของเสี ยออกสู่ สิ่งแวดล้อมภายนอกภายใต้ขอ้ กําหนดของกรมควบคุ ม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด โดยโรงไฟฟ้ าของกลุ่มบริ ษทั ไออีซี มีการมีการ
ตรวจวัดมลพิษ การควบคุมนํ้าเสี ย และมีการส่ งรายงานตามข้อกําหนดของหน่วยงานราชการอย่างเคร่ งครัด
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการได้ดูแลให้บริ ษทั ฯเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิ นและข้อมูลที่
มิใช่ ขอ้ มูลทางการเงิ นอย่างถู กต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่ งใส ผ่านช่ องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแบบรายงาน
ข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (56-2) ผ่านช่องทางเว็บไซต์ (Website) ของบริ ษทั ฯ โดยเสนอข้อมูล
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และให้มีการปรับปรุ งอยูเ่ สมอ เพื่อให้ขอ้ มูลเป็ นปั จจุบนั
ในรอบปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ (Website) ของบริ ษทั ฯ และมีการตอบข้อซักถาม
ทางโทรศัพท์ผ่านทางหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่ งถือเป็ นการเพิ่มช่องทางในการเปิ ดเผยของ
บริ ษทั ฯ แก่ผถู ้ ือหุ น้ ด้วย เพื่อให้นกั ลงทุน ผูถ้ ือหุ น้ และฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ได้รับสารสนเทศอย่างรวดเร็ ว และถูกต้อง
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีบทบาทสําคัญในฐานะตัวแทนของผูถ้ ื อหุ ้นในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกล
ยุทธ์ และงบประมาณเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการดําเนินกิจการ และการควบคุมดูแลการดําเนิ นงานของผูบ้ ริ หารให้
เป็ นไปตามนโยบายที่ ได้กาํ หนดไว้ดว้ ยความยุติธรรม โปร่ งใส สอดคล้องกับกฏหมาย ข้อบังคับและนโยบายต่าง ๆ
รวมทั้งจรรยาบรรณธุ รกิจ
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รายงานประจําปี 2563

โครงสร้ างผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ที่ถือหุ น้ ตั้งแต่ 0.5 % ของจํานวนหุ น้ ทั้งหมด ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็ นวันที่
บริ ษทั ฯ กําหนดวัน Record Date (กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2564)
โดยในวัน Record Date ดังกล่าว บริ ษทั ฯ มีหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดจํานวน 249,345,538,669 หุ น้
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่ อ
โกมล
ทิศชวน
สุ รัตน์
กรณ์ชนันท์
วิชิต
มานพ

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

นามสกุล
จึงรุ่ งเรื องกิจ
นานาวราทร
อิฐโสภณพันธ์
ธนันท์นพงศ์
ชินวงศ์วรกุล
จารุ กาํ เนิ ดกนก
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
บุญวรเมธี
สันธยาติ
รวม 9 ท่านแรก
จากหุ น้ ทั้งหมด

จํานวนหุ้น
26,279,649,778
7,000,000,000
5,002,480,904
3,928,875,562
2,269,800,000
1,935,726,022
1,909,863,205

1,414,532,499
1,408,000,000
51,148,927,970

249,345,538,669

สั ดส่ วนการถือหุ้น (%)
10.540%
2.807%
2.006%
1.576%
0.910%
0.776%
0.766%
0.567%
0.565%
20.512%
หุ น้

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

9,760,547

1.00:1.00

ราคาใช้สิทธิ
(บาทต่อหุ ้น)

วันใช้สิทธิ

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

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

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

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

22 พ.ค 2562

9,760,547

40,464,862,179
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2. ตราสารหนี้
บริ ษทั ฯ ได้ออกตัว๋ แลกเงิน (Bill of Exchange) เพื่อจัดหาเงินทุนสําหรับใช้ในการลงทุน และ/หรื อ
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนทัว่ ไปตามช่วงระยะเวลาต่างๆ มูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 200 ล้านบาท อายุตว๋ั แลกเงินไม่เกิน 270
วัน เสนอขายผูล้ งทุนไม่เกิน 10 ราย และไม่เกิน 10 ใบ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (PP10)
เนื่ องจากการออกตัว๋ แลกเงินจะมีตน้ ทุนทางการเงินคงที่ตามที่ระบุในสัญญา ในขณะที่อตั ราต้นทุนทางการเงิน
ในตลาดมีแนวโน้มปรับลดลง ดังนั้น ในช่วงระหว่างปี 2561-2562 บริ ษทั ฯ จึงได้ขอไถ่ถอนตัว๋ แลกเงินทั้งหมด ทําให้
ณ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่มียอดคงค้างของตัว๋ แลกเงินที่เสนอขายต่อผูล้ งทุน
นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
- นโยบายของบริ ษทั ฯ:

- นโยบายของบริ ษทั ย่อย :

หากไม่มีเหตุจาํ เป็ นอื่นใด และการจ่ายเงินปั นผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 70
แต่ไม่เกินร้อยละ 90 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษี
-ไม่ได้กาํ หนด-
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ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
แม้วา่ ในช่วงปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ได้รับผลกระทบในการดําเนินธุ รกิจในหลายด้าน แต่บริ ษทั ฯยังคงมุ่งมัน่ ดําเนิ น
ธุ รกิจด้านพลังงานทดแทนแบบครบวงจร โดยดําเนินธุ รกิจหลักในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่หลากหลาย และ
ยังคงพัฒนาธุ รกิจอย่างต่อเนื่ องให้สอดคล้องกับหลักการบริ หารการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพื่อสร้างความสมดุลทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม แม้วา่ ในบางธุ รกิจยังคงมีปัญหากับชุมชนรอบข้างอยูบ่ า้ ง แต่บริ ษทั ฯ พยายาม
แก้ไขปั ญหามาโดยตลอด รวมทั้งการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และการมี
ส่ วนร่ วมสร้างกิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้ชุมชนและกิจการสามารถอยูร่ ่ วมกันอย่างยัง่ ยืน
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นงานด้านการบริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างจริ งจัง ด้วยการสร้างจิตสํานึ กโดย
เริ่ ม ต้นจากภายในองค์ก รและขยายสู่ ชุ มชนและสัง คมโดยรอบ อี กทั้งให้ค วามสําคัญต่ อการพัฒนาพื้นที่ สี เขี ยวรอบ
โรงงานเพื่อคืนความสมดุลให้แก่ธรรมชาติให้คงอยูต่ ่อไป อาทิเช่น การสร้างพื้นที่สีเขียวในโรงงาน ปรับภูมิทศั น์ดูแล
สิ่ งแวดล้อมบริ เวณรอบโรงงาน การปลูกป่ าร่ วมกับชุมชน และการช่วยเหลือสนับสนุ นกิจกรรมชุ มชน เป็ นต้น ในรอบปี
ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ดังนี้
1. E-Environment : การดูแลรักษาและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
โรงไฟฟ้ าพลังงานขยะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้ให้ความสําคัญต่อผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมของสังคม โดยลงพื้นที่
สํารวจความคิดเห็นและชี้แจงปั ญหาพร้อมดําเนินการหาแนวทางการแก้ไขในด้านสิ่ งแวดล้อมมาโดยตลอด แม้วา่ ในช่วง
ที่ผ่านมามี ปัญหาในเรื่ องกลิ่ นขยะที่ส่งผลกระทบต่อชุ มชนโดยรอบ แต่บริ ษทั ฯ ก็ได้หาแนวทางแก้ไขด้วยการนําเอน
ไซน์มาฉี ดพ่นควบคู่ไปกับนํ้าหมักชี วภาพเพื่อลดกลิ่ นขยะมู ลฝอย บริ เวณลานรั บขยะภายในโรงไฟฟ้ าพลังงานขยะ
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และยัง ได้ย กระดับ มาตรการป้ อ งกัน ผลกระทบด้า นสิ่ ง แวดล้อ มโดยได้ด ํา เนิ น การจัด การ
ดังต่อไปนี้
• เปลี่ยนถุงกรองฝุ่ น (Bag Filter) เพื่อควบคุมปริ มาณมลพิษที่ปล่อยสู่ ช้ น
ั บรรยากาศ ซึ่ งอยูใ่ นระดับที่มาตรฐานกําหนด
สามารถดักฝุ่ นได้ 0.1 ไมครอน
ั อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ได้
• ส่ งข้อมูลการตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้ (CEMs) แบบออนไลน์ให้กบ
ตรวจสอบการเดินเครื่ องตลอดเวลา
• สร้ างอาคารปิ ดเพื่อแก้ไขปั ญหาเรื่ องกลิ่ น โดยสร้ างอาคารขนาด 30x40 เมตร เพื่อควบคุ มกลิ่ นไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
พื้นที่ใกล้เคียง
• ต่อเติมกําแพงคอนกรี ตสู ง 3 เมตร บริ เวณโดยรอบอาคารเพื่อป้ องกันนํ้าเสี ยและกลิ่นกระจายออกสู่ ภายนอก
• เดินท่อ Duct เพื่อดูดกลิ่นจากห้องเก็บขยะไปเผาในเตาเผาไหม้
• ติดตั้งเครื่ องผลิต Ozone เพื่อควบคุมกลิ่น
• ปลูกไม้ยน
ื ต้นในพื้นที่สีเขียวของโครงการเป็ นหลัก เพื่อป้ องกันกลิ่น และเสี ยงรอบๆ โรงไฟฟ้า
หน้า
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ฉี ดพ่นนํ้ายาจุลินทรี ย ์ (EM)ในพื้นที่ประกอบการ ให้สอดคล้องกับสภาพอากาศและฤดูกาลต่างๆ โดยในฤดูฝนจะเพิ่ม
ความถี่จาก 12 ชัว่ โมง/รอบ เป็ น 6 ชัว่ โมง/รอบ
• ติดตั้งหัวฉี ดละอองจุลินทรี ย ์ (ม่านEM) รอบอาคารและประตูเพื่อควบคุมกลิ่นและดักจับฝุ่ นละอองในอากาศ
• ดําเนิ นการต่อเพิ่มความสู งของปล่องระบายอากาศจากระดับความสู ง 30 เมตร เป็ น 45 เมตร เพื่อช่วยทําให้ความเข้มข้น
ของพิษทางอากาศ ลดลงถึง 16 เท่า
•

โรงไฟฟ้ าพลังงานชี วมวลสระแก้ ว ได้มุ่งมัน่ เข้าสู่ ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายสิ่ งแวดล้อม
ของบริ ษ ทั ซึ่ ง มุ่ง เน้นการป้ องกันมลพิ ษ และปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมายสิ่ ง แวดล้อม โดยได้ท าํ การประเมิ นความเสี่ ยงด้า น
สิ่ งแวดล้อมประจําปี 2563 แล้วกําหนดเป็ นแผนงานเพื่อแก้ไขปั ญหาและป้ องกันมลพิษ โดยได้ลงทุนด้านสิ่ งแวดล้อม
ดังนี้
• ระบบรวบรวมนํ้าทิง้ จากกระบวนการผลิต แต่เดิ มนํ้าทิ้งจากกระบวนการผลิ ตจาก Boiler Zone มีแหล่งกําเนิ ดนํ้าทิ้ง
หลายจุด ได้แก่ Blow down boiler ,Sampling ,Drain deaerator, นํ้าหล่อเย็น ซึ่ งไม่มีระบบรวบรวมนํ้าทิ้งทําให้น้ าํ ทิ้ง
ไหลลงรางระบายนํ้าฝน และไหลออกนอกบริ เวณโรงงาน ดังนั้น จึงจัดทําระบบรวบรวมนํ้าทิ้งเพื่อรวบรวมนํ้าทิ้งเข้า
สู่ บ่อบําบัดนํ้าทิ้งจากกระบวนการผลิต และป้ องกันไม่ให้น้ าํ ทิ้งไหลลงรางระบายนํ้าฝน
• บ่ อปรั บสภาพนํา้ ทิง้ จากกระบวนการผลิต (Neutralization pond Actual 50%) จากผลตรวจวัดด้านสิ่ งแวดล้อมพบว่า
นํ้าทิ้งจากกระบวนการผลิ ต มี pH สู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุ ณภาพนํ้าทิ้ง ดัง นั้น จึงได้จดั ทําบ่อปรับสภาพนํ้าทิ้ง
(Neutralization pond) โดยติดตั้งระบบเคมีปรับสภาพนํ้าทิ้งจากกระบวนการผลิต ด้วยการจ่ายสารเคมีกรดซัลฟิ วริ ค
•
•

( H2SO4 ) 50% ลงในรางรวบรวมนํ้าทิ้งเพื่อปรับสภาพนํ้าทิ้งให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้ง
ทําแนวกันฝุ่ นและคันดิน รอบโรงไฟฟ้ า
โครงการไตรภาคี เพื่ อ บริ หารจั ด การนํ้า เสี ยและแก้ ไ ขปั ญหาสิ่ งแวดล้ อ มชุ ม ชนแนวคลองพระปรงในฐานะภาค
ผูป้ ระกอบการที่ต้ งั อยูต่ ิดลุ่มนํ้าพระสทึง ทั้งนี้ เพื่อร่ วมดูแล รักษาลุ่มนํ้าพระปรง-พระสทึง ของจังหวัดสระแก้วและ
ปราจีนบุรี โดยบริ ษทั ได้รับการแต่งตั้งเป็ นคณะทํางานตามคําสั่งของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ 187/2559 เรื่ อง การ
แต่งตั้งคณะทํางานไตรภาคีเพื่อบริ หารจัดการนํ้าเสี ยและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมชุมชนแนวคลองพระปรง

โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการลําพูน จ.ลําพูน และ โครงการแม่ มาลัย จ.เชี ยงใหม่
• บริ ษทั มี นโยบายไม่ใช้สารเคมีในการกําจัดวัชพืช และได้ดาํ เนิ นการตรวจสอบคุ ณภาพนํ้าโดยรอบโครงการทุกปี
เพื่อให้แน่ใจว่าโรงงานไม่มีมลพิษจากการผลิตไฟฟ้า
• โรงไฟฟ้ าโครงการแม่มาลัย จังหวัดเชี ยงใหม่ จัดทําประมวลหลักการปฏิบตั ิงาน (Code of Practice: CoP) เรื่ อง
มาตรการป้ องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม เพื่อรายงานสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการผลิ ต
ไฟฟ้ า มาตรการป้ องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ความปลอดภัยและชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงสถานประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
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2. S-Social Responsibility ความรับผิดชอบต่ อสั งคมและการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชน
โรงไฟฟ้ าพลังงานขยะ อําเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา
• โครงการธนาคารขยะ ได้ริเริ่ มในเดื อนสิ งหาคม พ.ศ. 2558 จนถึ งปั จจุ บน
ั ได้ดาํ เนิ นการรับซื้ อขยะอย่างต่อเนื่ องใน
โรงเรี ยนจํานวน 2 แห่ ง คื อ โรงเรี ยนบ้านบึ งพิชยั และ โรงเรี ยนบ้านทุ่งเลี ยบ บริ ษทั ได้รับซื้ อขยะประเภทขวดนํ้า
พลาสติก เศษกระดาษ และถุงพลาสติก เพื่อปลูกจิตสํานึ กให้เด็กนักเรี ยนได้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่ งแวดล้อม โดย
การส่ งเสริ ม การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดปริ ม าณขยะด้วยการนําขยะบางส่ วนสามารถนํา กลับ มาใช้ใ หม่ แต่
ปริ มาณขยะภายในโรงเรี ยนมี จาํ นวนที่ ลดน้อยลง เนื่ องจากเด็ก นัก เรี ยนมี การจับจ่ ายซื้ อขนมที่ ล ดน้อยลง ทํา ให้
ปริ มาณขยะสะสมต่อเดื อนลดน้อยลงตามไปด้วย ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้มีแผนในอนาคตที่จะเพิ่มขยายการรับซื้ อขยะจาก
ชุมชนเพื่อเป็ นการสนับสนุนรายได้เสริ มของชุมชน
• บริ ษัท จีเดค จํากัด ร่ วมป้ องกันการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั สโควิด-19 มอบผลิตภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ส่ ู ชุมชน
ร่ วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัส โควิด-19 เพื่ อส่ งมอบผลิ ตภัณฑ์เจลล้า งมื ออนามัยและข้า วสาร
อาหารแห้งสู่ ชุมชน เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งในการช่วยเหลื อสังคมให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้ อ
ไวรัสโควิด-19

• พนัก งานจี เดคร่ วมบริ จาคโลหิ ตให้ก ับสภากาชาดไทย ให้มี ปริ ม าณเพี ย งพอ ปลอดภัย และมี คุ ณภาพสู ง สุ ดจาก
ผูบ้ ริ จาคโลหิ ตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่ งตอบแทน เพื่อนําไปใช้รักษาผูป้ ่ วยทัว่ ประเทศ
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กิจกรรมสานสั มพันธ์ กบั ชาวบ้ านบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้ า
โรงไฟฟ้ าพลังงานขยะ อําเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา
• บริ ษัท จีเดค จํากัด ได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมงานหล่ อเทียนพรรษา ประจําปี 2563 ณ วัดเกาะวัด ทางบริ ษท
ั ฯ ได้ดาํ เนินการ
สนับสนุนนํ้าดื่มกับผูม้ าร่ วมกิจกรรม และคอยบริ การทางด้านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้กบั ผูท้ ี่มาเข้าร่ วมงาน
เพื่อเป็ นการตรวจสอบและป้ องกันการแพร่ ระบาดของโควิด-19

•

•

•

ร่ วมกิจกรรมทอดกฐิ นในชุ มชนรอบโรงไฟฟ้ า พนักงานจี เดคได้เข้าร่ วมกิ จกรรมทอดกฐิ น พิธียกช่ อฟ้ าอุ โบสถสี
ทองคํา ปิ ดทองฝังลูกนิมิต ประจําปี 2563 ณ วัดเกาะวัด และได้ร่วมทําบุญจํานวนเงิน 5,000 บาท
โครงการมหกรรมสุ ขภาพดี หาดใหญ่ ไทยแลนด์ 4.0 บริ ษ ทั จีเดค จํากัด ได้เข้าร่ วมกิ จกรรมร่ วมกับ สํานักการช่ า ง
เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยส่ งพนักงานเข้าร่ วมกิจกรรมให้ความรู ้ในการทําจัดนํ้าหมักชี วภาพ พร้อมทั้งมอบนํ้าหมัก
ชีวภาพแก่ผเู ้ ข้าร่ วมงาน

แหล่ งเรี ยนรู้ ศึกษาดูงานพลังงานทดแทน บริ ษทั จีเดค จํากัด ได้ทาํ การต้อนรับคณะดู งานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เข้ามาศึกษาดู งานการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยชุ มชน และการนําประโยชน์ที่ได้ไป
แปลงเป็ นพลังงานไฟฟ้า
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โรงไฟฟ้ าพลังงานชี วมวล จ.สระแก้ ว
• โครงการจิ ตอาสาทําความดี ร่ว มกับ ชาวบ้านหนองไทรโดยซ่ อมแซมถนนที่ ชาํ รุ ดในชุ มชนและซ่ อ มแซมฝาปิ ดท่ อ
ระบายนํ้าที่ชาํ รุ ด
• โครงการติ ดตั้งระบบไฟฟ้ าและแสงสว่างบริ เวณทางเข้าโรงงาน จากปากซอยซุ ้มประตู วด
ั หนองไทร สิ้ นสุ ดที่หน้า
โรงงาน
• โครงการซ่ อมแซมและปรับปรุ งถนนทางเข้าโรงงาน
• กิ จกรรม CSR สมทบทุนช่ วยเหลื อผูป
้ ระสบภัยโควิด-19 จังหวัดสระแก้ว โดยส่ งมอบให้เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรม
จังหวัดสระแก้ว วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2563
• กิ จกรรม CSR สนับสนุ นเครื่ องอุปโภคบริ โภคแก่ชาวบ้าน ม.14 บ้านเนิ นตะเคียน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมสานสั มพันธ์ กบั ชาวบ้ านบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้ า
โรงไฟฟ้ าพลังงานชี วมวล จ.สระแก้ ว
• ร่ วมสนับสนุ นของรางวัลในกิจกรรมวันเด็กแห่ งชาติโรงเรี ยนบ้านหนองไทร วันที่ 10 มกราคม 2563 เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างชาวบ้านในชุมชนที่อยูใ่ กล้เคียงบริ ษทั

• ทําบุญทอดผ้าป่ าวัดหนองไทรและวัดหนองผูกเต่า วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563
หน้า
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• กิจกรรม CSR สนับสนุนเงินเพื่อซ่อมแซมสนามเด็กเล่น และทางเดินโรงเรี ยนบ้านหนองไทร วันที่ 19 สิ งหาคม
พ.ศ. 2563

โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการลําพูน จ.ลําพูน และ โครงการแม่ มาลัย จ.เชี ยงใหม่
• โรงไฟฟ้ าโครงการแม่มาลัย จังหวัดเชี ยงใหม่ รับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการอนุ รักษ์พลังงาน วิทยาลัยพลังงาน
ทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฝึ กงานในฝ่ ายปฏิ บตั ิการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งแต่วนั ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.
2563 ถึง 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563
• แหล่ งเรี ยนรู้ ศึกษาดูงานพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ บริ ษท
ั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จํากัด ได้มีส่วนให้ความรู ้ต่อ
นักเรี ยน นักศึกษา ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานราชการ เข้ามาศึกษาดูงาน สอบถามการดําเนินงาน เพื่อนําความรู ้ไป
ประยุกต์ใช้ ตลอดจนศึกษาต่อยอด เพื่อพัฒนาระบบพลังงานทดแทนให้มีประสิ ทธิ ภาพดี ข้ ึน โดยวันที่ 9 กันยายน
2563 คณะครู และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิ คลําพูน สาขาวิชาช่ างไฟฟ้ า จํานวน 162 คน ได้เข้ามาศึ กษาดู งาน
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ณ โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการลําพูน ของบริ ษทั
ไออีซี แม่ทา แม่แตง จํากัด
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• โรงไฟฟ้ าโครงการลําพูน ได้เข้าร่ วมกิจกรรมโครงการบริ หารจัดการลุ่มนํ้า และวางระบบธรรมาภิบาลสิ่ งแวดล้อม
สถานประกอบการอุ ต สาหกรรมจัง หวัด ลํา พู น ร่ ว มกับ สํ า นัก งานอุ ต สาหกรรมจัง หวัด ลํา พู น นํา โดยนาง
จันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน และคณะ โดยได้ดาํ เนิ นการจัดกิจกรรม "สัมมนาสร้างองค์ความรู ้
ให้กบั เด็กปฐมวัยด้านการจัดการขยะในสถานศึกษา" ณ โรงเรี ยนอนุ บาลเทศบาลตําบลทากาศ วันที่ 26 กรกฎาคม
2563 โดยนางอรพินท์ บุญมากาศ ผูอ้ าํ นวยการกองสาธารณสุ ข เทศบาลตําบลทากาศให้เกียรติเป็ นวิทยากรให้ความรู ้
แก่เด็กนักเรี ยน และช่วงบ่ายวันเดียวกันได้เข้าตรวจโรงไฟฟ้าโครงการลําพูน

•

•

•

สมทบกองทุนพลังงาน เพื่อให้ชุมชนนําเงินกองทุนดังกล่าวไปพัฒนาท้องถิ่น ในปี ที่ผา่ นมาคณะกรรมกองทุนของ
หมู่บา้ นโรงไฟฟ้ าโครงการลําพูน ได้นาํ เงินจากกองทุนจัดซื้ อเต็นท์ขนาดใหญ่เพื่อใช้ในกิจกรรมของชุมชนเทศบาล
ตําบลทากาศ
คณะกรรมกองทุนของหมู่บา้ นโรงไฟฟ้ าโครงการแม่มาลัย จังหวัดเชี ยงใหม่ ได้นาํ เงินจากกองทุนไปติดตั้งระบบปั๊ ม
นํ้าโซลาร์ เซลล์ท่ีอ่างเก็บนํ้าแม่ขิ ตรงข้ามกับโรงไฟฟ้าเพื่อช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กบั หมู่บา้ นห้วยไร่

กิจกรรมสานสั มพันธ์ กบั ชาวบ้ านบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้ า
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการแม่ ทา จังหวัดลําพูน และ โครงการแม่ แตง จังหวัดเชี ยงใหม่
11 มกราคม 2563 โรงไฟฟ้าโครงการลําพูน ได้เข้าร่ วมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 และมอบของขวัญ
ของรางวัลสนับสนุน ให้เทศบาลตําบลทากาศ อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน ในงานดังกล่าวบริ ษทั ได้จดั กิจกรรมวาด
รู ป ระบายสี มีเด็ก ๆ เข้าร่ วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 200 คน
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11 มกราคม 2563 โรงไฟฟ้าโครงการแม่มาลัย ได้เข้าร่ วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 โดยมอบของขวัญของรางวัล
สนับสนุ นการจัดกิ จกรรม ให้เทศบาลตําบลจอมแจ้ง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยมี นายอินสอน โสภา
นายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลจอมแจ้ง รับมอบของขวัญของรางวัล
ส่ งเสริ มการจ้ างแรงงานท้ องถิ่นในเรื่ องการจ้างแรงงานตัดหญ้าและล้างแผงโซลาร์ ตามนโยบายด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน
ของบริ ษทั โดยไม่แบ่งแยก เพศ อายุ เชื้ อชาติ รวมถึ งมีการจัดเตรี ยมอุ ปกรณ์ ในการปฏิ บตั ิ งานอย่างครบถ้วนตาม
มาตรฐานความปลอดภัย อีกทั้งการล้างแผงโซลาร์ ยงั ได้คาํ นึงถึงการรักษาระบบนิ เวศ โดยใช้เพียงนํ้าประปาในการ
ล้างเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
โรงไฟฟ้ าโครงการลําพูน ได้ร่วมลงนามใน MOU ตามโครงการจัดกิจกรรมดําเนิ นการป้ องกันอุบตั ิเหตุทางถนนแก่
ประชาชน กิจกรรม 4 ดี เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยบริ ษทั สนับสนุ นหมวกกันน็อค จํานวน 140 ใบ ให้
โรงเรี ย นอนุ บ าลเทศบาลตํา บลทากาศ ซึ่ ง ผูป้ กครองส่ วนใหญ่ใ ช้รถจัก รยานยนต์ใ นการรั บ ส่ ง บุ ตรหลาน และ
โรงเรี ยนดังกล่าวมีที่ต้ งั ใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้ า ทางผูบ้ ริ หารบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของเยาวชนซึ่ ง
เป็ นอนาคตของชาติ จึงได้ส่งเสริ มกิจกรรมแก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมป้ องกันโรคโควิด-19 รอบโรงไฟฟ้ าโครงการลําพูน อําเภอแม่ ทา จ.ลําพูน
โรงไฟฟ้าโครงการลําพูน บริ จาคเงินจํานวน 10,000 บาท พร้อมทั้ง ชุด PPE หน้ากากอนามัย N95 ผ้าปิ ดจมูก หมวก
คลุมผม ถุงเท้าปลอดเชื้อ รองเท้าบูท และเครื่ องดื่ม เพื่อโครงการผูป้ ่ วยโควิด-19 โรงพยาบาลจังหวัดลําพูน โดยมี
นพ.สุ ธิต คุณประดิษฐ์, พญ.จุฑามาศ สมชาติ และ พญ.วรรณมณี มาธนสาราวุธรศ. รับมอบ เมื่อวันที่ 10 และ 12
เมษายน 2563 ณ อาคาร 100 ปี สธ.
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ร่ วมสนับสนุนการป้ องกันโรคโควิด-19 โดยบริ จาค เจลล้างมือ หมวกคลุมผม ถุงเท้าปลอดเชื้อ แว่นตา ผ้าปิ ดจมูก
ให้ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลทากาศ, สาขาโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพบ้านป่ าเลา ซึ่งให้บริ การแก่
ประชาชนในเขตที่โรงไฟฟ้าโครงการลําพูนตั้งอยู่ ตลอดจนสนับสนุนเจลล้างมือให้ ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่บา้ นที่ต้งั
โดยรอบโรงไฟฟ้า เพื่อนําสิ่ งของดังกล่าวไปใช้เป็ นประโยชน์ในการป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 และ
ถวายเจลให้ท่านพระครู เจ้าอาวาสวัดทากาศ
กิจกรรมป้ องกันโรคโควิด-19 รอบโรงไฟฟ้ าโครงการแม่ มาลัย อําเภอแม่ แตง จ.เชี ยงใหม่
โรงไฟฟ้าโครงการแม่มาลัย จังหวัดเชียงใหม่ บริ จาคเงินจํานวน 10,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก
เพื่อโครงการผูป้ ่ วยโควิด-19 โดยมี รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุ ณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเมื่อ
วันที่ 13 เมษายน 2563 ณ ใต้ร่มศาลาพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุ จิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

โรงไฟฟ้าโครงการแม่มาลัย จังหวัดเชี ยงใหม่ ร่ วมสนับสนุ นการป้ องกันโรคโควิด-19 โดยบริ จาคเจล ล้างมือ หมวก
คลุ มผม ถุ งเท้าปลอดเชื้ อ แว่นตา ผ้าปิ ดจมูก ให้โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลบ้านบวกหมื้ อ ซึ่ งให้บริ การแก่
ประชาชนในเขตที่ โรงไฟฟ้ าโครงการแม่มาลัยตั้งอยู่ ตลอดจนสนับสนุ นเจล ล้างมื อให้ ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่บา้ นที่ ต้ งั
โดยรอบโรงไฟฟ้ า เพื่อนําสิ่ งของดังกล่าวไปใช้เป็ นประโยชน์ในการป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 และ
ถวายเจลให้ท่านพระครู เจ้าอาวาสวัดสหกรณ์ศรี ดอนไชย

3. G-Governance การกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการลําพูน จ.ลําพูน และโครงการแม่ แตง จ.เชี ยงใหม่
• วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 โรงไฟฟ้ าโครงการแม่มาลัย จังหวัดเชี ยงใหม่ จัดการประชุ มร่ วมกับชุ มชนหมู่บา้ นห้วยไร่
และตัวแทนคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเขต 1 จังหวัดเชี ยงใหม่ (กกพ.) เพื่อชี้ แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับ
กองทุ น อนุ รั ก ษ์พ ลัง งาน และเลื อ กตั้ง คณะกรรมการกองทุ นหมู่ บ ้า นห้ว ยไร่ เ พื่ อ นํา เงิ นที่ ไ ด้รั บ การจัด สรรจาก
โรงไฟฟ้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กบั ชุมชนและมีระเบียบข้อบังคับที่ชดั เจน
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• วันที่ 28 เมษายน 2563 โรงไฟฟ้าโครงการลําพูน จังหวัดลําพูน ได้รับการตรวจประเมินโครงการบริ หารจัดการลุ่มนํ้า
และวางระบบธรรมาภิบาลสิ่ งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน รอบที่ 1 โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการมีจิตสํานึก ยึดมัน่ หลักธรรมาภิบาลสิ่ งแวดล้อมเป็ นหลักในการดําเนินการ โดยให้ชุมชนมีส่วน
ร่ วมในการเสนอความคิดเห็นในการแก้ปัญหา กรณี เกิดปั ญหาร้องเรี ยน เพื่อนําไปสู่ การสร้างเครื อข่ายระหว่างชุมชน
กับผูป้ ระกอบการและภาครัฐ ในการอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ขและยัง่ ยืน

• 26 สิ งหาคม 2563 โรงไฟฟ้ าโครงการลําพูน ได้รับการตรวจประเมินโครงการบริ หารจัดการลุ่มนํ้า และวางระบบ
ธรรมาภิบาลสิ่ งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน รอบที่ 2
• วันที่ 13-14 สิ งหาคม 2563 กิจกรรมตรวจติดตามระบบบริ หารการจัดการคุณภาพ (QMS : Quality Management
System) ISO 9001: 2015 เป็ นมาตรฐานที่จะช่วยในการปรับปรุ งสมรรถนะในภาพรวมขององค์กร และเป็ นพื้นฐานที่
ดี สําหรั บการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ช่ วยให้องค์กรมีความสามารถในการผลิ ตสิ นค้า และให้การบริ การตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า และข้อกําหนดกฏหมาย/กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลู กค้า
สามารถบริ หารจัดการความเสี่ ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับบริ บทและวัตถุประสงค์ขององค์กร และจะช่วยให้องค์กร
สามารถบริ หารจัดการความท้าทายต่ างๆรวมถึ งความต้องการและความคาดหวัง ในอนาคต ในสภาพแวดล้อมที่
ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ประเมินระบบการควบคุ มภายในของบริ ษทั ฯ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ ายบริ หาร
แล้ว สรุ ปได้วา่ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ในด้านต่างๆ ตามแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในที่ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดทั้ง 5 ส่ วนหลัก 17
หลักการย่อย คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ สามารถใช้ควบคุมการปฏิบตั ิงานได้
2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีทมี่ ีความเห็นแตกต่ างไปจากความเห็นคณะกรรมการบริษัท
-ไม่มี-
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รายการระหว่ างกันของบริษัทกับบริษัทย่ อยทางตรงและทางอ้ อม
1. การทํารายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
การทํารายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ย่อยบริ ษทั ย่อยทางตรง และทางอ้อม รวมทั้งนโยบายการ
กําหนดราคาและอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ โดยที่บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันได้แสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6
ของงบการเงินประจําปี 2563
- รายการระหว่างกันของบริ ษทั ย่อยทางตรง และทางอ้อม โดยมีลกั ษณะความสัมพันธ์ ดังนี้
1. บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ย่อยทางตรง
รายการระหว่างกัน
1. บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ จํากัด บริ ษทั ฯ ทํารายการระหว่างกันดังนี้
• มีรายได้ค่าบริ หารจัดการ ราคาตามสัญญา จํานวน 120,000 บาท
• มีดอกเบี้ยรับ อัตราร้อยละ 2 ต่อปี จํานวน 12,310,378.87 บาท
2. E-Contech Management PTE.LTD
• มีดอกเบี้ยรับ อัตราร้อยละ 2 ต่อปี จํานวน 62,031.36 บาท
3. บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด
บริ ษทั ฯ ทํารายการระหว่างกันดังนี้
• มีรายได้ค่าบริ หารจัดการ ราคาตามสัญญา จํานวน 360,000 บาท
• มีดอกเบี้ยรับ อัตราร้อยละ 2 ต่อปี จํานวน 5,539,831.94 บาท
2. บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอรร์ ยี่ จํากัด
บริ ษทั ย่อยทางตรง
รายการระหว่างกัน
1. บริ ษทั จีเดค จํากัด
บริ ษทั ฯ ทํารายการระหว่างกันดังนี้
• มีรายได้ค่าบริ หารจัดการ ราคาตามสัญญา จํานวน 360,000 บาท
• มีดอกเบี้ยรับ อัตราร้อยละ 2 ต่อปี จํานวน 4,824,737.57 บาท
• มีค่าเช่าสิ นทรัพย์และค่าบริ การอื่น ราคาตามสัญญา จํานวน
1,086,360.72 บาท
2. บริ ษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จํากัด
บริ ษทั ฯ ทํารายการระหว่างกันดังนี้
• รายได้ค่าบริ หารจัดการ ราคาตามสัญญา จํานวน 360,000 บาท
• มีดอกเบี้ยรับ อัตราร้อยละ 2 ต่อปี จํานวน 1,281,849.83 บาท

หน้า

64

รายงานประจําปี 2563

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ เข้าทําสัญญาใด ๆ ก็ตาม หรื อมีการทํารายการระหว่างกันกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยทางตรง และ
ทางอ้อม และหรื อบุคคลภายนอก บริ ษทั ฯ จะพิจารณาถึงความจําเป็ นและความเหมาะสมในการเข้าทําสัญญานั้น ๆ โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เป็ นหลัก
มาตรการหรื อขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่ างกัน
ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ เข้าทําสัญญาใด ๆ ก็ตาม หรื อมีการทํารายการระหว่างกันกับบริ ษทั ย่อยทางตรง และทางอ้อม
และ/หรื อบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และให้มีราคาและเงื่อนไข เสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการหรื อพนักงาน
ที่มีส่วนได้เสี ยในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตั ิ
นโยบายหรื อแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
ยังคงมีอยู่ แต่บริ ษทั ฯ จะพิจารณาถึงความจําเป็ นและความเหมาะสมในการทํารายการระหว่างกัน โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เป็ นหลัก
2. รายการระหว่ างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่ อยทางตรง และทางอ้ อม
รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปี 2563
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2563

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่ านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิ บตั ิ หน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรั บผิดชอบ ที่ ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสอดคล้องกับข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย สรุ ปผลการปฏิบตั ิหน้าที่มีดงั นี้
การตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของ บริ ษทั อิ นเตอร์ แนชั่นเนิ ลเอนจี เนี ยริ ง จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจี เนี ยริ ง จํากัด (มหาชน) คณะกรรมการตรวจสอบได้
มอบหมายให้ บริ ษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด โดย นายชัยกฤต วรกิจภรณ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขทะเบียน
7326 เป็ นผูด้ าํ เนินการสอบทานขั้นต้น ผลการสอบทาน พบว่า งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการของบริ ษทั
อินเตอร์ แนชั่นเนิ ลเอนจี เนี ยริ ง จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยของ อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจี เนี ยริ ง จํากัด (มหาชน)
แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนี ยริ ง จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนี ยริ ง จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 พร้อมให้
ความเห็นว่า มีมติรับรองงบการเงิ นประจําปี 2563 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
การตรวจสอบความมี ประสิ ท ธิ ผลของระบบการควบคุ มภายในและระบบการตรวจสอบภายในของบริ ษ ทั
อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนี ยริ ง จํากัด (มหาชน)
ในปี พ.ศ. 2563 พนักงานตรวจสอบภายในที่ปฏิบตั ิงานอยู่ ณ ปั จจุบนั ได้ทาํ หน้าที่เข้าร่ วมสังเกตการณ์และประสานงาน
ด้านข้อมูลให้กบั ฝ่ ายบัญชี การเงิ นเพื่อให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ ได้แก่ การสอบทานกระบวนการบริ หารการจัดซื้ อ บริ ษทั
ไออีซี แม่ทา แม่แตง จํากัด

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายเมธา ธรรมวิหาร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

บริษทั อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่ อย

รายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สํ าหรับงวดสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนี ยริ ง จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษ ัท ย่ อ ย (กลุ่ มบริ ษ ัท) และของเฉพาะบริ ษ ทั อิ นเตอร์ แ นชั่นเนิ ลเอนจี เ นี ย ริ ง จํา กัด (มหาชน) (บริ ษ ัท) ตามลํา ดับ ซึ่ ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ นรวม และงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกําไรขาดทุน
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 ลี่ ย น แ ป ล ง ส่ ว น ข อ ง
ผู ้ถื อ หุ ้ น รวมและงบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู ้ถื อ หุ ้ น เฉพาะกิ จ การ และงบกระแสเงิ น สดรวมและงบกระแส
เงิ น สดเฉพาะกิ จ การ สํ า หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน เดี ย วกัน และหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น รวมถึ ง หมายเหตุ ส รุ ป นโยบาย
การบัญชีที่สาํ คัญและเรื่ องอื่นๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษทั อินเตอร์แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั อินเตอร์แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนียริ ง จํากัด
(มหาชน) ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ
ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่ สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
การเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
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เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

วิธีการตรวจสอบที่สําคัญ

รายได้ จากการให้ บริการ และสิ นทรัพย์ ที่เกิดจากสั ญญา
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้จากการให้บริ การของธุ รกิ จวิศวกรรมโดย วิธีการตรวจสอบที่สาํ คัญรวมถึง
วิธีข้ นั ความสําเร็ จของงาน โดยคํานวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งกับ • ทําความเข้าใจเกี่ ยวกับกระบวนการบันทึกรายการ การ
ต้นทุนที่ประมาณว่าจะใช้ในการให้บริ การทั้งสิ้ น ทั้งนี้ ในการรับรู ้
รับชําระหนี้ การจ่ายชําระ และการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุน
รายได้ตามวิธีดงั กล่าว ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพิ นิจในขั้นตอนการ
ด้า นเครดิ ต ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ นและบัญ ชี ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
จัด ทํา ประมาณการต้นทุ นที่ จะใช้ท้ งั สิ้ น และจํา เป็ นต้องมี ความ
รวมทั้งระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
เชี่ ย วชาญเฉพาะทางที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ลั ก ษณะของงานนั้ นๆ
• สอบทานการออกแบบและการปฏิ บ ัติ ต ามระบบการ
นอกจากนี้ กระบวนการวัด ค่ า มู ล ค่ า ของงาน รอบระยะเวลาที่
ควบคุมภายในในเรื่ องดังกล่าว
เหมาะสมในการรับรู ้รายได้ และการคํานวณอัตราส่ วนของงานที่
ทํา เสร็ จอาจไม่ ถูกต้อง รวมทั้งความน่ าจะเป็ นของโอกาสที่ เ กิ ด • ทดสอบความสมเหตุ ส มผลของการตั้ง ประมาณการ
ต้นทุ นงานโครงการ การจัด ซื้ อวัส ดุ ที่ ใ ช้ใ นโครงการ
ความล่ าช้า การวัด มูลค่ า ของค่ า ปรั บที่ อาจเกิ ดขึ้ น ซึ่ งในปี 2563
และค่าจ้างผูร้ ับเหมาช่วง เป็ นต้น
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มี รายได้จากการให้บริ การเป็ นจํานวน 84
ล้านบาท (คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 15 และ 86 ตามลําดับ ของรายได้ • ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่ งประกอบด้วย
รวม) ประกอบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสินทรัพย์ที่เกิดจาก
- สอบทานรายละเอียดของสัญญาการให้บริ การของ
สัญญาจํานวน 29 ล้านบาท และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
โครงการที่เกิดขึ้นระหว่างปี
ว่าจะเกิดขึ้นจํานวน 11 ล้านบาท ตามลําดับ (สุ ทธิ คิดเป็ นร้อยละ 1
- สอบทานวิ ธี ก ารที่ ผู บ้ ริ ห ารใช้ใ นการติ ด ตามและ
และ 3 ตามลําดับ ของสิ นทรัพย์รวม) และประมาณการค่าปรับงาน
พิจารณาความสมเหตุสมผลของการจัดทําประมาณ
ล่าช้าตามสัญญาจํานวน 23 ล้านบาท (คิ ดเป็ นร้อยละ 5 และ 14
การต้นทุนโครงการ การอนุ มตั ิ และสุ่ มทดสอบกับ
ตามลําดับ ของหนี้ สินรวม) ในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ น
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เฉพาะกิจการ ตามลําดับ
- ทดสอบการคํานวณอัตราส่ วนของงานที่ทาํ เสร็ จของ
แต่ละโครงการ
ดังนั้น ข้าพเจ้าพิ จารณาว่าการรั บรู ้ รายได้จากการให้บริ การของ
- ทดสอบความถูกต้องของการซื้ อวัสดุ การจ่ายค่าจ้าง
ธุรกิจวิศวกรรม และประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา และ
และค่ า ใช้จ่า ยที่ เ กี่ ย วข้อ งกับเอกสารประกอบการ
อื่ นที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นจากสัญญางานโครงการต่ า งๆ เป็ นรายการที่ มี
บันทึกบัญชี
ผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
- ขอคํายืนยันขั้นความสําเร็ จของงานโครงการจากผู ้
นโยบายการบัญชี แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 5
ควบคุมงานโครงการของบริ ษทั
10 และ 34 ตามลําดับ
- สอบทานความเพี ยงพอการเปิ ดเผยข้อมูลในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน
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วิธีการตรวจสอบที่สําคัญ

คดีความหรื อการฟ้ องร้ อง
กลุ่ ม บริ ษัท และบริ ษัท มี ค ดี ค วามหลายคดี ที่ ถู ก ฟ้ อ งร้ อ ง ที่ อ ยู่ วิธีการตรวจสอบที่สาํ คัญรวมถึง
ระหว่างกระบวนการพิ จารณาของศาล ซึ่ งอาจได้รับ ผลเสี ยหาย • ทํา ความเข้า ใจเกี่ ย วกับขั้นตอนการประเมิ นผลของคดี
หากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่สามารถต่อสู ้คดีความต่างๆ ได้ และ ความของผูบ้ ริ หาร
ต้องใช้ดุลยพิ นิจในการพิจารณาความเพี ยงพอของประมาณการ
• ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่ งประกอบด้วย
หนี้สิน
- สอบถามผูบ้ ริ หารและที่ ปรึ กษากฎหมายของกิ จการ
ดัง นั้ น ข้า พเจ้า จึ ง ให้ ค วามสํ า คัญ เกี่ ย วกับ ความเพี ย งพอของ
เพื่ อ ได้ รั บ ทราบถึ ง คดี ค วามและการฟ้ อ งร้ อ งที่ มี
ประมาณการหนี้ สิ น มี การรั บ รู ้ ต ามมาตรฐานการรายงานทาง
สาระสําคัญที่อาจเกิดขึ้นหรื อไม่ และการประมาณการ
การเงินหรื อไม่
ผลกระทบทางการเงิ น รวมถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยมี ค วาม
นโยบายการบัญ ชี และรายละเอี ย ดที่ สํ า คัญ ของภาระผู ก พัน
สมเหตุสมผลหรื อไม่
เหตุการณ์สาํ คัญ คดีความที่สาํ คัญ แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบ
- พิจารณาความเสี ยหายที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากคดี ความหรื อ
งบการเงินข้อ 5 34 และ 53
การฟ้ องร้องและประเมินความเสี่ ยงทางการเงินรวมถึง
ความเพียงพอและเหมาะสมของการรับรู ้รายการ และ
การเปิ ดเผยข้อมูล
เรื่ องอื่น
เนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรน่า 2019 (“Covid-19”) และความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดประชุม
ตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้อ 3 ทําให้บริ ษทั ไม่สามารถจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นในขณะนั้นได้ ด้วยเหตุ
ดังกล่าวเป็ นผลให้ไม่มีมติท่ี ประชุมที่ นาํ เสนอผูถ้ ือหุ น้ เพื่อขอมติ อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิ นและบัญชี กาํ ไรขาดทุน ประจําปี 2561
และ 2562 ดังกล่าวข้างต้นจากผูถ้ ือหุน้
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ข้ อมูลอื่ น
ผู ้บ ริ หารเป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ข้ อ มู ล อื่ น ข้ อ มู ล อื่ น ประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล ซึ่ งรวมอยู่ ใ นรายงานประจํา ปี แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่ งข้าพเจ้าคาดว่ารายงานประจําปี จะ
ถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่ อมัน่
ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่
ระบุขา้ งต้นเมื่อจัดทําแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หรื อ กับความรู ้ ที่ไ ด้รับ จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อ ปรากฏว่าข้อมูลอื่ นมี การแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล และขอให้ทาํ การแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มหี น้ าที่ในการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี
สําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่ จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงานหรื อไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
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ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่
ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสําคัญที่ มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยง
ที่ ไม่พบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากข้อผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดง
ข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•

ทํา ความเข้า ใจในระบบการควบคุ มภายในที่ เกี่ ย วข้องกับการตรวจสอบ เพื่ อออกแบบวิ ธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร

•

สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชี ที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสําคัญที่ เกี่ ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัย
อย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความ
ไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า โดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูล
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
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•

ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูล
ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตามที่ควรหรื อไม่

•

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงิ นของกิ จการภายในกลุ่มหรื อกิ จกรรมทาง
ธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่ สาํ คัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่ วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนยั สําคัญที่ พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่ มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระ
และได้สื่ อสารกับผู ม้ ี หน้า ที่ ในการกํา กับดู แลเกี่ ย วกับความสั มพันธ์ ท้ ังหมดตลอดจนเรื่ องอื่ น ซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ า มี เหตุ ผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความ
เป็ นอิสระจากเรื่ องที่ สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่ มีนยั สําคัญที่ สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะ
เกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสม
เหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

(ชัยกฤต วรกิจภรณ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 7326
บริ ษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
1 มีนาคม 2564
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
31 ธันวาคม 2563

%

31 ธันวาคม 2562

%

31 ธันวาคม 2561

%

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
เงิ นให้กยู ้ ืมระยะสั้น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
ภาษีเงิ นได้ถูกหัก ณ ที่จา่ ย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

54,538
19,155
59,738
17,640
11,400
3,031
230

13.84

0.04

74,343
9,429
51,631
8,524
174
1,462
1,590
294

9.65
3.39
10.57
3.12
2.02
0.54

39.38

0.05

315,224
17,116
56,299
5,120
1,462
179
319

1.76
9.61
1.59
0.03
0.27
0.30

2.14
7.03
0.64
0.18
0.02
0.04

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน

165,732

29.32

147,448

27.45

395,719

49.43

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นไม ่หมุนเวียนอื่น
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงิ นลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ที่ไม ่ได้ใช้ดาํ เนิ นงาน
สิ ทธิ การใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ารอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สิ นทรัพย์ไม ่มีตวั ตนอื่น
เงิ นฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่ น

1,059
142,492
3,363
151,949
14,569
90
68,903
17,141

0.19

0.34

18.98

2.93

1,337
200
142,515
8,369
151,949
7,251
137
67,582
25,488

0.17

3.03

1,804
142,492
4,359
151,949
6,351
118
66,898
15,713

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

399,566

70.68

389,685

72.55

404,827

50.57

รวมสิ นทรัพย์

565,298 100.00

25.21
0.59
26.88
2.58
0.02
12.19

26.53
0.81
28.29
1.18
0.02
12.45

537,133 100.00

0.02
17.80
1.05
0.91
0.02
8.44
3.18

800,546 100.00

ที่มา: งบการเงินของบริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน)
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม 2563

หนี้สินหมุนเวียน
เงิ นเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงิ นกูย้ ืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น
เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
ส่วนของเงิ นกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่ งปี
ส่วนของเงิ นกูย้ ืมระยะยาวที่เจ้าหนี้ สามารถ
เรี ยกคืนได้ทนั ที
ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่ งปี
เงิ นกูย้ ืมระยะสั้น
ประมาณการหนี้ สินหมุนเวียน
เงิ นมัดจํารับล่วงหน้าค่าหุ ้น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น

41
1,816
28,536
7,046
3,525
22,821
10,000
-

รวมหนี้สินหมุนเวียน

73,785

หนี้สินไม่ หมุนเวียน
เงิ นกูย้ ืมระยะยาว
หนี้ สินภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชี
หนี้ สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้ สินไม ่หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์ พนักงาน
ประมาณการหนี้ สินไม ่หมุนเวียน
หนี้ สินไม ่หมุนเวียนอื่น

1,560
5,651
3,923
77,941
1,879

รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

%

31 ธันวาคม 2562

-

583
6,401
25,141
14,410
34,447
10,000
-

13.05

90,982

0.01
0.32
5.05
1.25

0.62
4.04
1.77

%

31 ธันวาคม 2561

-

1,569
4,579
36,341
20,166
1,020
100,000
23,412
10,000
-

16.94

197,087

0.11
1.19
4.68
2.68

6.41
1.86

%

0.20
0.57
4.54
2.52

0.13
12.49
2.92
1.25
24.62

0.33

1,520
4,288
77,941
1,879

90,955

16.09

85,629

15.94

88,325

11.03

164,740

29.14

176,610

32.88

285,412

35.65

0.28
1.00
0.69
13.79

0.35

7,902.30
77,941.44
2,481.11

0.31

0.28
0.80
14.51

0.99
9.74

ที่มา: งบการเงินของบริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน)
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนจากการลดมูลค่าหุ ้นสามัญ
ส่วนตํ่าจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
การถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ขาดทุนสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม ่มีอาํ นาจควบคุม

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

%

4,476,576
2,493,455
1,422,185
464,905

441.09
251.58
82.24

-

(704.55)

400,557

2,493,455 464.22
1,422,185 264.77
464,905 86.55

2,493,358 311.46
1,421,843 177.61
464,905 58.07
-

(483.21)

0.25

2,096
(3,868,279)
1,212

67.12

515,134

64.35

(749.06)

0.13
70.86

360,522

-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

400,557

70.86

รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

565,298

100.00

%

4,476,576

2,096
(4,023,462)
1,343

0.37

31 ธันวาคม 2561

4,476,576

-

2,096
(3,982,831)
747.00
-

%

360,522

0.39

67.12

537,133 100.00

515,134

0.26
0.15
64.35

800,546 100.00

ที่มา: งบการเงินของบริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน)
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รายงานประจําปี 2563

บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2563
รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้เงิ นปั นผล
โอนกลับประมาณการค่าปรับงานล่าช้า
รายได้อื่น

84,160
34
11,626
2,607

รวมรายได้

98,427

ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายหรื อต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
หนี้ สงสัยจะสู ญ
ค่าใช้จา่ ยอื่น

65,339
13
32,096
3,572

รวมค่ าใช้ จ่าย

สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562

%

100.00
0.04
13.81
3.10

63,542
35
0
5,627

สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561

%

100.00
0.06
8.86

69,204
77.64
0.02
38.14

4.24

50,834
545
77,145
3,214

45,790
52
16,041

%

100.00
0.11
35.03

61,883
80.00
0.86
121.41

5.06

42,559
1,537
105,587
936,000
23,140
49,695
175,878

92.94
3.36
230.59
2,044.11
50.54
108.53
384.10

101,020

131,737

1,334,396

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน
รายได้ทางการเงิ น
ต้นทุนทางการเงิ น
กลับรายการ(ผลขาดทุน)จากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
กลับรายการ(ผลขาดทุน)ด้านเครดิตที่คาดว ่า
จะเกิดขึ้นของลูกหนี้ และลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น

(2,593)
18,685
(888)
4,858
19,863

(62,534)
19,025
(1,117)
(1,724)
(113,571)

(1,272,513)
49,416
(15,218)
179,859
101,078

กําไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้
(รายได้)ค่าใช้จา่ ยภาษีเงิ นได้

39,926
-

47.44

(159,921)
-

(251.68)

(957,378) (2,090.80)
-

กําไร(ขาดทุน)สํ าหรับปี

39,926

47.44

(159,921)

(251.68)

(957,378) (2,090.80)

22.20
(1.05)
5.77
23.60

29.94
(1.76)
(2.71)
(178.74)

107.92
(33.24)
392.79
220.74

ที่มา: งบการเงินของบริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน)
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2563

บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2563
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น
รายการทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลั ง :ผลกําไรจากการวัดมูลค่าใหม ่ของผลประโยชน์
พนักงานที่กาํ หนดไว้
ภาษีเงิ นได้ของรายการที่จะไม ่ถูกจัดประเภทใหม ่
ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะไม ่ถูกจัดประเภทใหม ่ไว้ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รายการทีอ่ าจจะถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลั ง :ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงิ นลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงิ นได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม ่
ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่อาจจะถูกจัดประเภทใหม ่
ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไรเบ็ดเสร็จอื่ นสํ าหรับปี

%

สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562

%

สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561

944

5,923

-

(189)

(1,185)

-

756

4,739

-

(745)

468

154

149

(336)

-

(596)
159

132
4,870

154
154

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

40,085

(155,051)

(957,224)

การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน) :ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม ่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)สํ าหรับปี

39,926
39,926

(159,921)
(159,921)

(957,378)
(957,378)

การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม :ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม ่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

40,085
40,085

(155,051)
(155,051)

(957,378)
(957,378)

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
ขั้นพื้นฐาน

0.00016

(0.0006)

(0.0045)

%

ที่มา: งบการเงินของบริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน)
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้ นสุ ด
สํ าหรับปี สิ้ นสุ ด
สํ าหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ก ําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
ปรับรายการที่กระทบกําไร (ขาดทุน )เป็ นเงินสดรับ(จ่ าย)
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเก ิดขึ้นของลูกหนี้และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการตัดบัญชีลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ขาดทุนจากการตัดบัญชีภาษีเงิ นได้ถูกหัก ณ ที่จา่ ย
ขาดทุนจากการตัดบัญชีเงิ นจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าภาษีเงิ นได้ถูกหัก ณ ที่จา่ ย
ขาดทุนจากการด้อยค่าภาษีเงิ นได้ถูกหัก ณ ที่จา่ ย
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ทางการเงิ นหมุนเวียนอื่น
ก ําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิ นหมุนเวียน
ก ําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิ นไม่หมุนเวียน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจาการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงาน
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงาน
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิทธิการใช้กระแสไฟฟ้ ารอตัดบัญชี
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสิทธิการใช้
ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ ารอตัดบัญชี
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินค้าเสื่อมสภาพ
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

39,926

(159,921)

(957,378)

(18,685)
888
6,830

(19,025)
1,117
6,822

(49,416)
15,218
11,719

(19,863)
7
1,307
1,637
(1,637)
-

149,682
(36,459)
1,544
(1,544)
267

49,695
(101,078)
329
5,088

607
(181)
(958)
-

(979)
15,860
(16,000)
(988)
798
-

936,000
17,141
(4,965)
162,433
(174,894)
-

(2,263)
14

(2,120)
5,565
1,589

(1,074)
1,248
254
42
442
215
-
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2563

สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562

สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561

(329)
40
(11,626)
580
(34)
(3,740)

(1,019)
(271)
15,445
81
2,309
(35)
(37,282)

(175)
11,396
(12)
10,775
430
1,330
(52)
(65,287)

ลูกหนี้การค้า

(9,733)

7,686

(7,352)

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

4,952

6,763

1,331

(12,483)
174
64
(1,442)
(4,585)
2,605
(7,364)
-

(4,526)
4,945
25
2,620
1,822
(10,656)
(5,756)
-

(1,250)
(2)
(11,981)
1,076
6,139
5,152
-

(31,552)
(1,441)
(32,992)

(4,491)
(602)
(39,451)
(1,857)
(41,308)

391
(71,784)
(1,909)
(73,693)

ก ําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดบัญชีงานระหว่างก ่อสร้างและอุปกรณ์
(ก ําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา(โอนกลับ)
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน
เงิ นปั นผลรับ
การเปลี่ ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนีส้ ิ นดําเนินงาน

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายชําระประมาณการหนี้สินจากโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายชําระประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ ไปใน)การดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงิ นได้ถูกหัก ณ ที่จา่ ย
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

ที่มา: งบการเงินของบริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน)

หน้า
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
รับเงิ นปั นผล
เงิ นลงทุนชัว่ คราว
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงิ นหมุนเวียน
รับเงิ นจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิ นหมุนเวียน
จ่ายชําระเงิ นให้ก ู ้ยืมระยะสั้นแก ่ก ิจการที่เกยวข้
ี่ องก ัน
รับคืนเงิ นให้ก ู ้ยืมระยะสั้นแก ่ก ิจการที่เกยวข้
ี่ องก ัน
ขายเงิ นลงทุนในโรงไฟฟ้ าหนองรี
ซื้อเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
จําหน่ายอุปกรณ์
รับคืนเงิ นค่างานระหว่างก ่อสร้าง
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงิ นสดรับจากการชําระบัญชีของบริ ษทั ย่อย
เงิ นสดรับจากการขายเงิ นลงทุนระยะยาวอื่น
เงิ นฝากธนาคารติดภาระคํ้าประก ัน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
เงิ นเบิกเก ินบัญชีธนาคาร
รับเงิ นกู ้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น
ชําระคืนเงิ นกู ้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น
ชําระคืนเงิ นกู ้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกยวข้
ี่ องก ัน
ชําระคืนเงิ นกู ้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
ชําระคืนเงิ นกู ้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
ชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงิ นรับล่วงหน้าค่าหุน้ (จ่ายคืน)
เงิ นสดรับจากการออกหุน้ สามัญ
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รายการที่มิใช่ เงินสด
ซื้อเครื่ องจักรตามสัญญาเช่า

สํ าหรั บปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2563

สํ าหรั บปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562

สํ าหรั บปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561

968
34
(13,489)
1,662
(42,978)
69,560
(256)
401
(542)
15,361

1,594
35
(131,885)
30,000
(22)
1,796
(137)
140
1,179
684
(96,616)

13,663
52
(1,462)
(119,330)
818,428
50,000
(936,000)
(1,577)
994
12,461
(64)
(162,834)

(138)
(542)
(1,494)
(2,174)
(19,805)
74,343
54,538

(1,390)
(986)
(50,000)
(50,000)
(1,020)
439
(102,956)
(240,881)
315,224
74,343

(13,723)
1,017
150,000
(200,000)
30,000
(20,000)
(1,038)
(1,702,967)
571,803
(1,184,909)
(1,421,436)
1,736,659.81
315,224

-

-

-

หน้า

81

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2563

บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่ วย : พันบาท

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

%

31 ธันวาคม 2561

%

%

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
เงิ นให้กยู ้ ืมระยะสั้น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
ภาษีเงิ นได้ถูกหัก ณ ที่จา่ ย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

136,188
48,664
124,635
61,264
7,277
11,400
5,240
231

8.73

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นไม ่หมุนเวียนอื่น
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงิ นลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ที่ไม ่ได้ใช้ดาํ เนิ นงาน
สิ ทธิ การใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ารอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สิ นทรัพย์ไม ่มีตวั ตนอื่น
เงิ นฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
สิ นทรัพย์ไม ่หมุนเวียนอื่น

19.09

0.02

363,173
54,313
152,380
10,377
1,462
179
2,019
539

387,925

24.13

584,442

30.72

0.11

3.27

1,337
200
201,457
755,465
161,320
36,526
7,251
970
90,833
62,615

0.07

3.46

1,804
199,497
688,607
161,320
34,735
6,351
409
74,349
52,558

8.37

0.01

134,522
63,419
122,681
58,263
3,526
1,462
3,739
313

394,900

25.32

1,059
197,043
620,686
161,320
32,943
28,851
285
68,946
53,910

0.07

3.12
7.99
3.93
0.47
0.73
0.34

12.63
39.79
10.34
2.11
1.85
0.02
4.42

3.95
7.63
3.62
0.22
0.09
0.23

12.41
42.84
10.04
2.16
0.40
0.03
4.62

2.85
8.01
0.55
0.08
0.01
0.11
0.03

0.01
10.59
39.71
8.48
1.92
0.38
0.05
4.77
3.29

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

1,165,044

74.68

1,219,630

75.87

1,317,974

69.28

รวมสิ นทรัพย์

1,559,944

100.00

1,607,555

100.00

1,902,416

100.00

ที่มา: งบการเงินรวมของบริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน)

หน้า

82

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2563

บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่ วย : พันบาท

งบการเงินรวม
หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม 2563

หนี้สินหมุนเวียน
เงิ นเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงิ นกูย้ ืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น
เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
ส่วนของเงิ นกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่ งปี
ส่วนของเงิ นกูย้ ืมระยะยาวที่เจ้าหนี้ สามารถ
เรี ยกคืนได้ทนั ที
ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่ งปี
เงิ นกูย้ ืมระยะสั้น
ประมาณการหนี้ สินหมุนเวียน
เงิ นมัดจํารับล่วงหน้าค่าหุ ้น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น

30,288
26,584
121,097
36,893
144,914
6,290
22,821
10,000
788

รวมหนี้สินหมุนเวียน

399,675

หนี้สินไม่ หมุนเวียน
เงิ นกูย้ ืมระยะยาว
หนี้ สินภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชี
หนี้ สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้ สินไม ่หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์ พนักงาน
ประมาณการหนี้ สินไม ่หมุนเวียน
หนี้ สินไม ่หมุนเวียนอื่น

1,560
19,563
5,408
8,326
9,210

รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

31 ธันวาคม 2562

%

0.05

6,466
36,453
121,632
46,901
20,280
205,271
2,356
34,447
10,000
855

25.62

484,663

1.94
1.70
7.76
2.37
9.29
0.40
1.46
0.64

0.59

12,150
1,520
2,444
5,447
8,375
9,210

44,067

2.82

443,742

28.45

0.10
1.25
0.35
0.53

31 ธันวาคม 2561

%

0.05

22,188
16,161
134,817
57,042
25,874
255,712
2,166
130,000
23,412
10,000
-

30.15

677,372

0.40
2.27
7.57
2.92
1.26
12.77
0.15
2.14
0.62

%

1.17
0.85
7.09
3.00
1.36
13.44
0.11
6.83
1.23
0.53
35.61

0.57

52,430
2,675
8,432
8,647
9,812

39,147

2.44

81,997

4.31

523,811

32.58

759,369

39.92

0.09
0.15
0.34
0.52

0.14
0.44
0.45
0.52

ที่มา: งบการเงินรวมของบริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน)

หน้า

83

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2563

บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่ วย : พันบาท

งบการเงินรวม
หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

%

31 ธันวาคม 2561

%

%

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

4,476,576

4,476,576

4,476,576

ทุนที่ออกและชําระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนจากการลดมูลค่าหุ ้นสามัญ
ส่วนตํ่าจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
การถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ขาดทุนสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

2,493,455 159.84
1,422,185
91.17
464,905
29.80
(369,648) (23.70)
2,096
0.13
(2,897,538) (185.75)
747

2,493,455 155.11
1,422,185
88.47
464,905
28.92
(369,648) (22.99)
2,096
0.13
(2,930,592) (182.30)
1,343

2,493,358 131.06
1,421,843
74.74
464,905
24.44
(369,648) (19.43)
2,096
0.11
(2,870,718) (150.90)
1,212

1,116,202

1,083,745

1,143,047

รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม ่มีอาํ นาจควบคุม

-

71.55
-

-

67.42
-

-

60.08
-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,116,202

71.55

1,083,745

67.42

1,143,047

60.08

รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,559,944

100.00

1,607,555

100.00

1,902,416

100.00

ที่มา: งบการเงินรวมของบริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน)

หน้า

84

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2563

บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวมของบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2563

สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562

%

สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561

%

รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้เงิ นปั นผล
โอนกลับประมาณการค่าปรับงานล่าช้า
รายได้อื่น

557,280
34
11,626
4,821

รวมรายได้

573,762

ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายหรื อต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
หนี้ สงสัยจะสู ญ
ค่าใช้จา่ ยอื่น

479,412
6,265
66,079
14,045

รวมค่ าใช้ จ่าย

565,802

623,265

910,076

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน
รายได้ทางการเงิ น
ต้นทุนทางการเงิ น
กลับรายการ(ผลขาดทุน)จากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
กลับรายการ(ผลขาดทุน)ด้านเครดิตที่คาดว ่า
จะเกิดขึ้นของลูกหนี้ และลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น

7,960
888
(11,959)
30,940
3,424

(75,703)
1,899
(19,370)
23,314
5,439

(434,989)
10,171
(50,168)
223,153
1,573

กําไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้
(รายได้)ค่าใช้จา่ ยภาษีเงิ นได้

31,252
-

กําไร(ขาดทุน)สํ าหรับปี

31,252

100.00
0.01
2.09
0.87

534,804
35
12,722

100.00
0.01
2.38

547,561
86.03
1.12
11.86

2.52

0.16
(2.15)
5.55
0.61

487,278
6,798
114,244
14,945

(64,421)

100.00
0.01
4.61

475,087
91.11
1.27
21.36

2.79

0.36
(3.62)
4.36
1.02

(64,421)
5.61

454,106
52
20,928

%

435,366
5,677
145,578
97,156
30,352
195,948

95.87
1.25
32.06
21.39
6.68
43.15

2.24
(11.05)
49.14
0.35

(250,260)
(12.05)

(250,260)

(55.11)

ที่มา: งบการเงินรวมของบริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน)

หน้า
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2563

บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวมของบริษทั
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2563
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น
รายการทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลั ง :ผลกําไรจากการวัดมูลค่าใหม ่ของผลประโยชน์
พนักงานที่กาํ หนดไว้
ภาษีเงิ นได้ของรายการที่จะไม ่ถูกจัดประเภทใหม ่
ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะไม ่ถูกจัดประเภทใหม ่ไว้ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รายการทีอ่ าจจะถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลั ง :ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงิ นลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงิ นได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม ่
ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่อาจจะถูกจัดประเภทใหม ่
ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไรเบ็ดเสร็จอื่ นสํ าหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน) :ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม ่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)สํ าหรับปี
การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม :ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม ่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
ขั้นพื้นฐาน

%

สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562

%

สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561

944

5,732

275

(189)

(1,185)

-

756

4,547

275

(745)

154

154

149

-

-

(596)
159

154
4,701

154
429

31,412

(59,720)

(249,831)

40

(232,927)
(232,927)

(232,927)
(11,334)
(244,260)

40

(155)
(155)

(232,497)
(232,497)

0.00016

(0.00064)

(0.0011)

40
40
-

%

ที่มา: งบการเงินรวมของบริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน)
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด

หน่วย : พั นบาท

งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ก ําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
ปรับรายการที่กระทบกําไร (ขาดทุน )เป็ นเงินสดรับ(จ่ าย)
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเก ิดขึ้นของลูกหนี้และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการตัดบัญชีลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ขาดทุนจากการตัดบัญชีภาษีเงิ นได้ถูกหัก ณ ที่จา่ ย
ขาดทุนจากการตัดบัญชีเงิ นจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าภาษีเงิ นได้ถูกหัก ณ ที่จา่ ย
ขาดทุนจากการด้อยค่าภาษีเงิ นได้ถูกหัก ณ ที่จา่ ย
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ทางการเงิ นหมุนเวียนอื่น
ก ําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิ นหมุนเวียน
ก ําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิ นไม่หมุนเวียน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจาการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงาน
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงาน
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิทธิการใช้กระแสไฟฟ้ ารอตัดบัญชี
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสิทธิการใช้
ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ ารอตัดบัญชี
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินค้าเสื่อมสภาพ
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สํ าหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562

สํ าหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561

31,252

(64,421)

(250,260)

(888)
11,959
115,356

(1,899)
19,370
113,394

(10,171)
50,168
117,678

(3,424)
7
1,307
1,779
(1,637)
-

324
(6,111)
2,281
(1,817)
267

30,352
(1,573)
329
649
5,808

607
(181)
511
(24,188)
-

(979)
(21,456)
798
-

17,141
(41,543)
70,904
162,433
(174,894)
789

(67)
(5,559)
14

(67)
(5,228)
4,376
2,778

(1,799)
1,261
254
42
1,560
(7,600)
1,516
-
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2563

บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด

หน่วย : พั นบาท

งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2563
ก ําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดบัญชีงานระหว่างก ่อสร้างและอุปกรณ์
(ก ําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา(โอนกลับ)
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน
เงิ นปั นผลรับ

สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562

สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561

(234)
10,331
53
(11,626)
921
(34)
126,261

(2,481)
9,805
(277)
15,445
81
2,746
(35)
66,894

(179)
30,805
(18)
10,775
430
1,521
(52)
16,326

14,747

(9,107)

(808)

3,336

8,490

30,459

(6,369)
(3,751)
82
(1,366)
(9,869)
4,907
(8,845)
(68)
(15)
(50)
119,001
(1,643)
117,358

(34,770)
6,851
226
2,903
20,292
(4,660)
(10,141)
855
(4,763)
(602)
42,469
(2,451)
40,018

(213)
(848)
(8,529)
(16,162)
(574)
461
(484)
114
19,742
(3,322)
16,420

การเปลี่ ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายชําระประมาณการหนี้สินจากโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายชําระประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ ไปใน)การดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงิ นได้ถูกหัก ณ ที่จา่ ย
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

ที่มา: งบการเงินรวมของบริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน)
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด

หน่วย : พั นบาท

งบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
รับเงิ นปั นผล
เงิ นลงทุนชัว่ คราว
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงิ นหมุนเวียน
รับเงิ นจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิ นหมุนเวียน
จ่ายชําระเงิ นให้กยืู ้ มระยะสั้นแก ่กิจการที่เกีย่ วข้องก ัน
รับคืนเงิ นให้กยืู ้ มระยะสั้นแก ่กิจการที่เกีย่ วข้องก ัน
ขายเงิ นลงทุนในโรงไฟฟ้ าหนองรี
ซื้อเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
จําหน่ายอุปกรณ์
รับคืนเงิ นค่างานระหว่างก ่อสร้าง
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงิ นสดรับจากการชําระบัญชีของบริ ษทั ย่อย
เงิ นสดรับจากการขายเงิ นลงทุนระยะยาวอื่น
เงิ นฝากธนาคารติดภาระคํ้าประก ัน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
เงิ นเบิกเกินบัญชีธนาคาร
รับเงิ นกูยื้ มระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น
ชําระคืนเงิ นกูยื้ มระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น
ชําระคืนเงิ นกูยื้ มระยะสั้นจากบุคคลที่เกีย่ วข้องก ัน
ชําระคืนเงิ นกูยื้ มระยะสั้นจากบุคคลอื่น
ชําระคืนเงิ นกูยื้ มระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
ชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงิ นรับล่วงหน้าค่าหุน้ (จ่ายคืน)
เงิ นสดรับจากการออกหุน้ สามัญ
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รายการที่มิใช่ เงินสด
ซื้อเครื่ องจักรตามสัญญาเช่า

สํ าหรั บปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2563

สํ าหรั บปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562

สํ าหรั บปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561

1,083
34
(13,489)
1,662
(20,857)
234
6,866
(24,467)

5,404
35
(23,665)
3,385
(207)
1,179
16,484
2,615

12,814
52
(1,462)
50,000
(24,584)
(14,020)
1,006
12,461
(52)
4,432
40,648

(17,455)
3,822
40,000
(20,000)
(92,787)
(4,803)
(91,224)
1,666
134,522
136,188

(27,617)
4,278
(60,000)
40,000
(65,000)
(65,000)
(96,315)
(2,070)
439
(271,285)
(228,652)
363,173
134,522

(46,825)
(9,209)
223,297
(290,196)
30,000
(20,000)
(226,825)
(1,605)
(1,702,967)
571,803
(1,472,527)
(1,415,458)
1,778,632
363,173

2,030

4,388

-
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

อัตราส่ วนทางการเงินบริษทั อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงิ นสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้ การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั้นต้น (%)
อัตรากําไรจากการดําเนิ นงาน (%)
อัตรากําไรอื่น (%)
อัตราส่วนเงิ นสดต่อการทํากําไร(%)
อัตรากําไรสุ ทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น(%)
อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์(%)
อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย(เท่า)
อัตราการจ่ายเงิ นปั นผล

2563

2562

2561

2.25
1.00
-0.45
5.89
61.98
749.55
0.49
15.90
22.95
85.42

1.62
0.92
-0.45
4.79
76.24
19.20
19.01
9.26
39.42
134.67

2.01
1.69
-0.37
3.62
100.86
9.29
39.29
10.53
34.66
174.81

22.36%
-3.08%
33.48%
1272%
40.56%
9.97%

20.00%
-98.41%
35.67%
66%
-231.09%
-44.36%

7.06%
-2779.01%
105.86%
6%
-1547.07%
-185.85%

7.06%
17.41%

-29.77%
12.88%

-119.59%
7.73%

0.41
18.12
-

0.49
(38.95)
-

0.55
(80.37)
-
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อัตราส่ วนทางการเงินบริษัท อินเตอร์ แนชั� นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงิ นสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี� การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี� เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี� (เท่า)
ระยะเวลาชําระหนี� (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั�นต้น (%)
อัตรากําไรจากการดําเนิ นงาน (%)
อัตรากําไรอื่น (%)
อัตราส่วนเงิ นสดต่อการทํากําไร(%)
อัตรากําไรสุ ทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น(%)
อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์(%)
อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี�ย(เท่า)
อัตราการจ่ายเงิ นปั นผล

2563

2562

2561

0.99
0.46
0.27
9.94
36.71
88.75
4.11
15.21
24.00
64.81

0.80
0.41
0.07
9.09
40.18
70.09
5.21
18.52
19.71
65.09

0.86
0.62
0.01
8.49
42.99
43.53
8.38
13.47
27.10
78.47

13.97%
1.43%
3.03%
1474.34%
5.61%
2.80%

8.89%
-14.16%
2.68%
-52.86%
-12.05%
-5.94%

4.13%
-95.79%
6.56%
-3.77%
-55.11%
-21.89%

2%
37%

-4%
34%

-13%
25%

0.40
0.74
-

0.48
(3.81)
-

0.66
(8.47)
-
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษ ทั อิ นเตอร์ แ นชั่น เนิ ลเอนจี เ นี ย ริ ง จํา กัด (มหาชน) “บริ ษ ัท ” เป็ นนิ ติ บุค คลที่ จัด ตั้ง ขึ้ น ในประเทศไทย และ
ที่ อ ยู่ จ ดทะเบี ย นตั้ง อยู่ เ ลขที่ 408/37 อาคารพหลโยธิ น เพลสชั้น 9 ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2536
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 5 ลําดับแรก ณ วันที่ 15 มกราคม 2564 ได้แก่
นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ
นายทิศชวน นานาวราทร
นายสุ รัตน์ อิฐโสภณพันธ์
นายกรณ์ชนันท์ ธนันท์นพงศ์
นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล

(ร้ อยละของทุนชําระแล้ ว)
10.54
2.81
2.01
1.58
0.91

กลุ่มบริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิ จหลักคื อ ธุ รกิ จผลิตภัณฑ์วิศวกรรม บริ การติดตั้งและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุ รกิ จ
ผลิตและจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์ธุรกิจโรงกําจัดขยะและผลิตและจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ าจากขยะ
และธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล
เนื่ องจากการลาออกของอดีตผูบ้ ริ หารและกรรมการของบริ ษทั ที่ ถูกกล่าวโทษว่ามีการกระทําทุจริ ต และการลาออกของ
อดีตผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกรมสอบสวน
คดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการให้ทาํ การสอบสวนความผิดของอดีตคณะกรรมการบริ หารและบริ ษทั ได้ทาํ
การฟ้ องร้องดําเนิ นคดี กบั อดี ตผูบ้ ริ หาร ซึ่ งผลของการสอบสวนและการดําเนิ นคดี ส่วนใหญ่ยงั ไม่มีขอ้ สรุ ป และโปรด
สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 53
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รายละเอียดบริ ษทั ย่อย มีดงั นี้
ชื่ อกิจการ
บริษทั ย่ อยทางตรง
1. บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ยี่ จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

2. บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จํากัด
3.E – Contech Management Pte. Ltd.
4. บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด
บริษทั ย่ อยทางอ้ อม
5.บริ ษทั จีเดค จํากัด
6. บริ ษทั ไออีซีแม่ทา แม่แตง

จํากัด

ให้คาํ ปรึ กษาวิจยั และพัฒนา จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีบริ หาร
จัดการสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนา
พลังงานทุกชนิดตลอดจนพลังงาน
ทดแทน
ลงทุนในกิจการต่างๆ(ยังไม่ได้เริ่ ม
ดําเนินงานเชิงพาณิ ชย์)
ให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษา และงานวิจยั
ทางด้านวิศวกรรม (หยุดดําเนินกิจการ)
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
เชื้อเพลิงชีวมวล
ธุรกิจโรงกําจัดขยะและผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากขยะ
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์

ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง

บริษัทถือหุ้นร้ อยละ
2563
2562

ไทย

100

100

ไทย

100

100

สิ งคโปร์

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

2 เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
2.1 เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงิ น นี้ จัด ทํา ขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง แนวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี ที่ ป ระกาศใช้โ ดย
สภาวิชาชี พบัญชี ฯ (“สภาวิชาชี พบัญชี ”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวข้อง
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบนั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ ม
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั มีผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ถื อปฏิ บตั ิ ตามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมื อทางการเงิ น ซึ่ งประกอบด้วย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่
หน้า
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เกี่ยวข้อง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็ นครั้งแรกซึ่ งได้เปิ ดเผยผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่
เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 โดยกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาใช้ในการ
จัดทํางบการเงินนี้ เนื่ องจากยังไม่มีผลบังคับใช้ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินจากการ
ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุ งใหม่เหล่านี้ ซึ่ งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่องบการเงิน
ในงวดที่ถือปฏิบตั ิ
2.3 เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้
รายการ
หนี้สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้

เกณฑ์การวัดมูลค่า
มูลค่ าปั จจุ บันของประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวีย นตามโครงการ
ผลประโยชน์ ที่ ก ํา หนดไว้ ได้เ ปิ ดเผยในหมายเหตุ ป ระกอบงบ
การเงินข้อ 33

2.4 สกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงิ นนี้ จดั ทําและแสดงหน่ วยเงินตราเป็ นเงิ นบาท ซึ่ งเป็ นสกุลที่ใช้ในการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ข้อมูล
ทางการเงิ นทั้งหมดมีการปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้แสดงเป็ นหลักพันบาท/หลักล้านบาทเว้นแต่ที่ระบุ
ไว้อย่างอื่น
2.5 การใช้ ดลุ ยพินิจและการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และ
ข้ อ สมมติ หลายประการ ซึ่ งมี ผลกระทบต่ อ การกํ า หนดนโยบายการบั ญ ชี และการรายงานจํ า นวนเงิ น
ที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่ อง การปรับประมาณการทางบัญชี
จะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
2.5.1 การใช้ ดลุ ยพินิจ
ข้อมูลเกี่ ยวกับการใช้ดุลยพิ นิจในการเลื อกนโยบายการบัญชี ซึ่ งมี ผลกระทบที่ มีนัยสํา คัญต่ อจํานวนเงิ นที่ รับรู ้ ในงบ
การเงิน ซึ่ งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
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ข้อ 19 และ 32

สัญญาเช่า
- การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
- กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั พิจารณาถึงความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ จะใช้สิทธิ ต่อสัญญา
เช่าหรื อไม่
- กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะใช้สิทธิ ยกเลิกสัญญาเช่าหรื อไม่
- กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกื อบทั้งหมดของสิ นทรัพย์ที่ผู ้
เป็ นเจ้าของพึงได้รับให้กบั ผูเ้ ช่าหรื อไม่

2.5.2 ข้ อสมมติและความไม่ แน่ นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ ยวกับความไม่แน่ นอนของการประมาณการที่ สําคัญซึ่ งมี ความเสี่ ยงอย่างมี นัยสําคัญที่ เป็ นเหตุ ให้ตอ้ งมี การ
ปรับปรุ งจํานวนเงินที่รับรู ้ในงบการเงิน ประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้
ข้อ 32

การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มที่ใช้ในการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า

ข้อ 14 15 16 17 18 20
และ 21

การทดสอบการด้อยค่าเกี่ยวกับการใช้ขอ้ สมมติที่สาํ คัญในการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ข้อ 33

การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้เกี่ ยวกับข้อสมมติ หลักในการ
ประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

ข้อ 8

การวัดมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้ การค้าเกี่ ยวกับข้อสมมติ ที่สําคัญที่ ใช้ใน
การกําหนดอัตราสู ญเสี ยถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (Weighted-average loss rate)

ข้อ 34

การรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าประมาณการหนี้ สินและหนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ นเกี่ ยวกับข้อสมมติ
สําคัญของความเป็ นไปได้ที่จะสู ญเสี ยทรัพยากรและความน่าจะเป็ นของมูลค่าความเสี ยหาย

การประมาณการและการใช้ ดุลยพินิจที่สําคัญ สรุ ปได้ ดงั นี้
การรั บรู้และการตัดรายการสินทรั พย์ และหนี้สิน
ในการพิ จารณาการรั บรู ้ หรื อการตัดรายการสิ นทรั พย์และหนี้ สิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพิ นิจในการพิ จารณาว่ากลุ่ม
บริ ษทั /บริ ษทั ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดังกล่าวแล้วหรื อไม่ โดยใช้ดุลย
พินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู ้ได้ในสภาวะปัจจุบนั
ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
ผลขาดทุ นด้า นเครดิ ต ที่ ค าดว่า จะเกิ ด ขึ้ น ของลู กหนี้ เกิ ด จากการปรั บ มู ล ค่ า ของลู ก หนี้ จ ากความเสี่ ย งด้า นเครดิ ต ที่
อาจเกิดขึ้น ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยใช้การ
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วิเคราะห์สถานะของลูกหนี้ รายตัว ประสบการณ์การเก็บเงิ นในอดี ต การวิเคราะห์อายุลูกหนี้ และการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะ
สู ญ ดังนั้น การปรับปรุ งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญอาจมีข้ ึนได้ในอนาคต
จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3 ทํา
ให้มีความไม่แน่นอนในการประมาณการ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้เลือกปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศโดยสภา
วิชาชี พ เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติ มทางบัญชี เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรน่า 2019 (“COVID-19”) โดยกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั เลือกพิจารณาการด้อยค่าของลูกหนี้ การค้า
ตามวิธีการอย่างง่าย (Simplifild Approach) โดยใช้ขอ้ มูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น และไม่นาํ ข้อมูลที่มีการคาดการณ์ในอนาคต (Forward – looking information) เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ที่
ยังมีความไม่แน่นอนมาพิจารณา
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของเงินลงทุน
บริ ษัท จะตั้ง ค่ า เผื่ อ การด้อ ยค่ า ของเงิ น ลงทุ น เมื่ อ ฝ่ ายบริ หารใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ในการพิ จ ารณาว่ า มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
เงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานาน การที่จะสรุ ปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมี
สาระสําคัญหรื อเป็ นระยะเวลานานหรื อไม่น้ นั จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของสินทรั พย์
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั พิ จารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ หากมี ขอ้ บ่งชี้ ว่ามี การด้อยค่า เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวลดลงอย่างมีสาระสําคัญ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ ซึ่ งการ
ประมาณการดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
อาคาร และอุปกรณ์ อสังหาริ มทรั พย์ เพือ่ การลงทุน และสินทรั พย์ ไม่ มีตวั ตน และค่ าเสื่อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่ายของอาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน และสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน ฝ่ ายบริ หารใช้การประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของทรัพย์สินดังกล่าว และ
ได้มีการทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่ หากมีการเปลี่ยนแปลง
การด้ อยค่ าของค่ าความนิยม
ในแต่ละปี บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะทดสอบค่าความนิ ยมจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย เพื่อพิจารณาว่ามีการด้อยค่าหรื อไม่
จํานวนเงินที่คาดว่าจะได้รับคืนจากหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจะพิจารณาจากการคํานวณมูลค่าจากการใช้
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ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหนี้สินของบริ ษทั ย่ อย
ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่ตอ้ งร่ วมรับภาระหนี้ สินต่อบุคคลภายนอกตามสัดส่ วนการลงทุน
ในส่ วนของเจ้าของในบริ ษทั ย่อย
คดีฟ้องร้ อง
กลุ่ มบริ ษ ทั /บริ ษทั มี หนี้ สินที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นจากการถู กฟ้ องร้ องเรี ยกค่ าเสี ย หาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้ใ ช้ดุลยพิ นิจในการ
ประเมินผลของคดี ที่ถูกฟ้ องร้องแล้วและเชื่ อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสี ยหายเกิ ดขึ้นมากกว่าที่ ได้บนั ทึกประมาณการหนี้ สิน
ดังกล่าว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ประมาณการหนี้สินไม่ หมุนเวียนสําหรั บผลประโยชน์ ของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีภาระสําหรับเงินบําเหน็จและเงินชดเชยที่ ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามนโยบายของ
บริ ษทั และตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ถือว่าเงินบําเหน็จและเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออก
จากงานของพนักงาน
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานประมาณขึ้ นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้อง
อาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่ น อัตราคิ ดลด อัตราการเพิ่มขึ้ นของเงินเดือน อัตราการหมุนเวียน
พนักงาน อัตรามรณะ และอัตราทุพพลภาพ เป็ นต้น
2.6 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อจ่ายชําระเพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู ้
ร่ วมตลาด ณ วันที่ วดั มูลค่าในตลาดหลัก หรื อตลาดที่ ให้ประโยชน์สูงสุ ด (หากไม่มีตลาดหลัก) ที่ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั สามารถ
เข้าถึงได้ในวันดังกล่าว มูลค่ ายุติธรรมของหนี้ สินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ ยงที่ ไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตามข้อกําหนดของ
ภาระผูกพัน
นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั หลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรั พย์และ
หนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษ ทั /บริ ษทั วัดมูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมื อทางการเงิ นโดยใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่ อง หาก
สามารถหาได้ ตลาดจะถือว่ามี “สภาพคล่อง” หากรายการของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินเกิดขึ้นอย่างสมํ่าเสมอในจํานวนที่เพียงพอ
ซึ่ งสามารถให้ขอ้ มูลราคาได้อย่างต่อเนื่ อง
หากไม่มีราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกต
ได้ที่มีความเกี่ ยวข้องให้มากที่สุด และลดการใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ให้นอ้ ยที่สุด การเลือกเทคนิ คการประเมินมูลค่า
จะพิจารณาปัจจัยทั้งหมดที่ผรู ้ ่ วมตลาดคํานึ งถึงในการกําหนดราคาของรายการ
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หากสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิ นที่ วดั มูลค่ าด้วยมู ลค่ ายุติ ธรรมมี ราคาเสนอซื้ อและราคาเสนอขาย กลุ่ มบริ ษทั /บริ ษทั วัดมูลค่ า
สิ นทรัพย์และสถานการณ์เป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยราคาเสนอซื้ อ และวัดมูลค่าหนี้สินและสถานะการเป็ นหนี้สินด้วยราคาเสนอขาย
หลักฐานที่ ดีที่สุดสําหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิ น ณ วันที่ รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกคื อราคาของการทํารายการ
เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ให้หรื อได้รับ หากกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั พิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ รับรู ้รายการเมื่อ
เริ่ มแรกแตกต่างจากราคาของการทํารายการและมูลค่ายุติธรรมไม่ว่าจะได้มาจากราคาเสนอซื้ อเสนอขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง
สําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่เหมือนกันหรื อโดยใช้เทคนิ คการวัดมูลค่าซึ่ งใช้ขอ้ มูลที่ ไม่สามารถสังเกตได้ซ่ ึ งตัดสิ นว่าไม่มี
นัยสําคัญต่อการวัดมูลค่ า ทําให้เครื่ องมือทางการเงิ นวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมปรั บด้วยผลต่างระหว่างมูลค่ า
ยุติธรรม ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกและราคาของการทํารายการ และรับรู ้เป็ นรายการรอตัดบัญชี ซ่ ึ งจะรับรู ้ในกําไรหรื อ
ขาดทุ นด้วยเกณฑ์ที่เหมาะสมตลอดอายุ ของเครื่ องมื อทางการเงิ นแต่ ต ้องไม่ ช้ากว่ าการวัดมู ลค่ ายุ ติ ธรรมที่ ใช้หลักฐาน
สนับสนุนทั้งหมดจากข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาดหรื อเมื่อรายการดังกล่าวสิ้ นสุ ดลง
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ มูลค่า
ยุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าดังนี้
•

•

•

ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่ มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่าง
เดียวกัน และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่ สังเกตได้โดยตรง (เช่ น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่ น ราคาที่ สังเกตได้) สําหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้สินนั้น นอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น

หากข้อ มู ล ที่ นํา มาใช้ ใ นการวัด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ห รื อหนี้ สิ น ถู ก จัด ประเภทลํา ดับ ชั้น ที่ แ ตกต่ า งกัน
การวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดี ยวกันกับลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่ อยู่ใน
ระดับตํ่าสุ ดที่มีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่การโอนเกิดขึ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 51

การวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขาย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าความนิยม
เครื่ องมือทางการเงิน

2.7 ข้ อมูลทางการเงินที่สําคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่ อย
ดังที่ปรากฏในงบการเงิน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีกระแสเงินสดจากการดําเนิ นงานติดลบ (33) ล้าน
บาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีผลขาดทุนสะสมเป็ นจํานวน 2,922
ล้านบาท และ 4,007 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ และกลุ่มบริ ษทั มีหนี้สินหมุนเวียนสู ง
หน้า
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กว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียนเป็ นจํานวน 5 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และบริ ษทั ย่อยห้าแห่ งมีส่วนขาดของผูถ้ ือหุ น้ และบริ ษทั
ย่อยหนึ่ งแห่ งไม่สามารถดํารงอัตราส่ วนทางการเงินตามเงื่อนไขในสัญญากูย้ ืมเงินอาจทําให้เจ้าหนี้สามารถเรี ยกคืนได้ทนั ที
รวมทั้งกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีคดีฟ้องร้องหลายคดีที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยมีคาํ สัง่ เพิกถอนหุ น้ สามัญของบริ ษทั จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 10 กรกฎาคม 2562
เป็ นต้นไป อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารชุดปัจจุบนั ได้พยายามวางแผนเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เพื่อจัดการความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องและพิจารณาทบทวนแผนปรับโครงสร้างทุนเพื่อล้างบัญชีขาดทุนสะสมศึกษาความ
เป็ นไปได้ของการเข้าลงทุนในโครงการโซล่าฟาร์ม ธุรกิจโรงแรม และแผนการเพิ่มทุน และแก้ไขเรื่ องอื่นดังกล่าว รวมทั้ง
บริ ษทั ได้ยื่นฟ้ อง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อศาลปกครองกลาง (จากเหตุเพิกถอนหุ น้ สามัญของบริ ษทั IEC จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน)
(ตามรายละเอี ย ดในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้อ 53) ซึ่ งปั จจุ บนั อยู่ระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริ ง ซึ่ งยังไม่สรุ ป
นอกจากนี้ ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของบริ ษทั และบริ ษทั ฯ ได้ยืนยันให้การสนับสนุ นทางการเงิ นอย่างต่อเนื่ อง เพื่ อให้บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวสามารถดําเนิ นงานต่อเนื่ องต่อไปได้จนถึงเดือนกันยายน 2565
3

ผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรน่ า 2019 (“COVID-19”)
เนื่ องจากสภาวะเศรษฐกิ จโดยรวม และการแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรน่ า 2019 (“COVID-19”) ได้ลุกลามและ
ส่ งผลกระทบที่รุนแรงในวงกว้างต่อธุ รกิจและประชาชนทัว่ ไปทั้งทางตรงและทางอ้อมไปทัว่ โลก ทําให้เกิดการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุ รกิจและอุตสาหกรรมเป็ นส่ วนใหญ่ แต่ไม่มีผลกระทบต่อรายได้หลักของกลุ่มบริ ษทั
(รายได้จากการขายไฟฟ้า)
ด้วยสถานการณ์ดงั กล่าวอาจนํามาซึ่ งความไม่แน่ นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนิ นธุ รกิ จในปั จจุบนั
และฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะติดตามความคื บหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวอย่างต่อเนื่ องและจะประเมินผล
กระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ อนึ่ ง ระดับ
ความรุ นแรงของผลกระทบขึ้นอยูก่ บั มาตรการควบคุมต่าง ๆ ของภาครัฐและระยะเวลาในการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ที่ฝ่ายบริ หารจะต้องใช้ดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง

4

การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้ปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและปรับปรุ งใหม่
ดังที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2 ดังนี้

4.1

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่ วข้ องกับเครื่ องมือทางการเงิน
กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมื อทางการเงิ นนี้ ให้ขอ้ กําหนดเกี่ ยวกับนิ ยามสิ นทรัพย์ทาง
การเงินและหนี้ สินทางการเงินตลอดจนการรับรู ้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชี ของ
หน้า
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อนุ พ นั ธ์แ ละการป้ องกัน ความเสี่ ย ง โดยรายละเอีย ดของนโยบายการบัญ ชี เ ปิ ดเผยในหมายเหตุข อ้ 5.3 และข้อ 51
ผลกระทบจากการถือปฏิบตั ิกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงิน มีดงั นี้
4.1.1 การจัดประเภทรายการของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (“TFRS 9”) จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ การ
วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (FVOCI) และมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรหรื อขาดทุน (FVTPL) ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ยกเลิกการจัดประเภทตราสารหนี้ ที่จะถือ
จนครบกําหนด หลักทรัพย์เผื่อขาย หลักทรัพย์เพื่อค้า และเงิ นลงทุนทัว่ ไปตามที่ กาํ หนดโดยมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 105 โดยการจัดประเภทตาม TFRS 9 เป็ นไปตามลักษณะของกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์ทางการเงินและ
โมเดลธุรกิจของกิจการในการบริ หารจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้น และตาม TFRS 9 อนุพนั ธ์วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน โดยนํามาใช้แทนนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ที่เคยรับรู ้รายการโดยการ
ปรับมูลค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้ นงวด หรื อเมื่ออนุพนั ธ์ดงั กล่าวถูกนํามาใช้
การจัด ประเภทรายการของสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ตาม TFRS
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั

9 ไม่ มี ผ ลกระทบอย่ า งมี ส าระสํ า คัญ ต่ อ

4.1.2 การวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย
ตาม TFRS 9 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย รับรู ้ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ย
จ่ า ยด้ ว ยอั ต ราดอกเบี้ ยที่ แ ท้ จ ริ ง ซึ่ งการนํ า TFRS
9 มาใช้ ไ ม่ มี ผ ลกระทบอย่ า งมี ส าระสํ า คั ญ ต่ อ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
4.1.3 การจัดประเภทรายการของหนี้สินทางการเงิน
TFRS 9 ให้วิธีการจัดประเภทและการวัดมูลค่าหนี้ สินทางการเงินใหม่ โดยจัดประเภทหนี้ สินทางการเงินเป็ น 2
ประเภทหลัก คื อ วิธีราคาทุนตัดจําหน่ าย และวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน ทั้งนี้ หนี้ สินทางการเงิ นจะจัด
ประเภทเป็ นหนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ ว ดั มู ล ค่ า ด้ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ได้ก็ ต่อเมื่อกิจการถือไว้
เพื่อค้า หรื อเป็ นอนุพนั ธ์ หรื อเลือกวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยวิธีดงั กล่าว
การจัดประเภทรายการหนี้ สินทางการเงินตาม TFRS 9 ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั /บริ ษทั
4.1.4 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
TFRS 9 ให้วิธีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ในขณะที่
เดิมกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์
เกี ่ย วก บั การชํ า ระหนี ้ ใ นอนาคตของลูก ค า้ TFRS
9
กํ า หนดให้ใ ช ว้ ิจ ารณญาณในการ
ประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยทางเศรษฐกิ จนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น
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อย่างไร และพิจารณาความน่ าจะเป็ นถ่วงนํ้าหนัก ทั้งนี้ การพิจารณาด้อยค่าดังกล่าวจะถือปฏิ บตั ิ กบั สิ นทรัพ ย์
ทางการเงินที่ วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย หรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ซึ่ งไม่รวมเงิน
ลงทุนในตราสารทุน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้ประเมิ นการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นตาม TFRS 9 ซึ่ งการนํา TFRS 9 มาใช้ไม่มี
ผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
4.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า
ก่อน TFRS 16 มีผลบังคับใช้ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ในฐานะผูเ้ ช่ารับรู ้รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงาน ในกําไรหรื อขาดทุน
โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่ า เมื่อ TFRS 16 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ได้กาํ หนดให้ใช้วิธีการ
บัญชีเดียวสําหรับผูเ้ ช่า โดยผูเ้ ช่าต้องรับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ซึ่ งยกเว้นการรับรู ้รายการสําหรับ
สัญญาเช่าระยะสั้น หรื อสิ นทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า
บริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ โดยการรับรู ้ผลกระทบสะสมจากการถือปฏิบตั ิใช้เป็ นครั้งแรก
(Modified retrospective approach) โดยปรับปรุ งกับขาดทุนสะสม ณ วันที่1 มกราคม 2563 โดยไม่ปรับย้อนหลังข้อมูลที่นาํ มา
แ ส ด ง เ ป รี ย บ เ ที ย บ ซึ่ 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 สรุ ปได้ดงั นี้

ตามที่รายงาน
ในงวดก่อน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
สิ ทธิ การเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ขาดทุนสะสม

6,351

งบการเงินรวม
รายการปรับปรุ ง/จัด
ประเภท
รายการใหม่
(พันบาท)

ปรับปรุ งใหม่

-

46,901

(6,351)
26,565
(1,164)

2,356
2,445
(2,930,592)

1,797
19,250
1,045

4,153
21,695
(2,929,547)

-

26,565
45,737
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ตามที่รายงาน
ในงวดก่อน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
สิ ทธิ การเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ขาดทุนสะสม

6,351
(4,023,462)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับปรุ ง/จัด
ประเภท
รายการใหม่
(พันบาท)

(6,351)
11,448
940
4,992
(50)

ปรับปรุ งใหม่

11,448
940
4,992
(4,023,512)

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิใช้เป็ นครั้งแรก กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รับรู ้หนี้ สินตามสัญญาเช่ า
สําหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของเงินจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลด
ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และสําหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็ น
สัญญาเช่ าเงิ นทุน กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รับรู ้มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชี เดิมก่อน
วันที่นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิใช้เป็ นครั้งแรก
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ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิ ดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หัก สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ่า
หัก สัญญาบริ การ
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาปฏิบตั ิครั้งแรก
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
จัดประเภทเป็ น :
ส่ วนที่หมุนเวียน
ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
รวม

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินรวม
กิจการ
(พันบาท)
30,800
13,215
(65)
(65)
(7,288)
(7,288)
(3,115)
(714)
20,332
4,801
25,133

5,148
5,148

4,095
21,038
25,133

882
4,266
5,148

รายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ ใช้เป็ น
ครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินรวม
กิจการ
(พันบาท)
ที่ดิน
15,117
อาคาร
5,097
5,097
สิ ทธิ การเช่า
6,351
6,351
รวมสิ นทรัพย์ สิทธิการใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
26,565
11,448
5

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาํ เสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบตั ิโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน ยกเว้นการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงินและสัญญา
เช่า มีดงั นี้
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5.1

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย(รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”)
การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีสาํ หรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ื อ
การควบคุม หมายถึงอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนิ นงานของกิ จการเพื่อให้ได้มาซึ่ งประโยชน์
จากกิจกรรมของกิจการนั้น ในการพิจารณาอํานาจในการควบคุม กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ต้องนําสิ ทธิ ในการออกเสี ยงที่เกิดขึ้น
ม า ร ว ม ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า วั น ที่ ซื้ อ กิ จ ก า ร คื อ วั น ที่ 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
ผูซ้ ้ื อ การกําหนดวันที่ ซ้ื อกิ จการและการระบุเกี่ ยวกับการโอนอํานาจควบคุมจากฝ่ ายหนึ่ งไปยังอีกฝ่ ายหนึ่ งต้องใช้ดุลย
พินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
ค่าความนิ ยม ถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ ซ้ื อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ซ่ ึ งรวมถึงการรับรู ้จาํ นวนส่ วน
ได้เสี ยที่ ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ หักด้วยมูลค่าสุ ทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้ สินที่
รับมาซึ่ งวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มาจากผูถ้ ูกซื้ อ
หนี้ สินที่อาจเกิ ดขึ้นของบริ ษทั ที่ถูกซื้ อที่รับมาจากการรวมธุ รกิจ รับรู ้เป็ นหนี้ สินหากมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึ่ งเกิดขึ้ น
จากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
ต้นทุ นที่ เกี่ ยวข้องกับการซื้ อของกลุ่ มบริ ษ ทั /บริ ษ ทั ที่ เกิ ดขึ้ น ซึ่ งเป็ นผลมาจากการรวมธุ รกิ จ เช่ น ค่ าที่ ปรึ กษากฎหมาย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึ กษาอื่น ๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิ จการที่ อยู่ภายใต้การควบคุ มของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิ ดขึ้ นเมื่ อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรั บหรื อมี สิทธิ ใน
ผลตอบแทนผัน แปรจากการเกี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ การนั้ นและมี ค วามสามารถในการใช้ อ ํา นาจเหนื อ กิ จ การนั้ น
ทําให้เกิดผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับ
แต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
การสู ญเสี ยการควบคุม
เมื่ อ กลุ่ ม บริ ษัท สู ญ เสี ยการควบคุ ม ในบริ ษัท ย่ อ ย กลุ่ ม บริ ษัท ตัด รายการสิ นทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ นของบริ ษัท ย่ อ ย
นั้นออก รวมถึงส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมและส่ วนประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น
กําไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิม
ที่ยงั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยการควบคุม
หน้า 104

รายงานประจําปี 2563

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลื อ และรายการบัญ ชี ร ะหว่ า งกิ จ การในกลุ่ ม รวมถึ ง รายได้ห รื อค่ า ใช้จ่ า ยที่ ย ัง ไม่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ซึ่ งเป็ นผล
มาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่มถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม
5.2 เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นบาทที่ ใช้ในการดําเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงาน
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ไม่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งเกิดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งบันทึ กตามเกณฑ์ราคาทุนเดิ ม
แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีน้ นั
หน่ วยงานในต่ างประเทศ
งบการเงิ นของหน่ วยงานในต่างประเทศจัดทําและแสดงหน่ วยเงิ นตราเป็ นเงิ นบาท ซึ่ งเป็ นสกุลที่ ใช้ในการดําเนิ นงาน
เช่นเดียวกับบริ ษทั
5.3 เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถอื ปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
5.3.1 การรั บรู้ รายการและการวัดมูลค่ าเมื่อเริ่ มแรก
ลูกหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ การค้ารั บรู ้ รายการเมื่ อเริ่ มแรกเมื่ อมี การออกตราสารเหล่านั้น สิ นทรั พย์ทางการเงิ นและ
หนี้ สินทางการเงิ นอื่ นๆ ทั้งหมดรั บรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกเมื่อกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั เป็ นคู่สัญญาตามข้อกําหนดของ
เครื่ องมือทางการเงินนั้น
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน (นอกเหนื อจากลูกหนี้ การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มี
นัยสําคัญ หรื อวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน) จะวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวก
ต้นทุ นการทํารายการซึ่ งเกี่ ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรื อการออกตราสาร ลูกหนี้ การค้า ที่ ไม่ มีองค์ประกอบ
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เกี่ ยวกับการจัดหาเงิ นที่ มีนยั สําคัญวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาของการทํารายการ สิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี้ สิน
ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน วัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม
5.3.2 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าภายหลัง
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน - การจัดประเภท
ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัดมูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกเว้นแต่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีการ
เปลี่ยนแปลงโมเดลธุ รกิ จในการบริ หารสิ นทรัพย์ทางการเงิ น ในกรณี ดงั กล่าวสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่ ได้รับผลกระทบ
ทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็ นต้นไปนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท
สิ นทรั พย์ทางการเงิ นที่ ไม่ ได้ถู กกําหนดให้ว ดั มู ลค่ ายุ ติ ธรรมผ่ านกําไรหรื อขาดทุ นจะถู กวัดมู ลค่ าด้วยราคาทุ น
ตัดจําหน่ายหากเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อดังต่อไปนี้
- ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ
- ข้อกําหนดตามสัญญาของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นซึ่ งทําให้เกิ ดกระแสเงิ นสดซึ่ งเป็ นการจ่ายเพียงเงิ นต้นและ
ดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาํ หนดไว้
ตราสารหนี้ที่ไม่ได้ถูกกําหนดให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นได้หากเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อดังต่อไปนี้
- ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงิ นนั้นตามโมเดลธุ รกิ จที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงิ นสดตามสัญญาและเพื่อ
ขายสิ นทรัพย์ทางการเงิน และ
- ข้อกําหนดตามสัญญาของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นซึ่ งทําให้เกิ ดกระแสเงิ นสดซึ่ งเป็ นการจ่ายเพียงเงิ นต้นและ
ดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาํ หนดไว้
ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้ถือไว้เพื่อค้า กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั อาจเลือกให้เงิน
ลงทุ นดังกล่าวแสดงการเปลี่ ย นแปลงในมูลค่ ายุติธรรมในภายหลังในกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น ซึ่ งการเลื อกนี้
สามารถเลือกได้เป็ นรายเงินลงทุนและเมื่อเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นทั้งหมดที่ ไม่ได้จดั ประเภทให้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นตามที่ ได้อ ธิ บายไว้ขา้ งต้นจะวัด มูลค่ าด้ว ยมูลค่ ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุ น ซึ่ งรวมถึ ง
สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์ท้ งั หมด ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั สามารถเลือกให้สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่เข้าข้อกําหนดในการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ถูกวัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนหากการกําหนดดังกล่าวช่วยขจัดหรื อลดความไม่สอดคล้องอย่างมี
นัยสําคัญซึ่ งอาจเกิดขึ้นซึ่ งเมื่อเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้
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สิ นทรั พย์ ทางการเงิ น - การประเมิ นว่ ากระแสเงิ นสดตามสั ญญาเป็ นการจ่ ายเพี ยงเงิ นต้ นและดอกเบีย้ จากยอด
คงเหลือของเงินต้ นหรื อไม่
สําหรับวัตถุประสงค์ของการประเมินนี้
“เงินต้น” หมายถึง มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก
“ดอกเบี้ย” หมายถึง สิ่ งตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเสี่ ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับจํานวนเงินต้นที่คา้ งชําระ
ในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ งและความเสี่ ยงในการกูย้ ืมโดยทัว่ ไป และต้นทุน (เช่น ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องและ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร) รวมถึงอัตรากําไรขั้นต้น
ในการประเมิ นว่ากระแสเงิ นสดตามสัญญาเป็ นการจ่ ายเพี ยงเงิ นต้นและดอกเบี้ ยหรื อไม่ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษ ทั พิ จารณา
ข้อกําหนดตามสัญญาของเครื่ องมือทางการเงิ น ซึ่ งรวมถึงการประเมินว่าสิ นทรัพย์ทางการเงิ นประกอบด้วยข้อกําหนด
ตามสัญญาที่สามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาและจํานวนเงิ นของกระแสเงิ นสดตามสัญญาซึ่ งอาจทําให้ไม่เข้าเงื่ อนไข ใน
การประเมินกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั พิจารณาถึง
-

เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่ งเป็ นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด

-

เงื่อนไขที่อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา ซึ่ งรวมถึงอัตราดอกเบี้ยผันแปร และ

-

เงื่ อ นไขเมื่ อ สิ ทธิ เ รี ย กร้ อ งของกลุ่มบริ ษ ทั ถู กจํา กัด เฉพาะกระแสเงิ นสดจากสิ นทรั พ ย์ต ามที่ กาํ หนด (เช่ น
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ผใู ้ ห้กไู้ ม่มีสิทธิ ไล่เบี้ย)

สิ นทรั พย์ ทางการเงิน - การวัดมูลค่ าภายหลังและกําไรและขาดทุน
สิ นทรั พ ย์ ท างการเงิ นที่ วั ด
มู ล ค่ า ด้ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า น
กําไรหรื อขาดทุน

สิ นทรั พ ย์เหล่ านี้ วดั มู ลค่ าในภายหลังด้วยมู ลค่ า ยุติ ธรรม กํา ไรและขาดทุ นสุ ทธิ รวมถึ ง
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน

สิ นทรั พ ย์ ท างการเงิ นที่ วั ด
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย

สิ นทรัพย์เหล่านี้วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ราคาทุนตัดจําหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ย กําไรและขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ ยนและผลขาดทุ นจากการด้อยค่ ารั บรู ้ในกําไรหรื อขาดทุ น กําไรหรื อ
ขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน

เงิ นลงทุ นในตราสารหนี้ ที่ว ดั
มู ล ค่ า ด้ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

สิ นทรัพย์เหล่านี้ วดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม รายได้ดอกเบี้ยคํานวณโดยใช้วิธี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและผลขาดทุนจากการด้อยค่า
รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนกําไรและขาดทุนสุ ทธิ อื่นรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเมื่อมี
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การตัดรายการออกจากบัญชี กําไรและขาดทุนสะสมที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะ
ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกําไรหรื อขาดทุน
เงิ น ลงทุ นในตราสารทุ น ที่ ว ดั
มู ล ค่ า ด้ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

สิ นทรัพย์เหล่านี้ วดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม เงินปั นผลรับรู ้เป็ นรายได้ในกําไร
หรื อขาดทุนเว้นแต่เงิ นปั นผลดังกล่าวเป็ นการคื นทุนของเงินลงทุน กําไรและขาดทุนสุ ทธิ
อื่นรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกําไรหรื อ
ขาดทุน

หนีส้ ิ นทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่ าในภายหลังและกําไรและขาดทุน
หนี้ สินทางการเงินจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
หนี้ สินทางการเงิ นจะถูกจัดประเภทให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนหากให้ถือไว้เพื่อค้า ถือเป็ นอนุพนั ธ์หรื อ
กําหนดให้วดั มูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยวิธีดงั กล่าว หนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนจะ
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู ้กาํ ไรและขาดทุนสุ ทธิ รวมถึงดอกเบี้ยจ่ายในกําไรหรื อขาดทุน หนี้ สินทางการเงินอื่น
ที่ ว ดั มู ลค่ าภายหลังด้วยราคาทุ นตัดจําหน่ ายด้วยวิ ธี ดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง ดอกเบี้ ยจ่ ายและกําไรและขาดทุ นจากอัตรา
แลกเปลี่ ยนรั บรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุ น กําไรหรื อขาดทุ นที่ เกิ ดจากการตัดรายการออกจากบัญชี ให้รับรู ้ ใ นกําไรหรื อ
ขาดทุน
5.3.3 การตัดรายการออกจากบัญชี
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิ นออกจากบัญชี เมื่อสิ ทธิ ตามสัญญาที่ จะได้รับกระแสเงินสดจาก
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรื อมีการโอนสิ ทธิ ในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุ รกรรมซึ่ งความเสี่ ยงและ
ผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรื อในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
ไม่ได้ท้ งั โอนหรื อคงไว้ซ่ ึ งความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกื อบทั้งหมดและไม่ได้คงไว้ซ่ ึ งการ
ควบคุมในสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั เข้าทําธุ รกรรมซึ่ งมี การโอนสิ นทรั พย์ที่รับรู ้ ในงบแสดงฐานะการเงิ นแต่ ยงั คงความเสี่ ยงและ
ผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของทั้งหมดหรื อเกือบทั้งหมดในสิ นทรัพย์ที่โอนหรื อบางส่ วนของสิ นทรัพย์ ในกรณี
นี้ สิ นทรัพย์ที่โอนจะไม่ถูกตัดรายการออกจากบัญชี
หนี้สินทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ตัดรายการหนี้ สินทางการเงิ นออกจากบัญชี เมื่ อภาระผูกพันตามสัญญาสิ้ นสุ ดลง ยกเลิ ก หรื อ
หมดอายุ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ตัดรายการหนี้ สินทางการเงินออกจากบัญชี หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกระแส
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เงิ นสดจากการเปลี่ ยนแปลงหนี้ สิ นมี ความแตกต่ างอย่างมี นัยสําคัญ โดยรั บรู ้ หนี้ สินทางการเงิ นใหม่ดว้ ยมูลค่ า
ยุติธรรมที่สะท้อนเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้ว
การตัดรายการหนี้ สินทางการเงินออกจากบัญชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี ที่ตดั รายการและสิ่ งตอบแทนที่ตอ้ ง
จ่าย (รวมถึงสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดที่ได้โอนไปหรื อหนี้สินที่รับมา) รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
5.3.4 การหั กกลบ
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิ นจะหักกลบกันเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจํานวนสุ ทธิ ก็
ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีสิทธิ บงั คับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจํานวนเงินที่รับรู ้และกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ตั้งใจที่
จะชําระด้วยจํานวนเงินสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชําระหนี้สินพร้อมกัน
นโยบายการบัญชีที่ถอื ปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินลงทุนในตราสารทุนอื่น
ตราสารทุนซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดนอกเหนื อจากที่ ถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็ นเงิ นลงทุนเผื่อขาย
ภายหลังการรับรู ้มูลค่าในครั้งแรกเงิ นลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าบันทึกโดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน เมื่อมีการจําหน่าย
เงินลงทุนจะรับรู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ โดยตรงเข้ากําไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่ งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้ อ ณ วันที่รายงาน
การจําหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุ ทธิ ที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรื อขาดทุนสะสม
จากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จะถูกบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จําหน่ายบางส่ วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนที่จาํ หน่ายไปและ
เงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลือทั้งหมด
5.4 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดในงบกระแสเงิ นสดประกอบด้วย ยอดเงิ นสดยอดเงิ นฝากธนาคารประเภทเผื่อเรี ยก
และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง (ซึ่ งไม่มีขอ้ จํากัดในการใช้) เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่ งจะต้องชําระคืนเมื่อทวง
ถามถือเป็ นส่ วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด
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5.5 ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้รับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีสิทธิ ที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทนตามสัญญา
ลูกหนี้การค้าวัดมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ใน 2562: ค่าเผื่อหนี้ สงสัย
จะสู ญ)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ ซึ่ งประเมินโดยการวิเคราะห์
ประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคตของลูกค้า
หนี้สูญจะถูกตัดจําหน่ายเมื่อเกิดขึ้น
หนี้สูญจะถูกตัดจําหน่ายเมื่อเกิดขึ้น
5.6 สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
ต้นทุ นของสิ นค้าคํานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ ยถ่วงนํ้าหนักสําหรั บสิ นค้าสําเร็ จรู ป งานระหว่างทํา วัตถุดิบเชื้ อเพลิ ง (ได้แก่
เปลือกไม้ ไม้สับ ใยปาล์ม และกากอ้อย) และสารเคมี ต้นทุ นสิ นค้าประกอบด้วย ต้นทุนที่ ซ้ื อ ต้นทุนแปลงสภาพหรื อ
ต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยูใ่ นสถานที่และสภาพปัจจุบนั ในกรณี ของงานระหว่างทําที่ให้บริ การ ต้นทุนของงานระหว่างทํา
ประกอบด้วย ค่าสิ นค้า อะไหล่และวัสดุ ค่าแรงงาน รวมการปันส่ วนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการให้บริ การอย่างเหมาะสมแล้ว
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นโดยประมาณใน
การขาย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึ กค่ าเผื่อมูลค่ าสิ นค้าลดลงจากมูลค่าสิ นค้าเคลื่ อนไหวช้าและสิ นค้าเสี ยหาย โดยพิ จารณาจาก
ประสบการณ์ที่ผา่ นมาในอดีตและข้อมูลที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั
5.7 สินทรั พย์ ที่ถอื ไว้ เพือ่ ขาย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสู งมากที่มูลค่าที่
จะได้รับคืนส่ วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพย์น้ นั ต่อไป
สิ นทรัพย์วดั มูลค่าด้วยจํานวนที่ต่าํ กว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับการลดมูลค่าในครั้งแรกและผลกําไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าในภายหลังรับรู ้ใน
กําไรหรื อขาดทุน ทั้งนี้ผลกําไรจะถูกรับรู ้ไม่เกินยอดผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมที่เคยรับรู ้
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อาคารและอุปกรณ์ที่ถูกจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายจะหยุดบันทึกค่าเสื่ อมราคา
5.8 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
เงิ น ลงทุ น ในบริ ษัท ย่ อ ยในงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริ ษัท บัน ทึ ก บัญ ชี โ ดยใช้ วิ ธี ร าคาทุ น หั ก ค่ า เผื่ อ มู ล ค่ า
เงินลงทุนลดลง
5.9 อสังหาริ มทรั พย์ เพือ่ การลงทุน
อสั ง หาริ มทรั พ ย์เ พื่ อ การลงทุ น ได้แ ก่ อสั ง หาริ มทรั พ ย์ที่ ถื อ ครองเพื่ อ หาประโยชน์ จ ากรายได้ค่ า เช่ า หรื อจาก
มูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรื อทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การ
หรื อใช้ในการบริ หารงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่ งอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการพัฒนาโครงการที่กิจการพัฒนาเอง
รวมถึงต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรื อขาย ได้แก่ ค่าธรรมเนี ยม ค่า
ประสานงาน และค่าจัดหาและติดต่อประสานงาน เป็ นต้น
ค่ า เสื่ อ มราคาจะบันทึ กในกํา ไรหรื อขาดทุ น ซึ่ งคํา นวณโดยวิ ธีเ ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โ ดยประมาณของ
สิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
อาคารชุด

20

ปี

กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดิน
5.10 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์
การรับรู ้และการวัดมูลค่า
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงต้นทุนของวัสดุแรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยู่
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ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอนการขนย้ายการบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์และ
ต้นทุนการกูย้ ืม
ส่ วนประกอบของรายการที่ ดินอาคารและอุปกรณ์ แต่ ละรายการที่ มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ เท่ ากันต้องบันทึ กแต่ ละ
ส่ วนประกอบที่มีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจําหน่าย
กับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชี ของรายการที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ถ้ามี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัด
มูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่ าเชื่ อถือ ชิ้ นส่ วนที่ ถูกเปลี่ ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่
เกิดขึ้นในการซ่อมบํารุ งที่ดินอาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อ
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่ า เสื่ อ มราคาบัน ทึ ก เป็ นค่ า ใช้จ่ า ยในกํา ไรหรื อขาดทุ น คํา นวณโดยวิ ธี เ ส้ น ตรงตามเกณฑ์อ ายุ ก ารให้ ป ระโยชน์
โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน

25 ปี

อาคาร และอาคารชุด

20ปี

ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า

5 ปี

โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ผลิต

25 ปี

โรงกําจัดขยะและโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะพร้อมอุปกรณ์ท่ีใช้ผลิต

10, 15, 20 และ 25 ปี

โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ผลิต

20 ปี

เครื่ องมือและอุปกรณ์

5 ปี

เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง และเครื่ องใช้สาํ นักงาน

5 ปี

ยานพาหนะ

5 ปี

กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
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วิ ธี ก ารคิ ด ค่ า เสื่ อ มราคา อายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ ข องสิ นทรั พ ย์ และมู ล ค่ า คงเหลื อ ถู ก ทบทวนอย่ า งน้ อ ยที่ สุ ด
ทุกสิ้ นรอบปี บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
บริ ษทั ย่อยสามแห่ งจัดทรัพย์สินของโรงกําจัดขยะและโรงผลิตกระแสไฟฟ้ าจากขยะจากพลังงานแสงอาทิ ตย์ และจาก
เชื้ อเพลิงชี วมวล เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยได้
พิจารณาการตีความตามมาตรฐานการบัญชี 2 ฉบับดังนี้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่ อง การประเมินว่ าข้ อตกลงประกอบด้ วยสั ญญาเช่ าหรื อไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กาํ หนดให้บริ ษทั ต้องประเมินว่าข้อตกลงเป็ นสัญญาเช่าหรื อมีสัญญา
เช่ าเป็ นส่ วนประกอบหรื อไม่ โดยพิ จารณาจากเนื้ อหาของข้อตกลง หากข้อตกลงเป็ นสั ญญาเช่ าหรื อมี สัญ ญาเช่ าเป็ น
ส่ วนประกอบ บริ ษทั ควรแยกจํานวนที่จ่ายสําหรับสัญญาเช่ าออกจากจํานวนที่ จ่ายสําหรับองค์ประกอบอื่นซึ่ งบริ ษทั ย่อยได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อตกลงไม่เข้าข่ายการตี ความตามมาตรฐานฉบับนี้ เนื่ องจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ย่อยเป็ นสิ นทรั พย์
เฉพาะเจาะจง แต่ไม่มีการให้สิทธิ ในการใช้สินทรัพย์น้ นั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่ อง ข้ อตกลงสั มปทานบริ การ
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ ให้แนวปฏิ บตั ิ ทางการบันทึ กบัญชี สําหรั บผูป้ ระกอบการที่ ได้รับ
สัมปทานในการรั บรู ้ แ ละวัด มู ลค่ า ภาระผูกพัน และสิ ทธิ ที่เ กี่ ย วข้องในข้อตกลงสัมปทานบริ การระหว่า งภาครั ฐ กับ
ภาคเอกชน โดยผูป้ ระกอบการต้องรับรู ้สิ่งตอบแทนที่ได้รับหรื อค้างรับซึ่ งวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมเป็ นสิ ทธิ ในสิ นทรัพย์ทาง
การเงินหรื อในสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน บริ ษทั ย่อยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเงื่อนไขของข้อตกลงสัมปทานบริ การการทําสัญญา
บริ หารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุ มชนกับเทศบาลนครหาดใหญ่ไม่เข้าเงื่ อนไขตามการตี ความมาตรฐานฉบับนี้
เนื่ องจากวัตถุประสงค์หลักของการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ย่อย คื อ การผลิตและจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ าจากขยะ โดยที่
เทศบาลหาดใหญ่เป็ นผูม้ ีหน้าที่ ในการรวบรวมและนําส่ งขยะตามข้อตกลงของสัญญา เพื่ อใช้เป็ นเชื้ อเพลิงในการผลิ ต
กระแสไฟฟ้าให้กบั บริ ษทั ย่อย โดยมีโรงกําจัดขยะเป็ นกระบวนการจัดเตรี ยมขยะให้เหมาะสมกับการใช้เป็ นเชื้ อเพลิงในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า และการก่อสร้างโรงกําจัดขยะเพียงอย่างเดียวไม่คุม้ ค่าการลงทุน
5.11 สินทรั พย์ ที่ไม่ ได้ ใช้ ดาํ เนินงาน
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดําเนิ นงาน ได้แก่ เครื่ องจักรและอุปกรณ์ แสดงในราคาตามบัญชี ณ วันที่สินทรัพย์น้ นั เลิกใช้
งานหักค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
บริ ษทั รับรู ้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินที่ได้รับสุ ทธิ จากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ในกําไรหรื อขาดทุนใน
งวดที่ตดั รายการสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงานออกจากบัญชี
5.12 สัญญาเช่ า
นโยบายการบัญชีที่ถอื ปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
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ณ วันเริ่ มต้นของสัญญา กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่ าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่ าหรื อไม่ กลุ่ม
บริ ษทั /บริ ษทั นํา คํา นิ ย ามของสัญญาเช่ า ตาม TFRS 16 มาใช้ใ นการประเมิ นว่า สัญ ญานั้นให้สิ ทธิ ใ นการควบคุ มการ
ใช้สินทรั พย์ที่ระบุ หรื อไม่
ในฐานะผู้เช่ า
ณ วันที่ สัญญาเช่ าเริ่ มมี ผลหรื อวันที่ มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่ า สัญญาที่ มีส่วนประกอบที่ เป็ นสัญญาเช่ า กลุ่มบริ ษทั /
บริ ษทั จะปั นส่ วนสิ่ งตอบแทนที่ ตอ้ งจ่ ายตามสัญญาให้กบั แต่ ละส่ วนประกอบของสัญญาเช่ าตามเกณฑ์ราคาขายที่ เป็ น
เอกเทศ สําหรับสัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั เลือกที่จะไม่แยกส่ วนประกอบที่ไม่เป็ นการเช่าและรับรู ้สัญญา
เช่าและส่ วนประกอบที่ไม่เป็ นการเช่าเป็ นสัญญาเช่าเพียงอย่างเดียว
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่ า ณ วันที่ สัญญาเช่ าเริ่ มมี ผล ยกเว้นสัญญาเช่ าซึ่ ง
สิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่าหรื อสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุ งเมื่อมีการวัด
มูลค่ าใหม่ของหนี้ สินตามสัญญาเช่ า ต้นทุ นของสิ นทรั พย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วยจํานวนเงิ นที่ รับรู ้ เมื่ อเริ่ มแรกของ
หนี้สินตามสัญญาเช่าปรับปรุ งด้วยจํานวนเงินที่จ่ายชําระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สญ
ั ญาเริ่ ม
มีผลรวมกับต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกและประมาณการต้นทุนในการบูรณะและสุ ทธิ จากสิ่ งจูงใจในสัญญาเช่ าที่ ได้รับค่ า
เสื่ อมราคารับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลจนถึงวันสิ้ นสุ ดของอายุสัญญาเช่า เว้น
แต่สญ
ั ญาเช่าดังกล่าวมีการโอนกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรัพย์ที่เช่าให้กบั กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ดสัญญาเช่า หรื อต้นทุนของ
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้สะท้อนว่ากลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะมีการใช้สิทธิ ในการซื้ อสิ นทรัพย์ ในกรณี น้ ี สินทรัพย์สิทธิ การใช้จะ
บันทึกค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที่เช่า ซึ่ งกําหนดตามเกณฑ์เดียวกันกับสิ นทรัพย์และอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง
หนี้ สินตามสัญญาเช่ าวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของค่าเช่าที่ยงั ไม่ได้จ่ายชําระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล คิ ด
ลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า เว้นแต่อตั รานั้นไม่สามารถกําหนดได้ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ใช้อตั ราดอกเบี้ยเงิน
กูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงที่หกั สิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าค้างรับ จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสิ ทธิ เลือก
ซื้ อ สิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่ าหรื อสิ ทธิ เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่ า หากกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีความแน่ นอน
อย่างสมเหตุสมผลที่ จะใช้สิทธิ ค่าเช่าผันแปรที่ไม่ข้ ึนอยู่กบั ดัชนี หรื ออัตราจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชี ที่
เกิดรายการ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั กําหนดอัตราดอกเบี้ ยเงิ นกูย้ ืมส่ วนเพิ่มโดยนําอัตราดอกเบี้ ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงิ นภายนอกหลาย
แห่งและได้ปรับปรุ งบางส่ วนเพื่อให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสิ นทรัพย์ที่เช่า
หนี้ สินตามสัญญาเช่ าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ ายตามอัตราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง และหนี้ สินตามสัญญาเช่ าจะถูก
วัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสญ
ั ญาเช่า การเปลี่ยนแปลง ค่าเช่า การเปลี่ยนแปลงประมาณการจํานวนเงินที่คาด
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ว่าต้องจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ หรื อการเปลี่ยนแปลงการประเมินการใช้สิทธิ เลือกซื้ อ สิ ทธิ เลือกในการ
ขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหรื อสิ ทธิ เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เมื่อมีการวัดมูลค่าหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุ งกับมูลค่า
ตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ หรื อรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ได้ถูกลด
มูลค่าลงจนเป็ นศูนย์แล้ว
กลุม่ บริ ษทั /บริ ษทั แสดงสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ที่ไม่เป็ นไปตามคํานิ ยามของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ และแสดงรายการหนี้สินตามสัญญาเช่าเป็ นเงินกูย้ ืมระยะยาวในงบแสดงฐานะการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถอื ปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ในฐานะผูเ้ ช่า สัญญาเช่าซึ่ งกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้รับความเสี่ ยงและผลตอบแทนส่ วนใหญ่จากการครอบครองสิ นทรัพย์ที่
เช่านั้นๆ จัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทําสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์
ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงิ นขั้นตํ่าที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ า แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่าหักด้วยค่ า
เสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชาํ ระจะแยกเป็ นส่ วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่ วนที่จะหักจาก
หนี้ตามสัญญา เพื่อทําให้อตั ราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
จะบันทึกโดยตรงในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่ าอื่นได้จดั ประเภทเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงานและค่าเช่ าจ่ายบันทึ กในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าเช่าทั้งสิ้ น
ตลอดอายุสัญญาเช่ า ค่าเช่ าที่ อาจเกิ ดขึ้ นต้องนํามารวมคํานวณจํานวนเงิ นขั้นตํ่าที่ ตอ้ งจ่ายตามระยะเวลาที่ คงเหลือของ
สัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ณ วันที่ เริ่ มต้นข้อตกลง กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่ าหรื อมีสัญญาเช่ าเป็ น
ส่ วนประกอบหรื อไม่ โดยพิจารณาจากสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบตั ิตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กบั การใช้
สิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนําไปสู่ สิทธิ ในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทําให้กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีสิทธิ
ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วันที่เริ่ มต้นข้อตกลง หรื อมีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั แยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่า และส่ วนที่เป็ น
องค์ประกอบอื่ นโดยใช้มูลค่ ายุติธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั สรุ ปว่าเป็ นสัญญาเช่ าการเงิ น แต่ ไม่
สามารถแบ่ งแยกจํานวนดังกล่าวได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ ให้รับรู ้ สินทรั พย์และหนี้ สินในจํานวนที่ เท่ ากับมูลค่ ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจํานวนหนี้ สินจะลดลงตามจํานวนที่จ่ายและต้นทุนทางการเงินตามนัย
จากหนี้สินจะรับรู ้โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั

หน้า 115

รายงานประจําปี 2563

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

5.13 การด้ อยค่ าสินทรั พย์ ทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถอื ปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจําหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น เงินลงทุนในตราสารหนี้ ระยะสั้น
และสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา)
การวัดมูลค่ าผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้
ผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ต ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น เป็ นการประมาณผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ต ด้ว ยความน่ า จะเป็ นถ่ ว งนํ้า หนัก
ผลขาดทุนด้านเครดิตคํานวณโดยใช้มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับ (เช่น ผลต่างระหว่างกระแสเงินสด
ที่กิจการจะต้องจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดที่ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั คาดว่าจะได้รับ) ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะ
เกิดขึ้นคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตนั้นคํานวณดังต่อไปนี้
- ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นในอีก 12 เดื อนข้างหน้า ผลขาดทุนดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุนที่ คาดว่า
จะเกิ ดขึ้ นจากการผิดเงื่ อนไขตามสัญญาที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นในอีก 12 เดือนข้างหน้าภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลาที่
รายงาน หรื อ
-

ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุนที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการผิดเงื่อนไขตามสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาทั้งหมดที่เหลืออยูข่ องสัญญา

ค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรับลูกหนี้การค้า และสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วย ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นเหล่านี้ ประมาณการ
โดยใช้ต ารางการตั้ง สํา รอง ซึ่ ง วิ ธีด ังกล่ า วมี การนํา ข้อ มู ลผลขาดทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ นในอดี ต การปรั บ ปรุ ง ปั จ จัย ที่ มี ค วาม
เฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้ น้ นั ๆ และการประเมินทั้งข้อมูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปั จจุบนั และข้อมูลคาดการณ์สภาวการณ์
เศรษฐกิจทัว่ ไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงิ นอื่น กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะ
เกิดขึ้นด้วยผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ยกเว้นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้ น
อย่างมีนยั สําคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิตนับแต่การรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกหรื อเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่า
ด้านเครดิต ซึ่ งกรณี ดงั กล่าวจะวัดค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา
ระยะเวลาสู งสุ ดที่ใช้ในการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากระยะเวลาที่ยาวที่สุดตามสัญญา
ที่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิต
กลุม่ บริ ษทั /บริ ษทั พิจารณาว่าความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญหากเกินกําหนดชําระ
มีการเปลี่ยนแปลงของอันดับความน่าเชื่อถือที่ลดระดับลงอย่างมีนยั สําคัญ มีการดําเนิ นงานที่ถดถอยอย่างมีนยั สําคัญของ
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ลูกหนี้ หรื อมี การเปลี่ ยนแปลงหรื อคาดการณ์ การเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ ทางเศรษฐกิ จหรื อ
กฎหมายที่ ส่งผลในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่ อความสามารถของลูกหนี้ ในการจ่ายชําระภาระผูกพันให้กบั กลุ่มบริ ษทั /
บริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั พิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื่อ
-

ผูก้ ไู้ ม่สามารถจ่ายชําระภาระผูกพันด้านเครดิ ตให้แก่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้เต็มจํานวน อีกทั้งกลุ่มบริ ษทั ไม่มีสิทธิ ใน
การไล่เบี้ย เช่น การยึดหลักประกัน (หากมีการวางหลักประกัน) หรื อ

-

สิ นทรัพย์ทางการเงินค้างชําระเกินกว่า 365 วัน

การประเมิ นการเพิ่มขึ้ นของความเสี่ ยงด้านเครดิ ตอย่างมี นยั สําคัญนั้นมีการประเมินทั้งแบบเป็ นรายลูกหนี้ หรื อแบบกลุ่ม
ขึ้ นอยู่กบั ลักษณะของเครื่ องมื อทางการเงิ น หากการประเมิ นความเสี่ ย งเป็ นการประเมิ นแบบกลุ่มต้องมี การจัด กลุ่ ม
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ นตามลักษณะความเสี่ ย งด้า นเครดิ ต ที่ ค ล้า ยคลึ งกัน เช่ น สถานการณ์ ค ้า งชํา ระและอันดับ ความ
น่าเชื่อถือ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีการประเมินใหม่ ณ สิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลง
ของความเสี่ ย งด้านเครดิต ของเครื่ องมือ ทางการเงินนับจากวันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก การเพิ่มขึ้ นของค่ า เผื่อ ผล
ขาดทุ นแสดงเป็ นขาดทุ นจากการด้อ ยค่ า ในกํา ไรหรื อขาดทุ น ค่ า เผื่อผลขาดทุ นแสดงเป็ นรายการหักออกจากมูลค่า
ตามบัญชีข้ นั ต้นของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
สิ นทรั พย์ ทางการเงินที่มีการด้ อยค่ าด้ านเครดิต
ณ วัน ที่ ร ายงาน กลุ่ ม บริ ษัท /บริ ษัท ประเมิ น ว่ า สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ที่ ว ัด มู ล ค่ า ด้ ว ยราคาทุ น ตัด จํา หน่ า ยและ
ตราสารหนี้ ที่วดั มู ลค่ า ด้วยมูลค่ า ด้วยมูลค่ ายุติ ธรรมผ่า นกํา ไรขาดทุ นเบ็ด เสร็ จอื่ นเกิ ด การด้อยค่ าด้า นเครดิ ต หรื อ ไม่
สิ นทรั พย์ทางการเงิ นมี การด้อยค่าด้านเครดิ ตเมื่ อเกิ ดเหตุการณ์ใดเหตุ การณ์ หนึ่ งหรื อมากกว่าหนึ่ งเหตุ การณ์ ซ่ ึ งส่ งผล
กระทบเชิ งลบต่ อกระแสเงิ นสดที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นในอนาคตของสิ นทรัพย์ทางการเงิ น สถานการณ์ ที่เป็ นข้อบ่ งชี้ ว่า
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นเกิ ดการด้อยค่าด้านเครดิ ตรวมถึง การที่ ลูกหนี้ ประสบปั ญหาทางการเงิ นอย่างมีนยั สําคัญ การผิด
สัญญา เช่น การค้างชําระเกินกว่า 365 วัน มีความเป็ นไปได้ที่ลูกหนี้จะเข้าสู่ การล้มละลาย เป็ นต้น
การตัดจําหน่ าย
มูลค่าตามบัญชีข้ นั ต้นของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจําหน่ายเมื่อกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสิ นทรัพย์ที่มีการตัดจําหน่ายแล้ว จะรับรู ้เป็ นการกลับ
รายการการด้อยค่าในกําไรหรื อขาดทุนในงวดที่ได้รับคืน
นโยบายการบัญชีที่ถอื ปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
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มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่า
หรื อไม่ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อย
ค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
การกลับรายการด้ อยค่ า
ผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น จะถู ก กลับ รายการเมื่ อ มู ล ค่ า ที่ ค าดว่า จะได้รั บ คื น เพิ่ ม ขึ้ น ใน
ภายหลังและการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน สําหรับสิ นทรัพย์
ทางการเงินที่บนั ทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย การกลับรายการจะถูกบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
5.14 การด้ อยค่ าสินทรั พย์ ท่ไี ม่ ใช่ สินทรั พย์ ทางการเงิน
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่า
หรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่ งชี้ จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรั พย์ที่คาดว่าจะได้รับคื น สําหรั บมูลค่ าที่ ค าดว่า จะได้รับคื นของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นที่ มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ นอนหรื อยังไม่พร้อมใช้งานจะถูกประมาณทุกปี ในช่ ว งเวลา
เดี ยวกัน
ผลขาดทุ นจากการด้อยค่ ารั บรู ้ เมื่ อมู ลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์หรื อหน่ วยสิ นทรั พย์ที่ ก่ อให้เกิ ดเงิ นสดสู งกว่ ามู ลค่ า
ที่จะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
การคํานวณมูลค่ าที่ คาดว่ าจะได้ รับคื น
มูลค่าที่ ค าดว่า จะได้รับคื นของสิ นทรัพ ย์ที่ไ ม่ใช่ สิ นทรัพ ย์ท างการเงิ น หมายถึง มูลค่า จากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หกั ต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า การประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์
ประมาณจากกระแสเงิ นสดที่ จะได้รับในอนาคตคิ ดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิ ดลดก่อนคํา นึ งถึงภาษีเงิ นได้
เพื่อให้ส ะท้อนมูลค่า ที่ อ าจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ย งที่ มีต่อสิ นทรัพ ย์สําหรับ
สิ นทรัพ ย์ที่ ไม่ก่อ ให้เกิ ดกระแสเงิ นสดรับโดยอิส ระจากสิ นทรัพ ย์อื่น จะพิจารณามูลค่า ที่ ค าดว่า จะได้รับคื นรวมกับ
หน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดที่ สินทรัพย์น้ นั เกี่ ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ผลขาดทุนจากการด้อ ยค่า ของสิ นทรัพ ย์ที่ไ ม่ใช่ สิ นทรัพ ย์ท างการเงิ น ที่ เ คยรับรู ้ใ นงวดก่อนจะถูกประเมิน ทุกรอบ
ระยะเวลารายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ซึ่ งหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ ใช้ ในการคํานวณมูลค่า
ที่ คาดว่าจะได้รับคื น ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่ มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่เกิ นกว่า
มูล ค่า ตามบัญ ชี ภ ายหลัง หัก ด้ว ยค่า เสื ่ อ มราคาสะสมหรื อ ค่า ตัด จํา หน่ า ยสะสม เสมือ นหนึ่ ง ไม่เ คยมีก ารบัน ทึ ก ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
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5.15 สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตนอื่น
ค่าความนิยม คือ ต้นทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนแบ่งในสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อย ณ วันที่ได้มาซึ่ งบริ ษทั นั้น ค่าความนิ ยมที่เกิดจากการได้มาซึ่ งบริ ษทั ย่อย จะแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากใน
งบแสดงฐานะการเงินรวม ค่าความนิยมที่รับรู ้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อย
ค่าสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมที่รับรู ้แล้วจะไม่มีการกลับรายการ ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยม
จะถูกปันส่ วนไปยังหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด ซึ่ งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการรวมธุรกิจ
สิ นทรั พย์ ไม่ มตี ัวตนอื่นๆ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นๆที่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุการใช้งานจํากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม
และขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์ หรื อจํานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ใน
อ น า ค ต จ า ก สิ น ท รั พ ย์ น้ ั น ต า ม ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ 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 ซึ่ ง
ไม่รวมค่าความนิยมโดยเริ่ มตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
ได้รับประโยชน์แสดงได้ดงั นี้
ค่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟท์แวร์
ค่าสิ ทธิ การใช้เทคโนโลยี

5 ปี
25 ปี เมื่อเริ่ มประกอบธุรกิจเชิงพาณิ ชย์ (วันที่ 11 ธันวาคม 2557)

วิธีการตัดจําหน่ายและระยะเวลาที่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
5.16 สิทธิการเช่ า
สิ ท ธิ ก ารเช่ า ที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท /บริ ษ ัท ซื้ อ มา และมี อ ายุ ก ารใช้ง านจํา กัด แสดงในราคาทุ น หั ก ค่ า ตัด จํา น่ า ยสะสม และ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจํานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบที่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิ ง
เศรษฐกิจในอนาคตจากสิ นทรัพย์น้ นั ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์โดยเริ่ มตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
เมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์
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ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 3 - 28 ปี
วิธีการตัดจําหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี และ
ปรับปรุ งตามความเหมาะสม
5.17 สิทธิการใช้ ระบบสายส่ งกระแสไฟฟ้ารอตัดบัญชี
สิ ทธิ การใช้ระบบสายส่ งกระแสไฟฟ้ ารอตัดบัญชี ของบริ ษทั ย่อย เป็ นค่าติดตั้งระบบสายส่ งกระแสไฟฟ้ าตามสัญญาเพื่อ
เชื่ อมต่อระบบกับการไฟฟ้ า เพื่อประโยชน์ในการจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ าแสดงในราคาทุ นหักค่ าจําหน่ ายสะสม ค่าตัด
จําหน่ายบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 25 ปี
วิธีการตัดจําหน่ ายและระยะเวลาที่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี และปรับปรุ งตาม
ความเหมาะสม
5.18 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่ มแรกในราคาทุนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้ สิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้ สินที่มี
ภาระดอกเบี้ ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้ เริ่ มแรกและยอดหนี้ เมื่อครบกําหนดไถ่
ถอน จะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุการกูย้ ืมโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
5.19 เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น แสดงในราคาทุน
5.20 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ก) ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
ภาระผูกพันของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานซึ่ งประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง โบนัสและเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทํางานให้ หนี้ สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่
คาดว่าจะจ่ายชําระ หากกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็ น
ผลมาจากการที่พนักงานได้ทาํ งานให้ในอดีต และภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
ข) ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้บนั ทึ กผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจากการตั้งโครงการสมทบเงิ น (ภายใต้
ข้อกําหนดตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530) และโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ (ภาระ
ผูกพันเมื่อพนักงานเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541)
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- โครงการสมทบเงิน
โครงการสมทบเงิ นเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ซึ่ งกิ จการจ่ายสมทบเป็ นจํานวน
เงินที่แน่นอนไปอีกกิจการหนึ่ งแยกต่างหาก (กองทุนสํารองเลี้ยงชี พ) และจะไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อ
ภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายสมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงิ นจะถูกรับรู ้
เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทาํ งานให้แก่กิจการ
- โครงการผลประโยชน์ ที่กาํ หนดไว้
โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้เป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานนอกเหนื อจากโครงการสมทบ
เงิน ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ถูกคํานวณจากการประมาณ
ผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในปั จจุบนั และในงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้
มี การคิ ด ลดกระแสเงิ นสดเพื่ อให้เ ป็ นมูลค่ า ปั จจุ บันโดยใช้อตั รา ณ วันที่ รายงานของพันธบัต รรั ฐบาล ซึ่ งมี
ระยะเวลาครบกําหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาครบกําหนดชําระภาระพูกพันของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั และมีสกุลเงิน
เดียวกับสกุลเงินของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่าย การคํานวณนั้นจัดทําโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยใช้วิธี
คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
กลุ่ มบริ ษ ทั /บริ ษ ทั รั บรู ้ กาํ ไรขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักคณิ ต ศาสตร์ ประกันภัย ทั้งหมดที่ เ กิ ด ขึ้ นจาก
โครงการผลประโยชน์ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นทันที
ค) ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ที่ เป็ นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิ ดจากการทํางานของพนักงานในปั จจุบนั
และในงวดก่อนๆ ซึ่ งผลประโยชน์น้ ี ได้คิดลดกระแสเงิ นสด เพื่อให้เป็ นมูลค่าปั จจุ บนั การวัดมูลค่ าใหม่จะรับรู ้ไน
กําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ง) ผลประโยชน์ เมื่อเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่ งต่อไปนี้ เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่สามารถ
ยกเลิ กข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้อีกต่ อไป หรื อเมื่ อกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รั บรู ้ ตน้ ทุ นสําหรั บการปรั บ
โครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกิ นกว่า 12 เดื อนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานผลประโยชน์
เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด
5.21 ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีภาระหนี้ สินตามกฏหมายที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั หรื อที่ก่อตัวขึ้นอันเป็ น
ผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชําระ
ภาระหนี้ สินดังกล่าว ประมาณการหนี้ สินพิจารณาจากการคิ ดลดกระแสเงิ นสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดใน
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ตลาดปัจจุบนั ก่อนคํานึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจํานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความ
เสี่ ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผา่ นไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน
5.22 รายได้
รายได้รับรู ้เมื่อลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การด้วยจํานวนเงิ นที่ สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่ กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะมี
สิ ทธิ ได้ รั บ ซึ่ งไม่ ร วมจํ า นวนเงิ น ที่ เ ก็ บ แทนบุ ค คลที่ สาม ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม และแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้ า
และส่ วนลดตามปริ มาณ
การขายสิ นค้าและการให้บริ การ
รายได้จ ากการขายสิ นค้า รั บ รู ้ เ มื่ อ ลู ก ค้า มี อ ํา นาจควบคุ ม ในสิ นค้า ซึ่ งโดยทั่ว ไปเกิ ด ขึ้ นเมื่ อ มี การส่ ง มอบสิ นค้า ให้
กับ ลู ก ค้า สํ า หรั บ สั ญ ญาที่ ใ ห้ สิ ท ธิ ลู กค้า ในการคื นสิ นค้า รายได้จะรั บ รู ้ ใ นจํา นวนที่ มี ค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่
ในระดับสู งมากว่าจะไม่มีการกลับรายการอย่างมี นัยสําคัญของรายได้ที่รับรู ้ สะสม ดังนั้น รายได้ที่ รับรู ้ จะปรั บปรุ งด้วย
ประมาณการรับคืนสิ นค้าซึ่ งประมาณการจากข้อมูลในอดีต
รายได้ จากการให้ บริ การของธุรกิจวิศวกรรมรั บรู้ ตามขัน้ ความสําเร็ จของงาน
รายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการให้บริ การติดตั้งและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จะถูกรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ตามขั้น ความสํา เร็ จของงานบริ ก ารตามสั ญ ญาหรื อเมื่ อ ส่ ง มอบงานที่ เ สร็ จ สมบู ร ณ์ แ ละลู ก ค้า รั บ มอบงานแล้ว ขั้น
ความสําเร็ จของงานบริ การตามสัญญาคํานวณจากต้นทุนที่ เกิ ดขึ้ นจริ งกับต้นทุนที่ ประมาณว่าจะใช้ไปในการให้บริ การ
ทั้งสิ้ นและเที ยบเคี ยงกับขั้นความสําเร็ จของงานโครงการที่ ประเมินโดยผูค้ วบคุมงานโครงการของบริ ษทั เมื่อไม่สามารถ
ประมาณผลของงานบริ การตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่ อถือ รายได้จากการบริ การติดตั้งฯ จะถูกรับรู ้ได้ไม่เกินกว่าต้นทุนที่
เกิ ดขึ้ น และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนที่ จะได้รับต้นทุนนั้นคื น ผลขาดทุนที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นจากงานบริ การตาม
สัญญารับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
สํ า หรั บ สั ญ ญาที่ มี ก ารรวมการขายสิ น ค้า และบริ การเข้ า ด้ว ยกัน กลุ่ ม บริ ษัท /บริ ษัท บัน ทึ ก สิ น ค้า และบริ การแยก
จากกัน หากสิ นค้าและบริ การดังกล่าวแตกต่างกัน (เช่น หากสามารถแยกสิ นค้าหรื อบริ การดังกล่าวออกจากกันได้และลูกค้า
ได้รับประโยชน์จากสิ นค้าหรื อบริ การนั้น) หรื อ มีการให้บริ การหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานที่แตกต่างกัน สิ่ ง
ตอบแทนที่ ได้รับจะถูกปั นส่ วนตามสัดส่ วนของราคาขายที่ เป็ นเอกเทศของสิ นค้าและบริ การนั้นๆ ซึ่ งได้ระบุไว้ในรายงาน
อัตราค่าสิ นค้าหรื อบริ การที่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ขายสิ นค้าและบริ การเป็ นเอกเทศแยกต่างหาก
รายได้จากการขายไฟฟ้า รับรู ้เป็ นรายได้เมื่อส่ งมอบกระแสไฟฟ้า และลูกค้ายอมรับการส่ งมอบนั้น
รายได้ จากการกําจัดขยะ
รายได้จากการกําจัดขยะรับรู ้เป็ นรายได้เมื่อมีการให้บริ การแล้ว ซึ่ งเป็ นไปตามสัญญาบริ การที่กาํ หนดไว้
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เงินอุดหนุนจากรั ฐบาล
เงิ นอุดหนุ นจากรัฐบาลรับรู ้เมื่อกิ จการมีความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่ากิ จการจะสามารถปฏิบตั ิ ตามเงื่ อนไขของเงิ น
อุดหนุ นที่ กาํ หนดไว้ และกิ จการจะได้รับเงิ นอุดหนุ นส่ วนเพิ่มราคารับซื้ อไฟฟ้ านั้น กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั เลือกแสดงเงิ น
อุดหนุนที่เกี่ยวกับรายได้เป็ นรายได้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยแสดงแยกต่างหาก
รายได้จากการให้บริ การอื่นรับรู ้เมื่อมีการให้บริ การแล้ว
การลงทุน
รายได้จากการลงทุนประกอบด้วย เงินปันผลรับ และดอกเบี้ยรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร
เงินปันผลรับ บันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในวันที่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปันผล
ดอกเบี้ยรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้ อื่น
รายได้อื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
5.23 ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
5.24 ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิ นประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกูย้ ืม และประมาณการหนี้ สินส่ วนที่ เพิ่มขึ้นเนื่ องจากเวลาที่ ผ่านไป
และสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
นโยบายการบัญชีที่ถอื ปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
อัตราดอกเบีย้ ที่แท้ จริ ง
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งคืออัตราที่ใช้คิดลด
ประมาณการการจ่ายชําระเงินหรื อรับเงินในอนาคตตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้ของเครื่ องมือทางการเงินของ
- มูลค่าตามบัญชีข้ นั ต้นของสิ นทรัพย์ทางการเงิน หรื อ
- ราคาทุนตัดจําหน่ายของหนี้สินทางการเงิน
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นโยบายการบัญชีที่ถอื ปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดียวกันบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณี ที่
มีการบันทึ กเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ่ งของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่ อสร้าง หรื อการผลิ ต
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนที่จะนํามาใช้เองหรื อเพื่อขาย
5.25 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้สําหรั บปี ประกอบด้วยภาษีเงิ นได้ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ภาษี เงิ นได้ของปี
ปั จจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับรายการที่ เกี่ ยวข้องในการรวม
ธุรกิจ หรื อรายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ ปีปั จจุบัน
ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุนประจําปี ที่ตอ้ ง
เสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับ
รายการในปี ก่อน ๆ
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี บนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และ
หนี้สินและจํานวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะไม่ถูกรับรู ้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวต่อไปนี้ เกิดจากการรับรู ้ค่าความนิ ยมในครั้งแรก
การรั บรู ้สินทรั พย์หรื อหนี้ สินในครั้ งแรก ซึ่ งเป็ นรายการที่ ไม่ใช่ การรวมธุ รกิ จและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกําไร
ขาดทุนทางบัญชี หรื อทางภาษี และผลแตกต่างที่ เกี่ ยวข้องกับเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย หากเป็ นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับ
รายการในอนาคตอันใกล้
การวัด มู ล ค่ า ของภาษี เ งิ น ได้ ร อการตัด บั ญ ชี ต ้อ งสะท้อ นถึ ง ผลกระทบทางภาษี ที่ จ ะเกิ ด จากลัก ษณะวิ ธี ก ารที่
กลุ่ ม บริ ษั ท /บริ ษัท คาดว่ า จะได้ รั บ ผลประโยชน์ จ ากสิ นทรั พ ย์ ห รื อจะจ่ า ยชํ า ระหนี้ สิ นตามมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี วดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการ โดยใช้
อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ณ วันที่รายงาน
ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ต้องคํานึ งถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่ นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้ งชําระ กลุ่มบริ ษทั /
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บริ ษทั เชื่อว่าได้ต้ งั ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซึ่ งเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก
หลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต
การประเมินนี้อยูบ่ นพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ใน
อนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทําให้กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้นอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงิ นได้คา้ ง
จ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรั พ ย์ภาษี เ งิ นได้ร อการตัดบัญชี และหนี้ สิ นภาษี เงิ นได้ร อการตัด บัญ ชี ส ามารถหักกลบได้เมื่ อกิ จการมี สิ ทธิ ต าม
กฎหมายที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั และภาษีเงินได้น้ ี ประเมิน
โดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดี ยวกันสําหรับหน่ วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่วยภาษีต่างกัน
นั้นกิ จการมี ค วามตั้งใจจะจ่ า ยชํา ระหนี้ สิ นและสิ นทรั พ ย์ภ าษี เ งิ นได้ข องปี ปั จจุ บันด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรั บคื น
สิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมี
จํานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะถูกทบทวน ณ
ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
5.26 กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)ของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ด้วยจํานวนหุ น้ สามัญถัว
เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกจําหน่ายระหว่างปี
5.27 ข้ อมูลตามส่ วนงานธุรกิจ
ผลการดําเนินงานของส่ วนงานที่รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั (ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน) จะแสดง
ถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่ วนงานดําเนิ นงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปั นส่ วนอย่างสมเหตุสมผล
5.28 บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุ คคลหรื อกิ จการที่ เ กี่ ยวข้องกัน หมายถึ ง บุ คคลหรื อกิ จการที่ มีอาํ นาจควบคุ มร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรื อ มี
อิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญในการตัดสิ นใจทางการเงิ นและการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั หรื อบุคคลหรื อกิจการที่ อยู่ภายใต้
การควบคุมเดี ยวกันหรื ออยู่ภายใต้อิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญเดี ยวกันกับกลุ่มบริ ษทั หรื อกลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมหรื อ
ควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญในการตัดสิ นใจทางการเงินและบริ หารต่อบุคคล
หรื อกิจการนั้น
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บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บริ ษทั ย่อยและบุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการระหว่างกันที่มีนยั สําคัญกับกลุ่มบริ ษทั /
บริ ษทั ในระหว่างปี มีดงั นี้
ประเทศ
ชื่ อบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ที่จดั ตั้ง/สั ญชาติ
ลักษณะความสั มพันธ์
1. บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ยี่ จํากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 100 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
2. บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จํากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 100 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
3. บริ ษทั เอ็นเอฟเอส (2010) จํากัด

ไทย

4. บริ ษทั จีเดค จํากัด

ไทย

5. บริ ษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จํากัด

ไทย

6. E – Contech Management Pte. Ltd.

สิ งคโปร์

7. บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด (“SK I”)

ไทย

8. บริ ษทั เดอะ เอ็มกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
9. กิจการค้าร่ วม เอไอ

ไทย
ไทย

10. บริ ษทั แอพเวิร์คส์ จํากัด

ไทย

11.
12.
13.
14.
15.
16.

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

บริ ษทั คิงส์สปัน จํากัด
นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญนิติบุคคลรุ่ งเรื อง
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญนิติบุคคลยุทธนา
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญนิติบุคคลเกษม
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญนิติบุคคลบุญจง

เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 100 และ
มี กรรมการร่ วมกันจนถึ งวันที่ 4 มกราคม
2562
เป็ นบริ ษัท ย่ อ ยทางอ้อ ม ถื อ หุ ้น โดยบริ ษัท
ไออี ซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ จํากัด ถื อหุ ้นร้ อยละ
100 และมีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษัท ย่ อ ยทางอ้อ ม ถื อ หุ ้น โดยบริ ษัท
ไออีซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ จํากัด ถือหุ น้ ร้อยละ
100 และมีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษ ทั ย่อย (หยุด ดํา เนิ นกิ จการ) บริ ษ ทั
ถือหุน้ ร้อยละ 100
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 100 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุน้
เป็ นกิจการค้าร่ วม (“คอนซอร์เตียม”) ระหว่าง
บริ ษทั กับบริ ษทั แอพเวิร์คส์ จํากัด
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งเป็ นผูค้ า้ ร่ วมของ
กิจการค้าร่ วม เอไอ
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ และกรรมการบริ ษทั
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่
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ชื่ อบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
17. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 1 ท่าน
18. ผูบ้ ริ หารสําคัญ

ประเทศ
ที่จดั ตั้ง/สั ญชาติ
ลักษณะความสั มพันธ์
ไทย
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ไทย
บุ ค คลที่ มี อ ํา นาจและความรั บ ผิ ด ชอบการ
วางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ
ของกิ จ การ ไม่ ว่ า ทางตรงหรื อทางอ้อ ม
ทั้ง นี้ รวมถึ ง กรรมการของกลุ่ ม บริ ษัท /
บริ ษทั (ไม่ว่าจะทําหน้าที่ในระดับผูบ้ ริ หาร
หรื อไม่)

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการ
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าเช่าโกดังเก็บสิ นค้า
ค่าที่ปรึ กษา
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร ได้แก่ บําเหน็จ
กรรมการ เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส และอื่น

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตามสัญญา
อัตราร้อยละ 2– 5 ต่อปี
ตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ราคาที่ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
อัตราร้อยละ 2 - 5 ต่อปี
ตามที่ได้รับอนุมตั ิจากกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

รายการที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี้
2563
รายได้
บริษทั ย่ อย
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
เงินปั นผลรับ
ค่ าใช้ จ่าย

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562
(บาท)

-

-

-

1,200,000
17,914,434
328,978
-

2,013,374
17,426,377
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2563

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562
(บาท)

บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
ต้นทุนการให้บริ การ
บุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
ค่าที่ปรึ กษา
ดอกเบี้ยจ่าย

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ

13,450,355

25,442,514

13,450,355

25,442,514

1,560,748
-

620,000
290,411

640,000
-

620,000
212,329

8,864,960
297,180
9,162,140

13,734,959
1,062,891
14,797,850

4,689,100
217,498
4,906,598

8,453,890
923,400
9,377,290

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น – กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

ยอดหนี้คงเหลือ
2563
2562
ลูกหนี้อื่น
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษัท เดอะ เอ็ ม กรุ๊ ป
จํากัด (มหาชน)
รวม

งบการเงินรวม
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น /ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
2563
2562
(บาท)

สุ ทธิ
2563 2562

450,000,000

450,000,000

450,000,000

450,000,000

-

-

450,000,000

450,000,000

450,000,000

450,000,000

-

-
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ยอดหนี้คงเหลือ
2563
2562
ลูกหนี้อื่น
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ไออีซี กรี น เอน
เนอร์ยี่ จํากัด
บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส
พาร์ทเนอร์ส จํากัด
บริ ษทั ไออีซี แม่ทา แม่
แตง จํากัด
บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1
จํากัด
บริ ษทั จีเดค จํากัด
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เดอะ เอ็มกรุ๊ ป
จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยค้ างรั บ
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ไออีซี กรี น เอน
เนอร์ยี่ จํากัด
บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส
พาร์ทเนอร์ส จํากัด
บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1
จํากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น /ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
2563
2562
(บาท)

2563

สุ ทธิ
2562

2,281,062

2,152,662

2,281,062

2,152,662

-

-

490,060

490,060

490,060

490,060

-

-

-

96,300

7,544,891

-

-

7,468,921

-

-

7,544,891
-

96,300
7,544,891
7,468,921

7,544,891
-

-

450,000,000

450,000,000

450,000,000

450,000,000

-

-

361,149,591

348,839,212

361,149,591

348,839,212

-

-

21,018,597

21,018,598

21,018,597

21,018,598

-

-

32,188,892

26,649,060

32,188,892

26,649,060

-

-
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ยอดหนี้คงเหลือ

E-Contech Management
Pte.Ltd.
รวม

2563

2562

619,427

557,395

875,292,520

864,817,099

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น /ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สู ญ
2563
2562
(บาท)
619,427
557,395

ยอดหนี้คงเหลือ

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ยี่
จํากัด
บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ท
เนอร์ส จํากัด
บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด
E-Contech Management
Pte.Ltd.
รวม

875,292,520

สุ ทธิ
2563

2562

-

-

-

96,300

864,720,799

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น /ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สู ญ
2563
2562
(บาท)

2563

2562

575,434,136

632,994,136

575,434,136

2,423,000

1,645,000

236,469,215
4,522,605
818,848,956

สุ ทธิ
2563

2562

632,994,136

-

-

2,423,000

1,645,000

-

-

206,269,215
4,522,605

236,469,215
4,522,605

206,269,215
4,522,605

-

-

845,430,956

818,848,956

845,430,956

-

-
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2563

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562
(บาท)

สําหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
หนี้สงสัยจะสู ญ
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
รวม

-

-

(26,582,000)
(26,582,000)

131,885,000
(30,000,000)
101,885,000

รายการเคลื่ อ นไหวของเงิ น ให้กู้ยื ม ระยะสั้ นแก่ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน สํ า หรั บ แต่ ล ะปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม
มีดงั นี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
(บาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม
845,430,956
743,545,956
เพิ่มขึ้น
42,978,000
131,885,000
ลดลง
(69,560,000)
(30,000,000)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
818,848,956
845,430,956

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14
สินทรั พย์ สิทธิการใช้ – บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

ที่ดิน
ราคาทุน
ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี

-

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
อาคาร
รวม
(บาท)
5,557,801
5,557,801
642,739
642,739
4,915,062
4,915,062
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เจ้ าหนี้การค้ า– กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
2563

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562
(บาท)

บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
ผู้ค้าร่ วม
บริ ษทั แอพเวิร์คส์ จํากัด
รวม

821,332
821,332

เจ้ าหนี้หมุนเวียนอื่น– กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
2563

2,631,184
2,631,184

งบการเงินรวม

821,332
821,332

2,631,184
2,631,184

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562
(บาท)

ค่ าเบี้ยประชุมค้ างจ่ าย
กรรมการ
รวม

-

569,000
569,000

-

569,000
569,000

เงินกู้ยมื ระยะสั้น– บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
2563

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562
(บาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม
ชําระคืน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

-

65,000,000
(65,000,000)
-

-

50,000,000
(50,000,000)
-
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หนี้สินตามสัญญาเช่ า – บุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

ครบกําหนดชําระภายใน
หนึ่งปี
ครบกําหนดชําระหลังจาก
หนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

มูลค่าในอนาคต
ของจํานวนเงิน
ขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย

มูลค่าในปัจจุบนั มูลค่าในอนาคต
ของจํานวนเงิน ของจํานวนเงิน
ขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย ขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย
(บาท)

ดอกเบี้ย

2,940,000

202,569

2,737,431

2,260,000
5,200,000

51,872
254,441

2,208,128
4,945,559

2562

ดอกเบี้ย

มูลค่าในปัจจุบนั
ของจํานวนเงิน
ขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย

-

-

-

-

-

-

ประมาณการหนี้สินไม่ หมุนเวียนสําหรั บผลประโยชน์ พนักงาน – บุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
2563
บุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
ผูบ้ ริ หารสําคัญ
รวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562
(บาท)

1,509,357
1,509,357

2,155,026
2,155,026

1,213,355
1,213,355

1,936,712
1,936,712

ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหนี้สินของบริ ษทั ย่อย ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34
ค่ าตอบแทนกรรมการ
ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 มีมติ อนุ มตั ิ ให้กาํ หนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั และกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2563 ในวงเงินรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 0.80 ล้านบาท
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มีมติอนุ มตั ิให้กาํ หนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั และกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2562 ในวงเงินรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 0.80 ล้านบาท
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาว่าจ้างที่ ปรึ กษากับบุคคลที่ เกี่ ยวข้องกันและผูบ้ ริ หารสําคัญของบริ ษทั จํานวน 5 สัญญา เพื่ อเป็ นที่
ปรึ กษา ให้คาํ แนะนําด้านกฎหมาย และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ มีระยะเวลาของสัญญาตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 60 เดือน
เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท ถึง 50,000 บาท
ในระหว่างปี 2563 และ 2562 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญารับจ้างบริ หารงานกับบริ ษทั ย่อย 4 แห่ง และ 5 แห่ ง ตามลําดับเพื่อบริ หาร
จัดการงานด้านต่างๆ กําหนดระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และตั้งแต่วนั ที่
1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กําหนดอัตราค่าจ้างบริ หารงานของแต่ละบริ ษทั ย่อยในอัตราปี ละ 120,000 บาท
ถึง 360,000 บาท
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จํากัด) ได้ทาํ สัญญาจ้างที่ปรึ กษากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
(นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ) เพื่อเป็ นที่ปรึ กษาทางด้านแผนงานโครงการใหม่ กําหนดระยะเวลา 12 เดือน เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1
ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 และกําหนดอัตราค่าจ้างเดือนละ 200,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 และ 1 พฤศจิ กายน 2563 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่ าโกดังเก็บสิ นค้ากับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันและ
บุ คคลที่ เกี่ ยวข้องกันจํานวน 5 สัญญา เพื่ อใช้เป็ นสถานที่ เก็บสิ นค้า เครื่ องจักร วัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารที่ ยา้ ยมาจาก
โครงการผลิตเม็ดพลาสติกที่จงั หวัดระยอง โดยมีระยะเวลาเช่า 1 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 20,000 ถึง 90,000 บาท
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ จํากัด) ได้ทาํ สัญญาให้เช่ าเครื่ องจักรส่ วนหน้ากับ
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง (บริ ษทั จีเดค จํากัด) กําหนดระยะเวลาเช่า 5 ปี อัตราค่าเช่าเดือนละ 1.50 ล้านบาท
สัญญากิจการค้ าร่ วม
เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2561 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญากิจการค้าร่ วม (“คอนซอร์ เตียม”) กับบริ ษทั แอพเวิร์คส์ จํากัด และใช้ชื่อว่า
“กิ จการค้าร่ วม เอไอ” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่ อร่ วมกันยื่นข้อเสนอและเข้าประกวดราคา ทําสัญญา และปฎิ บตั ิ งานตาม
สัญญากับบริ ษทั มหาชนแห่ งหนึ่ งในโครงการจัดทําแผนพัฒนาระบบสํารองสําหรับ OM Unified จํานวน 1 ระบบ มี
ร ะ ย ะ เ ว ล า ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ ล ง น า ม ใ น สั ญ ญ า แ ล ะ จ ะ สิ้ น สุ ด เ มื่ อ กิ จ ก า ร ค้ า ร่ ว ม ไ ด้ ป ฎิ บั ติ ต า ม สั ญ ญ า
ครบถ้วน ทั้งนี้ ผูร้ ่ วมค้าแต่ ละฝ่ ายจะต้องปฏิ บัติงานตามขอบข่ า ยการทํา งาน การจัดหาสิ นค้า และการให้บริ การตาม
ข้อกําหนด และเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในสัญญาค้าร่ วม
ภาระคํ้าประกันกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีภาระคํ้าประกันการกูย้ ืมจากสถาบันการเงินในประเทศให้กบั บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง (บริ ษทั
ไออีซี แม่ทา แม่แตง จํากัด)
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7

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
2563

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562
(บาท)

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแส
รายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทประจํา
รวม

8

565,071

599,334

174,500

294,334

8,197,798
117,129,653
10,295,526
136,188,048

6,601,849
117,144,265
10,176,135
134,521,583

165,289
43,928,297
10,270,079
54,538,165

202,931
63,695,195
10,150,907
74,343,367

ลูกหนีก้ ารค้ า
2563

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562
(บาท)

กิจการอื่น
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น (ในปี 2562 :
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ)
สุ ทธิ
สําหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หนี้สงสัยจะสู ญ
รวม

56,269,333

71,023,571

26,031,524

16,305,850

(7,605,048)
48,664,285

(7,605,048)
63,418,523

(6,876,518)
19,155,006

(6,876,518)
9,429,332

-

-

-

1,230
1,230
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การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดงั นี้
2563
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
ค้างชําระเกินกําหนด
น้อยกว่า 3เดือน
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ในปี 2562:
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ)
สุ ทธิ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562

41,218,019

52,282,585

7,446,266
7,605,048
56,269,333

(7,605,048)
48,664,285

(บาท)

15,024,806

3,758,375

7,853,756
422,650
10,464,580
71,023,571

4,130,200
6,876,518
26,031,524

2,388,775
422,650
9,736,050
16,305,850

(7,605,048)
63,418,523

(6,876,518)
19,155,006

(6,876,518)
9,429,332

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลา 7 – 30 วัน
9

ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
2563
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ในปี 2562:
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ)
สุ ทธิ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562

450,000,000

450,000,000

(450,000,000)
-

(450,000,000)
-

(บาท)

875,292,520

864,817,099

(875,292,520)
-

(864,720,799)
96,300
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2563

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562
(บาท)

กิจการอื่น
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ในปี 2562:
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ)
สุ ทธิ
สุ ทธิ

257,242,744

262,080,830

169,120,422

168,137,654

(132,608,051)
124,634,693
124,634,693

(139,399,566)
122,681,264
122,681,264

(109,382,594)
59,737,828
59,737,828

(116,602,624)
51,535,030
51,631,330

สําหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลขาดทุน(กลับรายการ)ด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
หนี้สงสัยจะสู ญ
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
รวม

(6,791,515)
(6,791,515)

79,999
(6,111,111)
(6,031,112)

3,351,691
3,351,691

17,554,776
(6,458,861)
11,095,915

ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น– กิจการอื่น
2563
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่ายโครงการพัฒนา
เงินทดรองจ่ายอื่น
ดอกเบี้ยค้างรับ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้า
ภาษีซ้ื อรอใบกํากับภาษี
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
ลูกหนี้อื่น - บริ ษทั โรงไฟฟ้า
หนองรี จํากัด

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562
(บาท)

3,867,080
6,000,000
403,673
6,125,107
114,511,553
980,723
7,031,300

4,304,715
6,000,000
298,997
6,320,630
123,649,802
1,614,704
2,549,978

336,495
6,000,000
303,500
6,125,107
46,200,852
74,053
4,052,500

2,464,038
6,000,000
60,000
6,320,630
47,426,473
1,306,704
-

51,666,667

58,888,889

51,666,667

58,888,889

หน้า 137

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2563

2563

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562
(บาท)

ลูกหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้อื่น
รวม
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ในปี 2562:
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ)
สุ ทธิ

8,226,989
58,429,652
257,242,744

58,453,115
262,080,830

8,226,989
46,134,259
169,120,422

45,670,920
168,137,654

(132,608,051)
124,634,693

(139,399,566)
122,681,264

(109,382,594)
59,737,828

(116,602,624)
51,535,030

ค่ าเผื่ อผลขาดทุ นด้ านเครดิตที่ คาดว่ าจะเกิดขึ้น (ในปี 2562 : ค่ าเผื่ อหนี้สงสั ยจะสู ญ) - ลูกหนี้หมุ นเวียนอื่ นกิจการอื่ น
ประกอบด้ วย :2563
เงินทดรองจ่ายอื่น
เงินทดรองจ่ายโครงการพัฒนา
ดอกเบี้ยค้างรับ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้อื่น - บริ ษทั โรงไฟฟ้า
หนองรี จํากัด
ลูกหนี้อื่น
รวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562

80,000
6,000,000
6,078,582
10,850,067

80,000
6,000,000
6,078,582
10,876,942

51,666,667
57,932,735
132,608,051

58,888,889
57,475,153
139,399,566

(บาท)

6,000,000
6,078,582
-

6,000,000
6,078,582
-

51,666,667
45,637,345
109,382,594

58,888,889
45,635,153
116,602,624

ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท เมื่ อ วัน ที่ 26 กุ ม ภาพัน ธ์ 2561 มี ม ติ อ นุ ม ัติ ใ ห้ บ ริ ษัท ขายสิ ท ธิ เ รี ยกร้ อ งในมู ล หนี้
เงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จํากัด จํานวน 65 ล้านบาท ให้กบั บริ ษทั อื่นแห่ งหนึ่ งที่ซ้ื อหุ น้ ของบริ ษทั โรงไฟฟ้ า
หนองรี จํากัด จากบริ ษทั ในราคา 20 ล้านบาท กําหนดผ่อนชําระให้เสร็ จสิ้ นภายในระยะเวลา 3 ปี โดยกําหนดให้ผ่อน
ชํ า ระเป็ นรายเดื อ น จํ า นวน 36
งวด งวดละ 555,555.55
บาท เริ่ มชํ า ระงวดแรกภายในสิ้ นเดื อ น
(ที่ บริ ษทั โรงไฟฟ้ าหนองรี จํากัด สามารถผลิตไฟฟ้ าได้ 3 เมกะวัตต์ และซื้ อขายไฟฟ้ าให้แก่ กฟภ. ได้) แต่เมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาจะซื้ อจะขายสิ ทธิ เรี ยกร้องดังกล่าวแล้ว ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม2563 และ 2562 มี
ยอดคงเหลือจํานวน 52 ล้านบาท และ 59 ล้านบาท ตามลําดับ และได้ต้ งั ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญจํานวน 52 ล้านบาท และ 59
ล้านบาท ตามลําดับ
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10

สิ นทรัพย์ ที่เกิดจากสั ญญาหมุนเวียน
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562

11

72,697,919

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562

(พันบาท)
66,329,386
29,073,723

16,590,400

กิจการอื่น
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ในปี 2562:
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ)
สุ ทธิ

(11,433,695)
61,264,224

(8,066,460)
58,262,926

(11,433,695)
17,640,028

(8,066,460)
8,523,940

สําหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น
หนี้สงสัยจะสู ญ
รวม

3,367,235
3,367,235

242,667
242,667

3,367,235
3,367,235

242,667
242,667

สิ นค้ าคงเหลือ
2563

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562
(บาท)

วัตถุดิบเชื้อเพลิง
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
ต้นทุนงานบริ การระหว่างติดตั้ง
รวม

2,316,343
4,961,097
7,277,440

2,892,210
459,741
174,343
3,526,294

-

174,343
174,343

ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในต้นทุนขายและบริ การสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563และ 2562
มีดงั นี้
2563

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562
(บาท)

ต้นทุนขายและบริ การ
รวม

261,738,338
261,738,338

132,450,753
132,450,753

56,842,494
56,842,494

41,549,986
41,549,986
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

สิ นทรัพย์ ทางการเงินหมุนเวียนอื่น/สิ นทรัพย์ ทางการเงินไม่ หมุนเวียนอื่น

เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
หั ก ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง
รวม

จัดประเภทเป็ น :
ส่ วนที่หมุนเวียน
ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
รวม

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
(บาท)
1,462,267
11,400,000
1,058,750
1,804,000
8,995,000
8,995,000
21,453,750
12,261,267
(8,995,000)
(8,995,000)
12,458,750
3,266,267
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(บาท)
11,400,000
1,058,750
12,458,750

1,462,267
1,804,000
3,266,267
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• เงินลงทุนเพื่อค้า
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนเพื่อค้าระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
2563
2562
(บาท)
13,488,872
(1,481,652)
(607,220)
11,400,000
-

ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้ อระหว่างงวด
จําหน่ายระหว่างงวด
รายการปรับปรุ งจากการปรับมูลค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

•

เงินลงทุนเผื่อขาย

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนเผื่อขายระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
2563
2562
(บาท)
1,804,000
1,336,500
(745,250)
467,500
1,058,750
1,804,000

ณ วันที่ 1 มกราคม
รายการปรับปรุ งจากการปรับมูลค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เงินลงทุนเผื่อขาย
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการ
ราคาทุน
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
มูลค่ายุติธรรม
2563
2562
2563
2562
2563
2562
(บาท)
125,000

125,000

933,750

1,679,000

1,058,750

1,804,000
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•

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนระยะยาวอื่นระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(บาท)

13

เงินลงทุนทัว่ ไป – ราคาทุน : บริ ษทั เอ็นเนอร์จี ซิ สเท็ม เอ็นจิเนียริ ง แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
ณ วันที่ 1 มกราคม
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หั ก ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง
สุ ทธิ
ภาษีเงินได้ ถูกหัก ณ ที่จ่าย
2563

8,995,000
8,995,000
(8,995,000)
-

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
หั ก ค่าเผื่อการด้อยค่า ฯ
รวม

7,868,324
(2,627,902)
5,240,422

8,004,017
(4,265,277)
3,738,740

สําหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ขาดทุนจากการด้อยค่า
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม

(1,637,375)
(1,637,375)

267,007
(1,816,649)
(1,549,642)

8,995,000
8,995,000
(8,995,000)
-

(บาท)

5,204,793
(2,173,725)
3,031,068

5,401,335
(3,811,100)
1,590,235

(1,637,375)
(1,637,375)

267,007
(1,543,736)
(1,276,729)
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(บาท)
ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม
ชําระบัญชี
หั ก ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สําหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
โอนกลับขาดทุนจากมูลค่าเงินลงทุนลดลง

2,470,010,330
2,470,010,330
(2,470,010,330)
-

2,486,010,330
(16,000,000)
2,470,010,330
(2,470,010,330)
(16,000,000)
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บริษทั ย่ อย
ทางตรง
บริ ษทั ไออีซี กรี น
เอนเนอร์ ยี่ จํากัด
บริ ษทั ไออีซี
บิซิเนส พาร์ ท
เนอร์ ส
จํากัด
E-Contech
Management Pte.
Ltd.
บริ ษทั ไออีซี
สระแก้ว 1 จํากัด
รวม

100

100
100

100

100

100
100

100

2563
2562
(ร้ อยละ)

สัดส่วนความ
เป็ น
เจ้าของ

630

760
3

1,040

2563

630

760
3

1,040

(ล้ านบาท)

2562

ทุนชําระแล้ว
2562

675,000,000
2,470,010,330

2,470,010,330

760,600,000
3,275,330

1,031,135,000

วิธีราคาทุน

675,000,000

760,600,000
3,275,330

1,031,135,000

2563

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้

(2,470,010,330)

(675,000,000)

(760,600,000)
(3,275,330)

(1,031,135,000)

2563

(2,470,010,330)

(675,000,000)

(760,600,000)
(3,275,330)

(1,031,135,000)

(บาท)

2562

ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

-

-

-

-

-

-

-

วิธีราคาทุน –
สุ ทธิ
2563
2562

-

-

-

-

2563

-

-

-

-

2562

เงินปั นผลรับ

รายงานประจําปี 2563

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
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อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
งบการเงินรวม
อาคารชุด
(บาท)

รวม

195,991,919
-

39,584,669
-

235,576,588
-

195,991,919
195,991,919

39,584,669
39,584,669

235,576,588
235,576,588

-

16,977,744
1,960,468

16,977,744
1,960,468

-

18,938,212
1,943,119
20,881,331

18,938,212
1,943,119
20,881,331

17,141,373
-

-

17,141,373
-

17,141,373
510,793
17,652,166

-

17,141,373
510,793
17,652,166

178,850,546
178,339,753

20,646,457
18,703,338

199,497,003
197,043,091

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
1 มกราคม 2563
ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของสินทรั พย์
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
1 มกราคม 2563
ขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
1 มกราคม 2563
ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของสินทรั พย์
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
1 มกราคม 2563
ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารชุด
(บาท)

รวม

159,633,573
-

792,870
-

160,426,443
-

159,633,573
159,633,573

792,870
792,870

160,426,443
160,426,443

-

770,212
22,657

770,212
22,657

-

792,869
792,869

792,869
792,869

17,141,373
-

-

17,141,373
-

17,141,373
17,141,373

-

17,141,373
17,141,373

142,492,200
142,492,200

1
1

142,492,201
142,492,201
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ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม แสดงรวมไว้ใน :2563
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

งบการเงินรวม

1,943,119
1,943,119

สําหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ขาดทุนจากการด้อยค่า

510,793

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562

1,960,468
1,960,468

(บาท)

-

-

22,657
22,657

-

-

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

สถานที่ต้ งั
บริษทั
• ที่ดน
ิ
1. อ. บ้านบึง จ. ชลบุรี
2. อ. สระใคร และ อ. เมืองจ. หนองคาย
3. อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
4. อ. นิคมพัฒนา จ. ระยอง
• อาคารชุ ด

1. อาคารชุดพีเอสทีคอนโดวิลล์
ทาวเวอร์ 1 กรุ งเทพ
รวมของบริษทั

จํานวน
โฉนด/
นส.3ก

เนื้อที่ดิน

31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคา
สะสม/ค่าเผื่อ มูลค่าสุ ทธิ ราคา
ราคาทุน การด้อยค่าฯ ทางบัญชี ประเมิน
(ล้ านบาท)

4 โฉนด
120 ไร่
4 โฉนด
99 ไร่
1 โฉนด
99 ตรว.
1 โฉนด
24 ไร่
10 โฉนด 243 ไร่ 99 ตรว.

133.12
0.58
0.03
25.91
159.64

17.15
17.15

115.97
0.58
0.03
25.91
142.49

115.97
19.15
1.55
33.62
170.29

10 โฉนด 243 ไร่ 99 ตรว.

0.79
160.43

0.79
17.94

142.49

1.38
171.67
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สถานที่ต้ งั
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ยี่ จํากัด
• ที่ดน
ิ
1. อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว จํากัด
• ที่ดน
ิ
1. อ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว

บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ยี่ จํากัด
• อาคารชุ ด
1. อาคารชุดคอมมอนเวลธ์ ปิ่ นเกล้ากรุ งเทพ
รวมของบริษทั ย่ อย
รวมทั้งสิ้น

สถานที่ต้ งั
บริษทั
• ที่ดน
ิ
1. อ. บ้านบึง จ. ชลบุรี
2. อ. สระใคร และ อ. เมืองจ. หนองคาย
3. อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
4. อ. นิคมพัฒนา จ. ระยอง

สถานที่ต้ งั

จํานวน
โฉนด/
นส.3ก

2 โฉนด
2 โฉนด
1 ฉบับ
4 โฉนด
1 ฉบับ

จํานวน
โฉนด/
นส.3ก

เนื้อที่ดิน

10 ไร่

29.14

60 ไร่

7.22

70 ไร่

เนื้อที่ดิน

4 โฉนด
120 ไร่
4 โฉนด
99 ไร่
1 โฉนด
99 ตรว.
1 โฉนด
24 ไร่
10 โฉนด 243 ไร่ 99 ตรว.
จํานวน
โฉนด/
นส.3ก

31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคา
สะสม/ค่าเผื่อ มูลค่าสุ ทธิ ราคา
ราคาทุน การด้อยค่าฯ ทางบัญชี ประเมิน
(ล้ านบาท)

เนื้อที่ดิน

-

29.14

71.78

0.51

6.71

11.64

36.36

0.51

35.85

83.42

38.79
75.15
235.58

20.09
20.60
38.54

18.70
54.55
197.04

49.47
132.89
304.56

31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคา
สะสม/ค่าเผื่อ มูลค่าสุ ทธิ ราคา
ราคาทุน การด้อยค่าฯ ทางบัญชี ประเมิน
(ล้ านบาท)
133.12
0.58
0.03
25.91
159.64

17.15
115.97
115.97
0.58
19.15
0.03
1.55
25.91
33.62
17.15
142.49
170.29
31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคา
สะสม/ค่าเผื่อ มูลค่าสุ ทธิ ราคา
ราคาทุน การด้อยค่าฯ ทางบัญชี ประเมิน
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(ล้ านบาท)

• อาคารชุ ด

2. อาคารชุดพีเอสทีคอนโดวิลล์
ทาวเวอร์ 1 กรุ งเทพ
รวมของบริษทั

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ยี่ จํากัด
• ที่ดน
ิ
2. อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว จํากัด
• ที่ดน
ิ
2. อ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว

บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ยี่ จํากัด
• อาคารชุ ด
2. อาคารชุดคอมมอนเวลธ์ ปิ่ นเกล้ากรุ งเทพ
รวมของบริษทั ย่ อย
รวมทั้งสิ้น

10 โฉนด 243 ไร่ 99 ตรว.

2 โฉนด
2 โฉนด
1 ฉบับ
4 โฉนด
1 ฉบับ

0.79
160.43

0.79
17.94

142.49

1.38
171.67

10 ไร่

29.14

-

29.14

71.78

64 ไร่

7.22

-

7.22

11.64

74 ไร่

36.36

-

36.36

83.42

38.79
75.15
235.58

18.14
18.14
36.08

20.65
57.01
199.50

49.47
132.89
304.56

การวัดมูลค่ ายุติธรรม
•

•

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ประเมินราคาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าวข้างต้น โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ
(บริ ษทั 15 ที่ปรึ กษาธุ รกิจ จํากัด) ตามเกณฑ์ราคาตลาดหักต้นทุนในการจําหน่าย ตามรายงานการประเมินลงวันที่ 2
กรกฎาคม 2562
ที่ดิน 60 ไร่ ของบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด) ราคาทุนจํานวน 7.22 ล้านบาท บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาซื้ อ
ขายให้กบั บุคคลอื่นรายหนึ่ง (ผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยเดิม) โดยกําหนดราคาซื้ อขายเท่ากับราคาทุน และได้แสดงรายการ
ค่าที่ดินดังกล่าวเป็ นเงินรับล่วงหน้าจากการขายที่ดินในหนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น แต่บริ ษทั ย่อยยังไม่โอนกรรมสิ ทธิ์ ใน
ที่ดินดังกล่าวให้กบั ผูซ้ ้ื อ เนื่ องจากผูซ้ ้ื อมีคดีความที่ตอ้ งรับผิดชอบและชดใช้ให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตามที่กล่าว
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 53
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

การคํ้าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็ นโฉนดที่ดิน รวม 4 โฉนด ราคาทุน 133ล้านบาท
ของบริ ษทั และอาคารชุด มูลค่าตามบัญชี 18.70 ล้านบาท และ 20.65 ล้านบาท ตามลําดับ ของบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ไออีซี
กรี น เอนเนอร์ ยี่ จํากัด) ได้จดทะเบี ยนจํานองเป็ นหลักประกันการกูย้ ืมเงิ นจากบุคคลที่ เกี่ ยวข้องกัน 1 ท่ าน และโปรด
สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 54
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

หน้า 154

รายงานประจําปี 2563

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
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ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม แสดงรวมไว้ใน:งบการเงินรวม
2563
2562
ต้นทุนขายหรื อต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

93,520,724
9,113,514
102,634,238

91,733,959
10,945,809
102,679,768

สําหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ขาดทุนจากการตัดบัญชีงานระหว่าง
ก่อสร้างและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่า
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม

10,331,423
(24,187,575)
(13,856,152)

9,805,370
797,949
(21,455,831)
(10,852,512)

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2,138,136
2,138,136

3,623,657
3,623,657

(958,279)
(958,279)

797,949
(988,144)
(190,195)

การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
ลําดับชั้นมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ ายุติธรรมของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประเมิ นโดยผูป้ ระเมิ นราคาอิ สระและมี ประสบการณ์ การประเมิ นราคา
ทรัพย์สินประเภทดังกล่าว
การประเมินมูลค่านี้พิจารณาจากข้อมูลระดับ 3
•

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทบทวนการด้อยค่าของทรัพย์สินที่ได้ประเมินทรัพย์สินเมื่อปี 2559 (โดยบริ ษทั ยูเค แวลูเอชัน่
แอนด์ เอเจนซี่ จํากัด) โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระหนึ่งราย (บริ ษทั 15 ที่ปรึ กษาธุรกิจ จํากัด) โดยการคํานวณมูลค่าที่คาด
ว่ า จ ะได้ รั บคื นขอ งที่ ดิ น อ าคา รแล ะอุ ป กรณ์ ตา มรา ยงา นลง วั น ที่ 2
กร กฎา คม
2562
(ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจําหน่าย (ที่ปรับปรุ งแล้ว) และวิธีมูลค่าจากการใช้ (Value-in-use) โดยคํานวณ
ประมาณการกระแสเงินสดที่ จะได้รับในอนาคตให้เป็ นปั จจุบนั (Discount Cash Flow) (“DCF”) อย่างต่อเนื่ อง)
(สําหรับบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง)

•

ราคาทรั พ ย์ สิ นของกลุ่ ม บริ ษัท และบริ ษัท ก่ อ นหั ก ค่ า เสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุ ป กรณ์ ซ่ ึ งได้ คิ ด
ค่าเสื่ อมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีจาํ นวน 37 ล้านบาท และ 16 ล้าน
บาท ตามลําดับ
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•

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ ระหว่ างก่ อสร้ าง
งานระหว่ างก่ อสร้ าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 :ราคาทุน

บริษทั
- โครงการกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล โมบายทีวี
- เครื่ องจักร Rotary Diyer System ชําระล่วงหน้า
- งานระบบแยกก๊าซคาร์บอนฯ
รวม
บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ ยี่ จํากัด
- สร้างตัวแบบโรงไฟฟ้าขนาดเล็กจากขยะชุมชน
หาดใหญ่
- โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างตัวแบบ
การจัดการขยะที่หาดใหญ่
รวม
บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด
- โครงการผลิตเอทานอลที่ระยอง
รวมทั้งสิ้น

งบการเงินรวม
ค่าเผื่อฯ

สุทธิ

(ล้ านบาท)
114
17
4
135

(114)
(17)
(4)
(135)

-

2

(2)

-

12
14

(12)
(14)

-

449
598

(449)
(598)

-

1. โครงการกิจการโทรทัศน์ ระบบดิจติ อล โมบายทีวี (ต้ นทุนงานระหว่ างก่ อสร้ าง จํานวน 114 ล้ านบาท)
•

บริ ษ ัท ได้ด ํา เนิ น โครงการกิ จ การโทรทัศ น์ ร ะบบดิ จิ ต อลแบบพกพาบนคลื่ น ความถี่ UHF ช่ อ ง 58ทั้ง นี้
มีตน้ ทุนงบประมาณทั้งหมดจํานวน 250 ล้านบาท มีตน้ ทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563และ 2562
จํานวนทั้งสิ้ น 155 ล้านบาท (บันทึ กรวมไว้ในบัญชี งานระหว่างก่ อสร้ างจํานวน 114 ล้านบาท สิ นทรั พย์ไม่มี
ตัวตนจํานวน 35 ล้านบาท และเป็ นค่าใช้จ่ายอื่นจํานวน 6 ล้านบาท) คงเหลืออีกจํานวน 95 ล้านบาท และจนถึง
ปัจจุบนั บริ ษทั ยังรอการดําเนินการของบริ ษทั อสมท จํากัด (มหาชน)(“อสมท.”)ในเรื่ องใบอนุญาตนําเข้าอุปกรณ์
วิ ทยุค มนาคมจากคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศ น์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
(“กสทช.”) ซึ่ งทําให้โครงการมีความล่าช้า และการจัดสรรคลื่นความถี่ของ อสมท.ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไร
ก็ตาม เพื่อหลักความระมัดระวัง บริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวไว้เต็มจํานวนแล้วดังนั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีราคาทุนจํานวน 114 ล้านบาท และค่าเผื่อการด้อยค่าฯ
จํานวน 114 ล้านบาท ตามลําดับ

หน้า 159

รายงานประจําปี 2563

•

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท เมื่ อ วัน ที่ 12 พฤศจิ ก ายน 2557 มี ม ติ อ นุ ม ัติ ใ ห้บ ริ ษ ัท บอกเลิ ก สั ญ ญาและ
ดําเนิ นการฟ้ องร้อง อสมท. ซึ่ งเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 บริ ษทั ได้ส่งหนังสื อบอกเลิกสัญญาให้กบั อสมท.
และให้ อสมท. ชดเชยค่าเสี ยหาย โดยมีกาํ หนดให้ชาํ ระภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสื อต่อมาวันที่ 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 ที่
พ.1830/2559) ให้ อสมท. ชดใช้ ค่ า เสี ยหายพร้ อ มดอกเบี้ ย ซึ่ งมี ทุ น ทรั พ ย์ ณ วัน ฟ้ อ ง จํ า นวน 245
ล้านบาท และศาลมีกาํ หนดนัดชี้ สองสถานและกําหนดแนวทางการดําเนิ นคดี หรื อนัดสื บพยานโจทก์ในวันที่
4 กรกฎาคม 2559 ซึ่ งทาง อสมท. ได้ยื่นคําให้การและคําร้องขอให้ศาลแพ่งจําหน่ายคดีและโอนดคีไปยังศาล
ปกครองกลางเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ศาลปกครองกลางมีคาํ สั่งรับโอนคดีมาเป็ นของศาลปกครองกลาง
ซึ่ งบริ ษทั ได้ยื่นคัดค้านคําให้การต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ซึ่ งจนปั จจุบนั อยู่ระหว่างการ
ออกหมายนัดไปยังคู่ความในคดีเพื่อแจ้งกําหนดวันนัดของศาล

2. โครงการผลิตเอทานอล ที่ระยอง (ต้ นทุนงานระหว่ างก่ อสร้ าง จํานวน 449 ล้ านบาท)
•

•

บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ไออีซี บิ ซิเนส พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด) มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31ธันวาคม2563
และ 2562 มีราคาทุนรวม 469 ล้านบาท (ที่ ดิน 20 ล้านบาท งานระหว่างก่อสร้าง 449 ล้านบาท) หักค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของทรัพย์สินจํานวน 469 ล้านบาท ซึ่ งในระหว่างปี 2551 -2553 ทรัพย์สินดังกล่าวยังมีปัญหาคดีพิพาท
เกี่ยวกับธุ รกรรมการซื้ อทรัพย์สินจากบริ ษทั อินเตอร์ เนชัน่ แนลแก๊สโซฮอล์คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (“IGA”) ทั้งนี้
กระบวนการพิจารณาของศาลฏีกาได้สิ้นสุ ดลงในเดือนตุลาคม 2561 และบริ ษทั ย่อยเป็ นฝ่ ายชนะคดี โดยศาลได้มี
คําตัดสิ นว่าบริ ษทั ย่อยได้ซ้ื อทรัพย์สินดังกล่าวโดยถูกต้องตามกฎหมายดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
2562 สิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีราคาทุนจํานวน 469 ล้านบาท และค่าเผื่อการด้อยค่าฯ จํานวน 469 ล้านบาท ตามลําดับ

สินทรั พย์ ที่ติดตั้งบนที่ดนิ เช่ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 อาคารและอุปกรณ์ของบริ ษทั ย่อยสองแห่ง (บริ ษทั จีเดค จํากัด และบริ ษทั ไออีซี
กรี น เ อ นเ นอ ร์ ยี่ จํ า กั ด ) มู ล ค่ า ต า มบั ญ ชี จํ า นว น 2 0 5 ล้ า น บ า ท แ ล ะ 2 4 1 ล้ า นบ า ท ต า ม ลํ า ดั บ
ได้ก่อ สร้ างและติ ดตั้งบนที่ ดินเช่ าของบริ ษ ทั ย่อย ภายใต้สัญญาเช่ า ที่ ดิน 2 ฉบับ ระยะเวลา 20 ปี และ 25 ปี และ
กรรมสิ ทธิ์ ในสิ่ งก่อสร้าง อาคารและเครื่ องจักรของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว ตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของผูใ้ ห้เช่าที่ดินทั้งจํานวน
เมื่อสิ้ นสุ ดสัญญาเช่า
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

การคํ้าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี ของที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างที่มีอยู่ในปั จจุบนั หรื อจะมีข้ ึน
ต่อไปในอนาคตของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งในปี 2563 (บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด) และบริ ษทั ย่อยสองแห่ งในปี
2562 (บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด และบริ ษทั ไออีซีแม่ทา แม่แตง จํากัด) ได้จดทะเบียนจํานองไว้เป็ นหลักประกัน
ตลอดจนโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องตามสัญญาฯ ให้แก่ธนาคารเพื่อใช้เป็ นหลักประกันตามสัญญาเงินกูย้ ืมในวงเงินประมาณ
551 ล้านบาท และ 693 ล้านบาท ตามลําดับ สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
(ล้ านบาท)

ที่ดิน
อาคาร
โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ผลิต
โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ผลิต
รวม

2563
16
2
166
184

2562
30
8
93
194
325

และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 54
17

สิ นทรัพย์ ที่ไม่ ได้ ใช้ ดาํ เนินงาน
งบการเงินรวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563
ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

882,480,037
882,480,037
882,480,037

(บาท)

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
716,112,992
716,112,992
716,112,992
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งบการเงินรวม

(บาท)

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของสินทรั พย์
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563
ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

721,160,132
721,160,132
721,160,132

564,163,992
564,163,992
564,163,992

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563

161,319,905
161,319,905

151,949,000
151,949,000

สิ นทรัพย์ ที่ไม่ ได้ ใช้ ดาํ เนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้ วย
ราคาทุน

บริษทั
- โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชีวมวล
และ PlasticRecyclingที่ ระยอง (เครื่ องจั ก รแล ะ
อุปกรณ์)
- โครงการWaste Plastic Recycling ที่ระยอง
(งานก่อสร้าง)
- โครงการWaste Plastic Recycling ที่ระยอง
บนที่ดินเช่า (เครื่ องจักรและอุปกรณ์)
- โครงการWaste Plastic Recycling ที่หาดใหญ่
สงขลา (เครื่ องจักรและอุปกรณ์ และงานก่อ
สร้าง)
รวม

งบการเงินรวม
ค่าเผื่อฯ

(ล้ านบาท)

สุทธิ

75

(61)

14

40

(40)

530

(396)

134

72
717

(68)
(565)

4
152

-
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ราคาทุน

บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ ยี่ จํากัด
- โครงการประยุกต์เทคโนโลยีและสร้างตัวแบบ
โรงไฟฟ้าขนาดเล็กจากขยะชุมชนที่หาดใหญ่
(เครื่ องจักรและอุปกรณ์)
- โครงการให้เช่าเครื่ องจักรระบบส่ วนหน้า
(Front-end system) ที่สระแก้ว(เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ชาํ ระล่วงหน้า)
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบการเงินรวม
ค่าเผื่อฯ

สุทธิ

(ล้ านบาท)

140

(131)

27
167
884

(27)
(158)
(723)

9

9
161

บริษทั
•

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ระหว่ างก่ อสร้ างของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย ที่ได้ รับการอนุมัติจากอดีตคณะกรรมการและ
ผู้บริหาร สรุ ปได้ ดงั นี้
1) โครงการก่ อสร้ างโรงไฟฟ้ าพลังงานขยะชีวมวลและ Plastic Recycling บริเวณพื้นที่อาํ เภอบ้ านบึง จังหวัดระยอง
โครงการดังกล่าวมีตน้ ทุนที่ เกิ ดขึ้ นแล้วจํานวน 231.22 ล้านบาท ต่อมาผูบ้ ริ หารชุ ดปั จจุบนั ได้ปรับปรุ งตัดบัญชี
เป็ นค่าใช้จ่ายในปี 2559 จํานวน 23.10 ล้านบาท ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562คงเหลือเป็ นค่าต้นทุน
ที่ดินจํานวน 133 ล้านบาท (รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนี ยม) ประกอบด้วยจํานวน 4 โฉนด เนื้ อที่ 119 ไร่ 2 งาน
26 ตารางวา (ได้แสดงรวมไว้ในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนและบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าฯ จํานวน 17 ล้าน
บาท) และคงเหลือเป็ นต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างจํานวน 75 ล้านบาท (ได้แสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์ท่ีไม่ได้ใช้
ดําเนินงาน) และได้บนั ทึกค่าเผื่อการด้อยค่าฯไว้จาํ นวน 61 ล้านบาท
2) โครงการ Waste plastic recycling:•

2.1 โครงการที่ลงทุนบนที่ดนิ 24 ไร่ ต. มะขามคู่ อ. นิคมพัฒนา จ. ระยอง
•

เป็ นโครงการที่มีตน้ ทุนที่เกิดขึ้นแล้ว จํานวน 66 ล้านบาท (ประกอบด้วยที่ดิน 26 ล้านบาท (บันทึ กเป็ น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนทั้งจํานวน) และต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง จํานวน 40 ล้านบาท (บันทึ ก
โอนเป็ นสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงานทั้งจํานวน)) ซึ่ งผูบ้ ริ หารชุดปัจจุบนั พิจารณาว่าโครงการไม่คุม้ ทุน
จึงอนุมตั ิไม่ได้ดาํ เนินโครงการต่อและได้อนุมตั ิบนั ทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินดังกล่าวทั้งจํานวน
40 ล้านบาทดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนิ นงานดังกล่าวมีราคาทุน
จํานวน 40 ล้านบาท และค่าเผื่อการด้อยค่าฯจํานวน 40 ล้านบาท ตามลําดับ
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2.2 โครงการบนที่ ดินและอาคารตามสั ญญาเช่ า ฉบั บลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2558 ต.มะขามคู่ อ.นิ คมพั ฒ นา
จ.ระยอง
•

เป็ นโครงการที่มีตน้ ทุนที่เกิดขึ้นแล้วจํานวนประมาณ 693 ล้านบาท ต่อมาผูบ้ ริ หารชุดปั จจุบนั ได้พิจารณาว่า
โครงการดังกล่ าวไม่ คุ ้มทุ น จึ งได้ยกเลิ กสั ญญาเช่ าฉบับดังกล่ าวในเดื อนมี นาคม 2562รวมทั้งได้ย า้ ย
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ไปยังสถานที่ใหม่ และยังไม่ได้ตดั สิ นใจว่าจะดําเนิ นโครงการที่จะใช้เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ดงั กล่าวต่อไปหรื อไม่ มีผลทําให้ตดั บัญชี ตน้ ทุนของอาคารและส่ วนประกอบของอาคารที่ ตกเป็ น
ของผูใ้ ห้เช่าเป็ นค่าใช้จ่ายจํานวน 163 ล้านบาท แสดงในกําไรขาดทุนในปี 2561 และคงเหลือเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ราคาทุนจํานวน 530 ล้านบาท (ได้บนั ทึ กโอนเป็ นสิ นทรัพย์ที่
ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงานทั้งจํานวน)

•

เมื่ อวันที่ 6 มิ ถุนายน 2561 และวันที่ 31 มี นาคม 2562 บริ ษทั ได้ว่าจ้างผูป้ ระเมิ นราคาอิ สระสองราย เพื่ อ
ประเมินราคาของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ดงั กล่าว ซึ่ งคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยผูป้ ระเมินราคา
อิสระ (บริ ษทั ยูเค แวลูเอชัน่ แอนด์ เอเจนซี่ จํากัด และบริ ษทั 15 ที่ ปรึ กษาธุ รกิ จ จํากัด) มีมูลค่าที่ คาดว่าจะ
ได้รับคื น เป็ นจํานวน 134 ล้านบาท ตามรายงานลงวันที่ 24 กรกฏาคม 2561 และวันที่ 21 กรกฏาคม 2562
(ตามเกณฑ์ราคาตลาดหักต้นทุนการจําหน่ าย) มีผลทําให้บริ ษทั บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
จํานวน 396 ล้านบาท
ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนิ นงานดังกล่าวมีราคาทุนจํานวน 530
ล้านบาท และค่าเผื่อการด้อยค่าฯ จํานวน 396 ล้านบาท ตามลําดับ

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

เป็ นโครงการที่มีตน้ ทุนที่เกิดขึ้นจริ งจํานวน 72 ล้านบาท (ได้แก่ เครื่ องทําพลาสติก 3 ชุด จํานวน 50 ล้านบาท
(ของ 50% ของมู ลค่ าเครื่ อ งจักร) ค่ า ก่ อสร้ า งโรงงาน จํา นวน 10.50 ล้านบาท และเครื่ องร่ อนคัดแยกขยะ
จํานวน 10 ล้านบาทบ้านพักรับรอง จํานวน 0.60 ล้านบาท และค่าที่ปรึ กษาฯจํานวน 0.87 ล้านบาท)ได้บนั ทึก
เป็ นต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง ต่อมาโอนเป็ นสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช้ดาํ เนินงาน) และผูบ้ ริ หารชุดปัจจุบนั ได้ว่าจ้างผู ้
ประเมินราคาอิสระ (บริ ษทั 15 ที่ ปรึ กษาธุ รกิ จ จํากัด) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 เพื่อประเมินทรัพย์สินโดย
คํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนฯ (ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการจําหน่าย) จํานวน 4 ล้านบาท มีผลทํา
ให้บนั ทึ กค่ าเผื่อการด้อยค่าของทรั พย์สินจํานวน 68 ล้านบาทดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงานดังกล่าวมีราคาทุนจํานวน 72 ล้านบาท และค่าเผื่อการด้อยค่าฯจํานวน 68 ล้านบาท
ตามลําดับ
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

บริษทั ย่ อย (บริษทั ไออีซีกรีน เอนเนอร์ ยี่ จํากัด)
1. โครงการประยุกต์ เทคโนโลยีและสร้ างตัวแบบโรงไฟฟ้ าขนาดเล็กจากขยะชุมชนที่หาดใหญ่
•

เป็ นโครงการที่ มีตน้ ทุนที่ เกิ ดขึ้ นแล้วประมาณ 140 ล้านบาท (บันทึ กโอนเป็ นสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนิ นงาน)
ต่อมาผูบ้ ริ หารชุดปัจจุบนั ได้วา่ จ้างผูป้ ระเมินราคาอิสระ (บริ ษทั 15 ที่ปรึ กษาธุ รกิจ จํากัด) เพื่อประเมินทรัพย์สิน
โดยคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของทรัพย์สินดังกล่าว (ตามเกณฑ์มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการจําหน่าย)
จํานวน 9 ล้านบาท มีผลทําให้บริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผื่อด้อยค่าฯของสิ นทรัพย์จาํ นวน 131 ล้านบาท

2. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้ างตัวแบบการจัดการขยะโดยการแปรรู ปขยะสดเป็ นเชื้อเพลิงขยะทีห่ าดใหญ่
•

เป็ นโครงการที่มีตน้ ทุนที่เกิ ดขึ้นแล้วจํานวน 114 ล้านบาท (บันทึกเป็ นต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างจํานวน 12 ล้าน
บาท)ต่อมาผูบ้ ริ หารชุดปั จจุบนั ได้นาํ เครื่ องจักรจํานวน 102 ล้านบาท ดังกล่าวมาให้บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั จีเดค จํากัด)
เช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่า ลงวันที่ 1 เมษายน 2559 โดยมีระยะเวลา 5 ปี ค่าเช่าเดือนละ 1.5 ล้านบาท

3. โครงการให้ เช่ าเครื่ องจักรระบบส่ วนหน้ า (Front-end system) สํ าหรับแปรรู ปวัตถุดบิ ให้ เป็ นเชื้อเพลิงที่สระแก้ ว
•

เป็ นโครงการที่มีตน้ ทุนที่เกิดขึ้นแล้วจํานวน 27 ล้านบาท (บันทึกเป็ นต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างต่อมาโอนเป็ น
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนิ นงาน) ต่อมาผูบ้ ริ หารชุ ดปั จจุบนั ได้พิจารณาว่าโครงการดังกล่าวจัดทําไม่สาํ เร็ จจึงได้
อนุ มตั ิ ต้ งั ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์เป็ นจํานวน 27 ล้านบาท ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนิ นงานดังกล่าวมีราคาทุนจํานวน 27 ล้านบาท และค่าเผื่อการด้อยค่าฯจํานวน 27 ล้านบาท
ตามลําดับ

จนถึงปั จจุบนั นี้ ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั อยู่ระหว่างดําเนิ นการทบทวนราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระจํานวน 2-3 ราย
ซึ่ งยังไม่แล้วเสร็ จ อย่างไรก็ตามผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เชื่ อว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นของสิ นทรั พย์ที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนิ นงาน
ดังกล่าวจะไม่ลดลงอย่างเป็ นสาระสําคัญ
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

สิ ทธิการใช้ ระบบสายส่ งกระแสไฟฟ้ ารอตัดบัญชี
งบการเงินรวม
(บาท)

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562และ 1 มกราคม 2563
ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของสินทรั พย์
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

46,441,230
46,441,230
46,441,230
7,742,770
1,857,648
9,600,418
1,858,319
11,458,736
2,172,714
(66,760)
2,105,954
(66,760)
2,039,194

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

34,734,857
32,943,300

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี แสดงใน :2563
ต้นทุนขายหรื อต้นทุนการให้บริ การ
รวม
สําหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่า

1,858,319
1,858,319

(66,760)

งบการเงินรวม
(บาท)

2562

1,857,648
1,857,648

(66,760)
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สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้

ราคาทุน
รายการปรั บ ปรุ ง สิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ารใช้จ ากการ
นํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่
16 มาถื อ ปฏิ บัติ ใ ช้เ ป็ นครั้ งแรก (ดู ห มายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 4)
จัด ประเภทรายการ – สิ ท ธิ ก ารเช่ า เป็ น
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
รายการปรั บ ปรุ ง สิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ารใช้จ ากการ
นํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่
16 มาถื อ ปฏิ บัติ ใ ช้เ ป็ นครั้ งแรก (ดู ห มายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 4)
จัด ประเภทรายการ – สิ ท ธิ ก ารเช่ า เป็ น
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ดิน

งบการเงินรวม
อาคาร
(บาท)

รวม

20,815,513

11,677,544

32,493,057

20,815,513

13,546,243
25,223,787

13,546,243
46,039,300

20,815,513

5,557,801
30,781,588

5,557,801
51,597,101

6,534,005

6,615,695

13,149,700

6,534,005
6,534,005

7,194,746
13,810,441
2,402,007
16,212,448

7,194,746
20,344,446
2,402,007
22,746,453

14,281,508

14,569,140

28,850,648
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ราคาทุน
รายการปรั บ ปรุ ง สิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ารใช้จ ากการ
นํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่
16 มาถื อ ปฏิ บ ัติ ใ ช้เ ป็ นครั้ งแรก (ดู ห มายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 4)
จัด ประเภทรายการ – สิ ท ธิ ก ารเช่ า เป็ น
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
รายการปรั บ ปรุ ง สิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ารใช้จ ากการ
นํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่
16 มาถื อ ปฏิ บัติ ใ ช้เ ป็ นครั้ งแรก (ดู ห มายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 4)
จัด ประเภทรายการ – สิ ท ธิ ก ารเช่ า เป็ น
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ดิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารชุด
(บาท)

รวม

-

11,677,544

11,677,544

-

13,546,243
25,223,787
5,557,801
30,781,588

13,546,243
25,223,787
5,557,801
30,781,588

-

6,615,695

6,615,695

-

7,194,746
13,810,441
2,402,007
16,212,448

7,194,746
13,810,441
2,402,007
16,212,448

-

14,569,140

14,569,140

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม แสดงรวมไว้ใน :-

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(บาท)
2,402,007
2,402,007
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ค่ าความนิยม
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(บาท)

ราคาทุน :
ณ วันที่ 1 มกราคม
ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หั ก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สุ ทธิ

239,322,329
239,322,329
(239,322,329)
-

239,322,329
239,322,329
(239,322,329)
-

การปันส่ วนของค่าความนิยมให้แก่หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีสาระสําคัญสามารถแสดงได้ดงั นี้
ผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้าจาก
เชื้อเพลิงชีวมวล

งบการเงินรวม

ผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้าจาก
ขยะ

(บาท)
การปันส่ วนค่าความนิยม
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สุ ทธิ
การทดสอบการด้ อยค่ า

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

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

ผลิตและ
จําหน่าย
กระแสไฟฟ้า
จากพลังงาน
แสงอาทิตย์

รวม

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

239,322,329
(239,322,329)
-

จากการทดสอบการด้อยค่าประจําปี ผูบ้ ริ หารคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของธุ รกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจาก
การประมาณการกระแสเงินสดอ้างอิงจากการประมาณการทางการเงินของกลุ่มธุ รกิจของบริ ษทั ตามแผนซึ่ งได้รับการอนุมตั ิ
จากผูบ้ ริ หาร โดยคิดลดครอบคลุมระยะเวลาโครงการ 13 - 23 ปี แล้วพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนนั้นตํ่ากว่ามูลค่าการ
ลงทุนมาก กลุ่มบริ ษทั จึงตั้งค่าเผื่การด้อยค่าของค่าความนิยมทั้งจํานวนแล้ว
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สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอื่น

ค่าสิ ทธิ การใช้
เทคโนโลยี
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
วันที่ 1มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
วันที่ 1มกราคม 2563
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
ค่าสิ ทธิ ในการแพร่ ภาพ
การออกอากาศรายการ
ค่าลิขสิ ทธิ์
โทรทัศน์
ซอฟแวร์
(บาท)

รวม

80,000,000
-

25,952,185
207,000

35,000,000
-

140,952,185
207,000

80,000,000
80,000,000

26,159,185
26,159,185

35,000,000
35,000,000

141,159,185
141,159,185

12,984,110
3,200,000

15,983,934
2,795,982

-

28,968,044
5,995,982

16,184,110
3,200,000
19,384,110

18,779,916
2,482,760
21,262,676

-

34,964,026
5,682,760
40,646,786

หน้า 170

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2563

ค่าสิ ทธิ การใช้
เทคโนโลยี
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของสินทรั พย์
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
โอนกลับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
วันที่ 1มกราคม 2563
โอนกลับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
ค่าสิ ทธิ ในการแพร่ ภาพ
การออกอากาศรายการ
ค่าลิขสิ ทธิ์
โทรทัศน์
ซอฟแวร์
(บาท)

67,015,890
(3,200,000)

8,998,227
(2,028,173)

35,000,000
-

111,014,117
(5,228,173)

63,815,890
(3,200,000)
60,615,890

6,970,054
(2,358,810)
4,611,244

35,000,000
35,000,000

105,785,944
(5,558,810)
100,227,134

-

409,215
285,265

ค่าลิขสิ ทธิ์
ซอฟแวร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
วันที่ 1มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าสิ ทธิ ในการแพร่
ภาพการออกอากาศ
รายการโทรทัศน์
(บาท)

409,215
285,265

รวม

21,667,876
137,400

35,000,000
-

56,667,876
137,400

21,805,276
21,805,276

35,000,000
35,000,000

56,805,276
56,805,276
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ค่าลิขสิ ทธิ์
ซอฟแวร์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าสิ ทธิ ในการแพร่
ภาพการออกอากาศ
รายการโทรทัศน์
(บาท)

รวม

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
วันที่ 1มกราคม 2563
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของสินทรั พย์
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
โอนกลับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
วันที่ 1มกราคม 2563
โอนกลับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

12,923,532
2,276,118

-

12,923,532
2,276,118

15,199,650
2,290,352
17,490,002

-

15,199,650
2,290,352
17,490,002

8,607,244
(2,119,530)

35,000,000
-

43,607,244
(2,119,530)

6,487,714
(2,262,812)
4,224,902

35,000,000
35,000,000

41,487,714
(2,262,812)
39,224,902

117,912
90,372

-

117,912
90,372
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ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม แสดงรวมไว้ใน :2563

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562

ต้นทุนขายหรื อต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

3,341,118
2,341,642
5,682,760

3,605,395
2,390,587
5,995,982

สําหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม

(5,558,810)
(5,558,810)

(5,228,173)
(5,228,173)

(บาท)

2,290,352
2,290,352

2,276,118
2,276,118

(2,262,812)
(2,262,812)

(2,119,530)
(2,119,530)

ค่ าสิ ทธิการใช้ เทคโนโลยี
ในปี 2553 บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั จีเดค จํากัด) ซื้ อสิ ทธิ การใช้เทคโนโลยีจากบริ ษทั โซลิเทค จํากัด โดยให้ผูกพันที่จะต้องให้
คําปรึ กษาโครงการเพื่อให้การก่อสร้างสําเร็ จได้ดว้ ยดีโดยทําสัญญาให้ใช้สิทธิ ในเทคโนโลยี Ash Melting Gasification
และรับเป็ นที่ปรึ กษาโครงการโรงกําจัดขยะและโรงผลิตไฟฟ้ าพลังงานขยะกับบริ ษทั โซลิเทค จํากัด เพื่อรับดําเนิ นการ
โครงการโรงกําจัดขยะและโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานขยะขนาด 6 เมกะวัตต์ ต่อเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยใช้
เทคโนโลยี Ash Melting Casification ที่มีเตาเผาแบบ Energy Recovery ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยตกลงจ่ายค่าตอบแทนเป็ นค่าสิ ทธิ
การใช้เทคโนโลยีดงั กล่าวเป็ นจํานวนรวม 80 ล้านบาท ซึ่ งได้จ่ายชําระแล้ว โดยแบ่งชําระเป็ น 4 งวด เป็ นจํานวนที่ จ่าย
ชําระแล้ว 64 ล้านบาท คงเหลือ 16 ล้านบาท ได้บนั ทึกไว้ในบัญชี เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น ซึ่ งภายใต้สัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไข
บางประการเกี่ ยวกับการตกลงว่าจ้างให้ดาํ เนิ นการออกแบบระบบและแบบวิศวกรรม ประสานงานและควบคุ มการ
ก่อสร้างทั้งหมด และรับเหมาก่อสร้างเตาเผาขยะระบบบริ หารขยะมูลฝอย การโอนสิ ทธิ การใช้เทคโนโลยี การผิดสัญญาที่
มีสิทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหายได้ เป็ นต้น
ค่ าสิ ทธิในการแพร่ ภาพออกอากาศรายการโทรทัศน์
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนดําเนิ นการผลิตและแพร่ ภาพออกอากาศรายการโทรทัศน์
กับบริ ษทั อื่นแห่งหนึ่ง เพื่อให้เป็ นตัวแทนดําเนินการผลิตและแพร่ ภาพออกอากาศรายการโทรทัศน์ภายใต้ชื่อช่องรายการ
“BIG 1” ผ่านช่องสัญญาณในระบบ Digital Mobile TV กําหนดค่าสิ ทธิ การแพร่ ภาพออกอากาศรายการโทรทัศน์ตลอด
ระยะเวลาสัญญา 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เป็ นจํานวน 35 ล้านบาท มีกาํ หนดตัด
บัญชี เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเริ่ มมีรายได้เชิ งพาณิ ชย์บริ ษทั จึงได้บนั ทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์เป็ นจํานวน 35 ล้านบาท
และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16
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22

เงินฝากธนาคารที่ตดิ ภาระคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน มีรายละเอียดดังนี้
2563

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562
(บาท)

คํ้าประกันสัญญาวงเงินสิ นเชื่อ
สถาบันการเงิน
คํ้าประกันเงินกูย้ ืมธนาคาร
คํ้าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา
ธุรกิจโทรทัศน์
คํ้าประกันการใช้ไฟฟ้า
รวม
23

56,402,836
-

50,558,406
7,383,767

56,402,836
-

50,558,406
-

12,500,000
42,900
68,945,736

12,500,000
3,906,800
74,348,973

12,500,000
68,902,836

12,500,000
3,840,000
66,898,406

เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าซื้ อเงินลงทุน

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อเงินลงทุน
หั ก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สุ ทธิ

•

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(บาท)
40,000,000
40,000,000
(40,000,000)
(40,000,000)
-

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ถาวร เอ็นเนอร์
ยี่ (2013) จํากัด (“TE”) คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100 ของหุ น้ ที่ออกชําระแล้วรวมจํานวน 1,250,000 หุ น้ ในราคาหุ น้ ละ 100
บาท คิดเป็ นมูลค่าหุ น้ ที่ซ้ื อขายทั้งสิ้ น 125 ล้านบาท โดยมีการชําระค่าหุ น้ ตามสัญญา 2 งวด บริ ษทั ชําระงวดที่ 1 จํานวน
40 ล้านบาท เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558ได้บนั ทึ กเป็ นเงิ นจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อเงิ นลงทุน เนื่ องจากการซื้ อหุ ้นดังกล่าวไม่
สามารถดําเนิ นการได้แล้วเสร็ จตามสัญญาที่ ตกลงไว้ บริ ษทั จึ งได้ฟ้องร้องดําเนิ นคดีกบั ผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อเรี ยกคืนเงินจ่าย
ล่วงหน้า และได้บนั ทึ กค่ าเผื่ อการด้อยค่ าของเงิ นจ่ ายล่ วงหน้า ทั้งจํานวน ต่ อมาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ได้มีค าํ
พิพากษาให้บริ ษทั ชนะคดีดงั กล่าวและได้รับเงินคืนเต็มจํานวน พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี และเมื่อวันที่ 20 มกราคม
2564 จําเลยได้ยื่นขอฎีกาต่อศาล จนถึงปั จจุบนั อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎี กา ซึ่ งยังไม่ทราบผล ตามรายละเอียดที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 53
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24

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(บาท)
(1,560,320)
(1,520,477)
(1,560,320)
(1,520,477)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สุ ทธิ

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้
สําหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

1 มกราคม
2563
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขาย
ประมาณการหนี้ สิ น ไม่ ห มุ น เวี ย น
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น(รายจ่าย)/รายได้ใน
กําไรขาดทุน
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(บาท)

31 ธันวาคม
2563

(335,800)

-

149,050

(186,750)

(1,184,677)
(1,520,477)

-

(188,893)
(39,843)

(1,373,570)
(1,560,320)
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สําหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1 มกราคม
2562
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขาย
ประมาณการหนี้ สิ น ไม่ ห มุ น เวี ย น
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น(รายจ่าย)/รายได้ใน
กําไรขาดทุน
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(บาท)

31 ธันวาคม
2562

-

-

(335,800)

(335,800)

-

-

(1,184,677)
(1,520,477)

(1,184,677)
(1,520,477)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่มิได้รับรู ้ในงบการเงินมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2563
2562
ผลแตกต่างชัว่ คราว
ยอดขาดทุนยกไป
รวม

1,630
584
2,214

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(ล้ านบาท)
1,659
1,052
565
441
2,224
1,493

1,050
427
1,477

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้ นอายุในปี 2563 - 2567 ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีที่ยงั ไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงิน
ได้ปัจจุบนั นั้นกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ยังมิได้รับรู ้รายการดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่ องจากยังไม่มีความ
เป็ นได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าว
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25

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
2563

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562
(บาท)

เงินประกันตามสัญญาก่อสร้างและ
บริ หารจัดการระบบกําจัดขยะมูล
ฝอยชุมชนต่อเทศบาลนครหาดใหญ่
เงินประกันการชําระเงินค่าซื้ อขาย
กากที่เหลือจากการคัดแยกปุ๋ ย
อินทรี ย ์
เงินมัดจําอื่นๆ
รวม
หั ก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สุ ทธิ

32,500,000

32,500,000

-

-

5,000,000
23,985,367
61,485,367
(7,574,932)
53,910,435

5,000,000
22,632,634
60,132,634
(7,574,932)
52,557,702

5,000,000
18,510,798
23,510,798
(6,369,546)
17,141,252

5,000,000
17,082,556
22,082,556
(6,369,546)
15,713,010

2563

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562
(บาท)

สําหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ขาดทุนจากการด้อยค่า
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม

-

5,564,861
(1,189,011)
4,375,850

-

5,564,861
5,564,861

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย :2563

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562
(บาท)

เงินประกันการชําระเงินค่าซื้ อขาย
กากที่เหลือจากการคัดแยกปุ๋ ย
อินทรี ย ์
เงินมัดจําอื่นๆ– กิจการอื่น
รวม

5,000,000
2,574,932
7,574,932

5,000,000
2,574,932
7,574,932

5,000,000
1,369,546
6,369,546

5,000,000
1,369,546
6,369,546
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26

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
2563
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
รวม

งบการเงินรวม

10,287,986
20,000,000
30,287,986

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562

6,466,472
6,466,472

(บาท)

41,008
41,008

582,974
582,974

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
2563
ตั๋วสัญญาใช้ เงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562
(บาท)

40,000,000
(20,000,000)
20,000,000

20,000,000
40,000,000
(60,000,000)
-

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่ อซึ่ งได้รับจากสถาบันการเงินที่ ยงั ไม่ได้เบิกใช้
เป็ นจํ า นวน 36 ล้ า นบาท และ 5 ล้ า นบาท ตามลํ า ดั บ โดยมี ห ลั ก ประกั น ร่ วมกั น ตามหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้อ 54
27

เจ้ าหนีก้ ารค้ า
2563
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม

821,332
25,763,133
26,584,645

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562

2,631,184
33,822,090
36,453,274

(บาท)

821,332
994,750
1,816,082

2,631,184
3,770,169
6,401,353
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28

เจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2563
2562
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น ๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(บาท)

121,096,756
121,096,756

569,000
121,063,475
121,632,475

28,536,410
28,536,410

569,000
24,572,000
25,141,000

เจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น – กิจการอื่น ๆ
งบการเงินรวม
2563
2562
เจ้าหนี้ค่าซื้ อทรัพย์สิน
เจ้าหนี้อื่น
เงินรับตามบันทึกการชดใช้ค่าเสี ยหาย
ภาษีขายที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
รวม

71,769,591
29,417,842
5,000,000
11,291,752
3,617,571
121,096,756

72,684,242
34,174,027
11,453,513
2,751,693
121,063,475

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(บาท)
2,887,455
12,346,718
5,000,000
4,833,230
3,469,007
28,536,410

3,802,107
14,961,130
3,089,756
2,719,007
24,572,000

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมตั ิเห็นชอบให้รับข้อเสนอของนายสุ ทิน ใจธรรม ที่
จะชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่บริ ษทั จํานวน 15 ล้านบาท และให้บริ ษทั ยื่นคําร้องถอนคดี อาญาหมายเลขดําที่ อ. 2568/2559
และหมายเลขแดงที่ อ. 2696/2561 ข้อหาฉ้อโกง ระหว่างบริ ษทั (“โจทก์”) กับนายสุ ทิน ใจธรรม และนางสาวจารุ วรรณ
ภูษณภิบาลคุปต์ (“จําเลย”)
ต่ อมาเมื่ อวันที่ 16 เมษายน 2563 บริ ษ ัท (“โจทก์”) ได้ท ําบันทึ กการชดใช้ค่ าเสี ยหายและส่ งมอบเชื้ อเพลิ งกับนาย
สุ ทิน ใจธรรม (“จําเลย”) และนางสาวจารุ วรรณ ภูษณภิบาลคุปต์ (“ลูกหนี้ ”) จํานวน 2 ฉบับ โดยจําเลยมีความประสงค์ขอชดใช้
ค่าเสี ยหายให้แก่บริ ษทั และขอให้บริ ษทั ถอนฟ้องจําเลยในคดีอาญาหมายเลขดําที่ อ. 2568/2559 และหมายเลขแดงที่ อ. 2696/2561
ข้อหาฉ้อโกง โดยลูกหนี้ ตกลงเข้าผูกพันในการชดใช้ค่าเสี ยหายโดยจะเป็ นผูส้ ่งั จ่ายชําระค่าเสี ยหายให้บริ ษทั ทั้งนี้ จําเลยและ
ลูกหนี้ตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่บริ ษทั จํานวน 15 ล้านบาท โดยกําหนดแบ่งชําระดังนี้
1) ชําระในวันที่ทาํ บันทึกฉบับนี้ จาํ นวน 5 ล้านบาท โดยชําระเป็ นแคชเชี ยร์ เช็คเลขที่ 16118083 ลงวันที่ 13 เมษายน
2563 ซึ่ งบริ ษทั ได้รับชําระเงินเรี ยบร้อยแล้ว และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั บันทึกไว้เป็ นเงินรับตามบันทึก
การชดใช้ค่าเสี ยหายทั้งจํานวนภายใต้เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
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2) ส่ วนที่เหลืออีกจํานวน 10 ล้านบาท ชําระเป็ นเช็คสั่งจ่ายล่วงหน้าจํานวน 22 ฉบับ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2565 โดยบริ ษทั แก้วลําดวน กรุ๊ ป จํากัด เป็ นผูส้ งั่ จ่าย และนางสาวจารุ วรรณ ภูษณภิบาลคุปต์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่ อ
สัง่ จ่าย
และจําเลยสามารถส่ งมอบเชื้ อเพลิงไม้สับที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้ าตามมาตรฐานที่ บริ ษทั กําหนด โดยส่ งมอบให้แก่บริ ษทั
หรื อบริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด (“เจ้าหนี้ ”) ทุกๆ เดือนไม่เกินกว่าหรื อเท่ากับจํานวน 1.50 ล้านบาท เริ่ มงวดแรกใน
เดือนเมษายน 2563 และต้องส่ งมอบให้เสร็ จสิ้ นภายในเดื อนกุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ มูลค่าสิ นค้าให้ถือเอาราคาซื้ อขายใน
ท้องตลาดที่ซ้ื อขายจริ งเฉลี่ยของสามบริ ษทั ที่น่าเชื่อถือ
ทั้งนี้ บริ ษทั ตกลงยินยอมถอนฟ้ องคดีดงั กล่าวทันทีเมื่อได้รับเงินและได้รับเช็คล่วงหน้าจํานวน 22 ฉบับดังกล่าว และเมื่อ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 บริ ษทั ได้ถอนฟ้องคดีดงั กล่าวต่อศาลฎีกาแล้ว
จนถึงปั จจุบนั นี้ บริ ษทั ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงิ นตามเช็คสั่งจ่ายได้จาํ นวน 9 ฉบับ เป็ นเงิ น 4.05 ล้านบาท ทั้งนี้ บริ ษทั ได้แจ้ง
ความร้องทุกข์ดาํ เนิ นคดีอาญาตามพระราชบัญญัติเช็คกับนายสุ ทิน ใจธรรม และนางสาวจารุ วรรณ ภูษณภิบาลคุปต์ ต่อสถานี
ตํารวจฯ แล้ว อย่างไรก็ตามบริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด มีหนี้คา้ งชําระค่าเชื้อเพลิงไม้สบั เป็ นจํานวน 3.59 ล้านบาท
29

เงินกู้ยืมระยะสั้ น
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
2563

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562
(บาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
30

-

65,000,000
(65,000,000)
-

-

50,000,000
(50,000,000)
-

เงินมัดจํารับล่ วงหน้ าค่ าหุ้น

เงินมัดจํารับจากผูจ้ ะซื้ อบริ ษทั ย่อย
รวม

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(บาท)
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000

หน้า 180

รายงานประจําปี 2563

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

เงินมัดจํารั บจากผู้จะซื้อบริ ษทั ย่ อย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 มีมติเห็นชอบให้บริ ษทั อื่นแห่งหนึ่งเข้ามาตรวจสอบ
สถานะของบริ ษทั ย่อยเดิม (บริ ษทั ไออีซี แม่ระมาด จํากัด) เพื่อวัตถุประสงค์ในการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเดิม และ
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 บริ ษทั ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงกับบริ ษทั อื่นดังกล่าว และได้รับเงินประกัน จํานวน 50 ล้านบาท
โดยให้ถือเงินประกันดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของการชําระราคาซื้ อขายหุน้ หากมีการตกลงซื้ อขายภายใน 90 วัน นับจากวันที่
ทําบันทึ กข้อตกลง ซึ่ งต่อมาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ได้เปลี่ยนระยะเวลาในการตรวจสอบสถานะให้แล้วเสร็ จ
เ ป็ น วั น ที่ 16 พ ฤ ษ ภ า ค ม 2559 อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม เ มื่ อ วั น ที่ 14 ตุ ล า ค ม
2559 บริ ษทั อื่นดังกล่าวมี หนังสื อยกเลิ กบันทึ กข้อตกลงและขอคื นเงิ นประกันจํานวน 50 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ได้คืนเงิ น
ประกันให้แก่บริ ษทั อื่ นดังกล่าวในเดื อนธันวาคม 2559 จํานวน 40 ล้านบาท ส่ วนที่ เหลื ออีกจํานวน 10ล้านบาท บริ ษทั
จะต้องจ่ายคืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ซึ่ งจนถึงปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่ได้ชาํ ระคื นเงิ นประกันดังกล่าว และมีการ
บันทึกดอกเบี้ยไว้แล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จํานวน 3.47 ล้านบาท และ 2.72ล้านบาท ตามลําดับ แสดงใน
ส่ วนของเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
31

เงินกู้ยืมระยะยาว
2563
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หั ก เงินกูย้ ืมระยะยาวที่เจ้าหนี้สามารถเรี ยกคืนได้ทนั ที
เงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

งบการเงินรวม

2562

(บาท)
144,913,893
(144,913,893)
-

237,701,327
(205,271,327)
(20,280,000)
12,150,000

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ ืมระยะยาว สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
2563

งบการเงินรวม

2562

(บาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

237,701,327
(92,787,434)
144,913,893

334,016,080
(96,314,753)
237,701,327
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บริ ษทั ไออีซี แม่ ทา แม่ แตง จํากัด
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 บริ ษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง (“บริ ษทั ย่อย”) ได้ทาํ สัญญากูย้ ืมเงิ นจากสถาบันการเงิ นใน
ประเทศแห่ งหนึ่ ง (“CIMB”) วงเงิ น 142 ล้านบาท (เบิ กใช้แล้วทั้งจํานวน) คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน
32.43 ล้านบาท กําหนดชําระคืนภายใน 7 ปี โดยกําหนดชําระคืนเงินต้นเป็ นงวดรายเดือน เดือนละไม่นอ้ ยกว่า 1.69 ล้าน
บาท งวดแรกชําระภายในเดื อนถัดจากเดือนที่ เบิ กเงินกู้ และกําหนดชําระดอกเบี้ยเป็ นรายเดื อนในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
MLR ลบ 1.50 ต่อปี และบริ ษทั ได้ชาํ ระคืนเงินกูย้ ืมดังกล่าวเสร็ จสิ้ นแล้วในเดือนมีนาคม 2563
เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีหลักประกันดังต่อไปนี้
- โฉนดที่ดิน กรรมสิ ทธิ์ ของผูก้ ู้
- แผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า กรรมสิ ทธิ์ ของผูก้ ู้
- สิ ทธิ การรับคืนเงินฝากธนาคาร
- บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ยี่ จํากัด และบริ ษทั
- ใบหุน้ ของบริ ษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จํากัด
- สิ ทธิ เรี ยกร้องการรับเงินตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้า
บริ ษทั ไออีซี สระแก้ ว 1 จํากัด
บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด ได้ทาํ สัญญากูย้ ืมเงินจากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่ งหนึ่ ง ตามสัญญากูย้ ืมเงินจํานวน 9
สัญญา (ฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2553 วันที่ 11 กรกฏาคม 2556 และวันที่ 6 ธันวาคม 2559) เพื่อใช้ก่อสร้างโรงไฟฟ้ าจาก
พลังงานชี วมวล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินกูย้ ืมคงเหลือจํานวน 145 ล้านบาท และ 205 ล้านบาท ตามลําดับ มี
รายละเอียดดังนี้
- วงเงินที่ 1 จํานวน 173 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจํานวน) เพื่อชําระหนี้ค่าซื้ อเครื่ องจักรต่างประเทศ
- วงเงินที่ 2 จํานวน 142 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจํานวน) เพื่อชําระหนี้ค่าซื้ อเครื่ องจักรในประเทศ
- วงเงินที่ 3 จํานวน 120 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจํานวน) เพื่อชําระค่าก่อสร้างอาคารผลิตไฟฟ้า
- วงเงินที่ 4 จํานวน 60 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจํานวน) เพื่อชําระค่าก่อสร้างงานรากฐานอาคารผลิตไฟฟ้า
- วงเงินที่ 5 จํานวน 2 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจํานวน) เพื่อชําระค่าควบคุมงานก่อสร้าง
- วงเงินที่ 6 จํานวน 13 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจํานวน) เพื่อชําระค่าคํ้าประกันผูบ้ ริ หาร
- วงเงินที่ 7 จํานวน 10 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจํานวน) เพื่อชําระค่าระบบป้องกันอัคคีภยั
- วงเงินที่ 8 จํานวน 29 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจํานวน) เพื่อซื้ อเชือ้ เพลิงและชําระเจ้าหนีก้ ารค้า
- วงเงินที่ 9 จํานวน 0.71 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจํานวน) เพื่อชําระค่าเบี้ยประกันผูบ้ ริ หาร
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ต่ อมาบริ ษ ทั ได้รับการผ่อนปรนการชําระหนี้ ที่ค ้างชําระและอัตราดอกเบี้ ยกับธนาคารพาณิ ชย์ด ังกล่าว ตามสัญญาการ
ปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจํานวน 5 สัญญา (ฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม 2559 วันที่ 11 พฤศจิกายน
2559 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 และวันที่ 10 กรกฎาคม 2561) โดยตกลงให้มีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขในการชําระหนี้และอัตราดอกเบี้ยสรุ ปได้ดงั นี้
•

เดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2560 ให้ชาํ ระเฉพาะดอกเบี้ย

•

เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนเมษายน 2561 ชําระเงินต้นเดือนละ90,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท

•

เดือนพฤษภาคม 2561 ถึงเดือนกรกฎาคม 2561 ชําระเงินต้นเดือนละ 90,000 บาท ถึง 1,600,000 บาท

•

เดือนสิ งหาคม 2561 ถึงเดือนตุลาคม 2564 ชําระเงินต้นเดือนละ 90,000 บาท ถึง 1,700,000 บาท

•

เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนพฤษภาคม 2567 ชําระเงินต้นเดือนละ 90,000 บาท ถึง 2,200,000 บาท

•

เดือนมิถุนายน 2567 ชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมด

อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงมีดงั นี้
•

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR – 0.50 ถึง MLR + 1 ต่อปี ตั้งแต่มกราคม 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2563

•

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR + 1 ต่อปี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็ นต้นไป

และเมื่อวันที่ 19 สิ งหาคม 2563 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3) กับธนาคารพาณิ ชย์ใน
ประเทศแห่ งหนึ่ ง ทั้งนี้ ในกรณี ที่บริ ษทั สามารถชําระคืนเงินกูไ้ ด้เพิ่มเติมจํานวน 15 ล้านบาท ภายในเดือนสิ งหาคม 2563
ธนาคารจะยินยอมเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมเป็ นอัตราร้อยละ MLR-0.25 ต่อปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าวมีหลักประกัน ดังต่อไปนี้
- ที่ดินทั้งหมดพร้อมสิ่ งปลูกสร้างที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั และที่จะมีข้ ึนในอนาคต
- เครื่ องจักรจํานวน 17 เครื่ อง
- บริ ษทั แก้วลําดวน กรุ๊ ป จํากัด (กิจการที่เกี่ยวข้องกัน)
- กรรมการบริ ษทั
- หุน้ สามัญของผูถ้ ือหุน้ 2 ท่าน (บุคคลธรรมดา)
- หุ น้ สามัญของบริ ษทั ย่อย ซึ่ งโดยถือบริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ล จํากัด (มหาชน) จํานวน 2,650,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ
100 บาท
- บริ ษทั ใหญ่
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ภายใต้สญ
ั ญาเงินกูย้ ืมดังกล่าวมีขอ้ จํากัดเกี่ยวกับการดํารงอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ ดังนี้
ตามสัญญา

ตามงบการเงิน
ณ 31 ธันวาคม 2563

ณ 31 ธันวาคม 2562

อัตราส่ วนทางการเงิน (DSCR)

ไม่ต่าํ กว่า 1.1

0.67

0.20

อัตราส่ วนหนี้สินรวมต่อส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ (D/E Ratio)

ไม่ต่าํ กว่า 0

(1.04)

(1.36)

ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ย่อยไม่สามารถดํารงอัตราส่ วนทางการเงินให้เป็ นไปตามสัญญาดังกล่าว
ซึ่ งอาจทําให้ธนาคารเร่ งให้บริ ษทั ย่อยชําระหนี้ คงเหลือทั้งหมดก่อนครบกําหนดได้ทนั ที ดังนั้น บริ ษทั ย่อยได้จดั ประเภทเงิน
กูย้ ืมระยะยาวที่ เจ้าหนี้ สามารถเรี ยกคื นได้ทนั ทีจาํ นวน 145 ล้านบาท และ 205 ล้านบาทตามลําดับ แสดงไว้ภายใต้หนี้ สิน
หมุนเวียน
32

หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ า
2563

ครบกําหนดชําระภายใน
หนึ่งปี
ครบกําหนดชําระหลังจาก
หนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
ครบกําหนดชําระหลังจาก
ห้าปี
รวม

งบการเงินรวม
มูลค่าในปัจจุบนั มูลค่าในอนาคต
ของจํานวนเงิน ของจํานวนเงิน
ขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย ขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย
(บาท)

2562

มูลค่าในอนาคต
ของจํานวนเงิน
ขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย

ดอกเบี้ย

6,885,282

595,061

6,290,221

2,385,981

29,761

2,356,220

11,499,534

1,291,911

10,207,623

2,450,700

6,284

2,444,416

10,663,642
29,048,458

1,308,663
3,195,635

9,354,979
25,852,823

4,836,681

36,045

4,800,636

ดอกเบี้ย

มูลค่าในปัจจุบนั
ของจํานวนเงิน
ขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

ครบกําหนดชําระภายใน
หนึ่งปี
ครบกําหนดชําระหลังจาก
หนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
ครบกําหนดชําระหลังจาก
ห้าปี
รวม

มูลค่าในอนาคต
ของจํานวนเงิน
ขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย

ดอกเบี้ย

3,883,885

358,953

3,524,932

5,831,104

537,125

365,029
10,080,018

7,709
903,787

2563
จัดประเภทรายการ :ส่ วนที่หมุนเวียน
ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
รวม

2562

มูลค่าในปัจจุบนั มูลค่าในอนาคต
ของจํานวนเงิน ของจํานวนเงิน
ขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย ขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย
(บาท)

ดอกเบี้ย

มูลค่าในปัจจุบนั
ของจํานวนเงิน
ขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย

-

-

-

5,293,979

-

-

-

357,320
9,176,231

-

-

-

งบการเงินรวม

6,290,221
19,562,602
25,852,823

2562

2,356,220
2,444,416
4,800,636

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

3,524,932
5,651,299
9,176,231

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หนี้ สินตามสัญญาเช่าจํานวน 26 ล้านบาท และ 9 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ตามลําดับ เป็ นหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และยานพาหนะ จํานวน 7 สัญญา มีระยะเวลา 24 – 336 งวด โดย
มีกาํ หนดจ่ายชําระงวดละประมาณ 3,850 บาท ถึง 110,500 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หนี้ สินตามสัญญาเช่ าทางการเงิ นของบริ ษทั ย่อยสองแห่ ง (บริ ษทั ไออี ซี สระแก้ว 1 จํากัด และ
บริ ษทั จี เดค จํากัด) จํานวน 5 ล้านบาท เป็ นหนี้ สินตามสัญญาเช่ าทาการเงิ นเพื่ อซื้ อยานพาหนะกับบริ ษทั อื่ น 2 แห่ ง
จํานวน 2 สัญญา มีระยะเวลา 24-48 งวด โดยมีกาํ หนดผ่อนชําระงวดละ 0.21 ล้านบาท
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33

ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบําเหน็จตามนโยบายของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั และตาม
ข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณและผลประโยชน์ระยะยาว
อื่นแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน
โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้มีความเสี่ ยงจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ ยงของ
ช่วงชีวิต ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ ยงจากตลาด (เงินลงทุน)
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์ของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562
(บาท)

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน :เงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน
รวม

5,408,327
5,408,327

5,446,862
5,446,862

3,922,757
3,922,757

4,287,530
4,287,530

ระดับผูบ้ ริ หารสําคัญ
ระดับพนักงาน
รวม

1,509,357
3,898,970
5,408,327

2,155,026
3,291,836
5,446,862

1,213,355
2,709,402
3,922,757

1,936,712
2,350,818
4,287,530

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
2563

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562
(บาท)

ภาระผูกพันของโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรู้ ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การในอดีต
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
หัก จ่ายผลประโยชน์

5,446,862

8,432,432

4,287,530

7,902,296

824,363

1,086,518
1,457,693

506,377

887,200
1,234,995

96,505
(14,937)
905,934

201,949
2,746,160

73,316
579,693

186,425
2,308,620
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2563
รับรู้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาระผูกพันของโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562
(บาท)

(944,466)

(5,731,730)

(944,466)

(5,923,386)

5,408,327

5,446,862

3,922,757

4,287,530

ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน เกิดขึ้นจาก
2563
ข้อสมมติดา้ นประชากร
ข้อสมมติทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

งบการเงินรวม

1,089
94,945
(1,040,500)
(944,466)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562

(190,448)
373,173
(5,914,455)
(5,731,730)

(บาท)

1,089
94,945
(1,040,500)
(944,466)

(274,768)
242,696
(5,891,314)
(5,923,386)
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ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
2563

งบการเงินรวม

2562

(ร้ อยละ)
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ
อัตราทุพพลภาพ
อายุครบเกษียณ (ปี )

1.49 – 2.16
3.00
2.39 – 28.65*
100 ของ TMO 2017**
5 ของอัตรามรณะ
60
2563

1.71 – 2.16
3.00
2.39 – 28.65*
100 ของ TMO 2017**
5 ของอัตรามรณะ
60

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

(ร้ อยละ)
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ
อัตราทุพพลภาพ
อายุครบเกษียณ (ปี )

1.49
3.00
2.39-28.65*
100 ของ TMO 2017**
5 ของอัตรามรณะ
60

1.71
3.00
2.39-28.65*
100 ของ TMO 2017**
5 ของอัตรามรณะ
60

*ขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาการทํางานของพนักงาน
**อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO2017 : Male and Female Thai Mortality Ordinary Tables of 2017)

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้อย่าง
สมเหตุสมผล ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่
กําหนดไว้เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี้
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ผลกระทบต่ อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
ลดลงร้อยละ 20

งบการเงินรวม

งบกาเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562
(บาท)

(502,378)
568,761

(636,115)
754,413

(408,194)
474,657

(440,358)
509,551

616,698
(531,486)

725,221
(625,292)

462,230
(406,299)

492,623
(435,229)

(439,829)
531,176

(542,739)
664,349

(289,075)
331,417

(308,388)
352,664

แม้วา่ การวิเคราะห์น้ ีไม่ได้คาํ นึงการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงสร้างดังกล่าวแต่
ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ
34

ประมาณการหนีส้ ิ น
2563
ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตาม
สัญญาฯ
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้องฯ
ประมาณการผลขาดทุนจากภาระ
หนี้สินของบริ ษทั ย่อย
รวม
จัดประเภทรายการ :ส่ วนที่หมุนเวียน
ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
รวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562
(บาท)

22,820,960
8,325,825

34,446,850
8,375,341

22,820,960
-

34,446,850
-

31,146,785

42,822,191

77,941,443
100,762,403

77,941,443
112,388,293

22,820,960
8,325,825
31,146,785

34,446,850
8,375,341
42,822,191

22,820,960
77,941,443
100,762,403

34,446,850
77,941,443
112,388,293
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ประมาณการค่ าปรั บงานล่ าช้ าตามสัญญา
ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญาเป็ นประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญาการให้บริ การติ ดตั้งและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้ อง
โปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 53
ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหนี้สินของบริ ษทั ย่ อย
บริ ษทั รับรู ้ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหนี้ สินจากการคํ้าประกันให้กบั บริ ษทั ย่อยตามสัญญาที่ตอ้ งร่ วมรับภาระหนี้
ต่อบุคคลภายนอก สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(บาท)
77,941,443
77,941,443
77,941,443
77,941,443

บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ จํากัด
รวม
35

ทุนเรื อนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

ราคาตาม
มูลค่ าหุ้น
(บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
(หุ้น/บาท)

0.01

447,657,627,426

4,476,576,274

447,657,627,426

4,476,576,274

0.01

447,657,627,426

4,476,576,274

447,657,627,426

4,476,576,274
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ทุนที่ออกและชําระแล้ ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
เพิ่มทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
(หุ้น/บาท)

ราคาตาม
มูลค่ าหุ้น
(บาท)

0.01
0.01

249,345,538,669
-

2,493,455,387
-

249,335,778,122
9,760,547

2,493,357,781
97,606

0.01

249,345,538,669

2,493,455,387

249,345,538,669

2,493,455,387

เมื่ อ วัน ที่ 13-20 พฤษภาคม 2562 มี ผู ้ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อหุ ้ น สามัญ ของบริ ษัท ครั้ งที่ 2 (IEC-W2)
ใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญ จํานวน 9,760,547 หุ น้ ในราคาใช้สิทธิ หุน้ ละ 0.045 บาท เป็ นเงิน 439,225 บาท (เป็ นหุ น้ ที่ออกและ
ชําระแล้ว จํานวน 97,606 บาท และส่ วนเกิ นมู ลค่ าหุ ้นสามัญ จํานวน 341,619 บาท) ซึ่ งบริ ษทั ได้จดทะเบี ย นเพิ่ มทุ นกับ
กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริ ษทั ครั้ งที่ 2 (IEC-W2)
เมื่ อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั ได้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 2 (IEC-W2) จํานวน
40,679 ล้านหน่ วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ในอัตรา 5 หุ น้ เดิ ม ต่อ 1 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในราคาเสนอขาย 0
บาท สรุ ปได้ดงั นี้
จํานวน
อายุใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ราคาเสนอขาย
อัตราการใช้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญ

:
:
:
:
:

วันที่ครบกําหนด

:

40,679 ล้านหน่วย
3 ปี นับจากวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
หน่วยละ 0 บาท
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย สามารถซื้ อหุน้ สามัญได้ 1 หุน้
ปี ที่ 1 ราคา 0.025 บาท ต่ อ หุ ้น / ปี ที่ 2 ราคา 0.035 บาท ต่ อ หุ ้น และ
ปี ที่ 3 ราคา 0.045 บาทต่อหุน้
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
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ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญของบริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
หั ก ใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
หั ก ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ไม่ใช้สิทธิ ตามเงื่อนไข
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญ
2563
2562
(หน่ วย)
40,474,622,726
(9,760,547)
(40,464,862,179)
-

36 ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้นสามัญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(บาท)
1,422,184,596
1,421,842,977
341,619
1,422,184,596
1,422,184,596

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ น้ สู งกว่ามูลค่าหุ น้
ที่จดทะเบี ยนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุ ้นส่ วนเกิ นนี้ ต้ งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น”) ส่ วนเกิ นมูลค่าหุ น้ นี้ จะนําไปจ่าย
เป็ นเงินปันผลไม่ได้
37 ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุนสํารอง (“สํารองตาม
กฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองดังกล่าวมีจาํ นวน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
การเคลื่อนไหวในทุนสํารอง
การเคลื่อนไหวในทุนสํารองแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

หน้า 193

รายงานประจําปี 2563

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

38 ส่ วนงานดําเนินงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
การดําเนิ นงาน ได้รั บ และสอบทานอย่า งสมํ่า เสมอ เพื่ อใช้ในการตัด สิ นใจในการกํา หนดงบประมาณรวมทั้งจัด สรร
ทรัพยากรให้กบั ส่ วนงาน และประเมินผลการดําเนิ นของส่ วนงาน ทั้งนี้ ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั คือ กรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรื อ คณะกรรมการของบริ ษทั
ข้อ มู ล ผลการดํา เนิ น งานของแต่ ล ะส่ ว นงานของกลุ่ ม บริ ษัท ที่ ร ายงานโดยใช้ ก ํา ไรก่ อ นภาษี เ งิ น ได้ข องส่ ว นงาน
ซึ่ งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในทุกเดือน
กลุ่มบริ ษทั มี 2 ส่ วนงานที่รายงานที่สาํ คัญ ดังนี้
•

ส่ วนงานที่ 1 คือ ธุรกิจสื่ อสารและโทรคมนาคม และบริ การติดตั้งและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

•

ส่ วนงานที่ 2 คือ ธุรกิจลงทุน โครงการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ธุ รกิจโรงผลิตกระแสไฟฟ้ า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ จากขยะ และจากเชื้อเพลิงชีวมวล)
ส่ วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่ ม บริ ษัท /บริ ษัท ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ เฉพาะในประเทศเท่ า นั้ น ดัง นั้ น ฝ่ ายบริ หารจึ ง พิ จ ารณาว่ า กลุ่ ม บริ ษัท /บริ ษัท
มีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่ วนงานเดียว
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ข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนงานที่รายงาน
ส่ วนงาน 1
2563
2562
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้จากการดําเนินงาน
- รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้อื่น
- รายได้จากลูกค้าภายนอก
- รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รวม
หั กตัดรายการระหว่างกัน
รายได้ รวม
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
(กลับรายการ)
ผลขาดทุน(กลับรายการ)ด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
กําไร(ขาดทุน)ตามส่ วนงานก่ อนภาษี
สิ นทรัพย์ ส่วนงาน
เงินลงทุน
หนีส้ ิ นส่ วนงาน

ส่ วนงาน 2
2563
2562
(ล้ านบาท)

รวมส่ วนงานที่รายงาน
2563
2562

84

64

473

471

557

535

13
2
99
(2)
97
1
1

4
2
70
(2)
68
2
1

4
477
477
11

9
480
480
18

17
2
576
(2)
574
1
12

13
2
550
(2)
548
2
19

(5)

2

(26)

(25)

(31)

(23)

(4)
4

(5)
(61)

1
27

(3)

(3)
31

(5)
(64)

566
12
87

538
2
100

994
357

1,070
424

1,560
12
444

1,608
2
524
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การกระทบยอดรายได้ กําไรหรื อขาดทุน และสิ นทรัพย์ตามส่ วนที่รายงาน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563

2562
(ล้ านบาท)

รายได้
รวมรายได้จากส่ วนงานที่รายงาน
รายได้อื่น
ตัดรายการรายได้ระหว่างกัน
รายได้ รวม
กําไรหรื อขาดทุน
กําร(ขาดทุน)จากส่ วนงานที่รายงาน
ตัดรายการกําไรระหว่างส่ วนงาน
กําไร(ขาดทุน)รวมก่ อนภาษีเงินได้
งบการเงินรวม
2563
2562
สิ นทรัพย์
รวมสิ นทรัพย์ของส่ วนงานที่รายงาน
เงินลงทุนในตราสารทุน – การบัญชี
ด้านผูล้ งทุน
สิ นทรัพย์ รวม

569
7
576
(2)
574

535
120
655
(69)
586

17
14
31

(192)
128
(64)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)

1,548

1,606

553

535

12
1,560

2
1,608

12
565

2
537

ลูกค้ ารายใหญ่
รายได้จากลูกค้ารายหลักสามรายของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั คื อ หน่ วยงานภาครัฐ 3 แห่ ง ในปี 2563 และในปี 2562 เป็ น
จํานวนเงิน 557 ล้านบาท และ 535 ล้านบาท จากรายได้รวมทั้งหมด ในปี 2563 และ 2562 ตามลําดับ
39

รายได้ เงินอุดหนุนส่ วนเพิม่ ราคารับซื้ อไฟฟ้ า
รายได้เงินอุดหนุนส่ วนเพิ่มราคารับซื้ อไฟฟ้ า เป็ นรายได้จากการได้รับสนับสนุนส่ วนเพิ่มราคารับซื้ อไฟฟ้ า (Adder) จาก
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจากการจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์ในอัตรา 6.50 บาท และ อัตรา 8 บาท ต่ อ
กิโลวัตต์-ชัว่ โมงและจากขยะในอัตรา 3.5 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชัว่ โมง เป็ นระยะเวลา 5 ปี และ 7 ปี ตั้งแต่วนั ที่เริ่ มต้นซื้ อขาย
ไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์ และต่อเนื่องครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ
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40

รายได้ อื่น
2563
รายได้ค่าที่ปรึ กษา
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ
สาธารณู ปโภค
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนเพื่อค้า
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน
ระยะยาวอื่น
เงินรับคืนจากการถอนฟ้อง
รายได้อื่น
รวม

งบการเงินรวม

-

2562

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

-

1,200,000

1,845,750

497,974
233,644
180,551

703,709
2,480,754
-

497,974
328,978
180,551

703,708
1,018,745
-

3,908,942
4,821,111

979,400
5,000,000
3,557,959
12,721,822

399,384
2,606,887

979,400
1,079,165
5,626,768

ในปี 2562 เงินรับคืนจากการถอนฟ้องข้อหาฉ้อโกงงานถมดิน และตอกเสาเข็มของโครงการที่บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว
1 จํากัด) ได้ตดั บัญชีแล้วเมื่อปี ก่อนๆ
41

ต้ นทุนในการจัดจําหน่ าย
งบการเงินรวม
2563
2562
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(บาท)

5,961,757
303,490
6,265,247

5,966,427
831,492
6,797,919

12,742
12,742

424,080
120,430
544,510
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42

ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
2563
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าธรรมเนียมและค่าที่ปรึ กษาวิชาชีพ
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าปรับงานล่าช้า
อื่นๆ
รวม

43

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562
(บาท)

22,130,314
800,000
9,544,105
1,136,891
6,687,091
15,770,974
10,010,003
66,079,378

40,455,141
836,000
18,691,991
671,614
10,094,161
16,196,823
15,445,150
11,853,250
114,244,130

12,947,213
800,000
3,639,455
676,583
4,280,838
6,830,495
2,921,495
32,096,079

30,147,464
836,000
10,708,655
538,396
6,933,616
6,822,391
15,445,150
5,713,641
77,145,313

ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ตอบแทนพนักงาน
2563

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562
(บาท)

ผูบ้ ริ หาร :เบี้ยประชุมกรรมการ
เงินเดือนและผลตอบแทนอื่น
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม/
กองทุนทดแทน
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ
รวม
พนักงานอื่น :เงินเดือนและผลตอบแทนอื่น
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม/
กองทุนทดแทน
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ
รวม
รวมทั้งสิ้น

800,000
8,202,840

836,000
13,589,515

800,000
4,023,498

836,000
8,364,488

63,900
95,400
9,162,140

138,750
233,585
14,797,850

18,300
64,800
4,906,598

49,500
127,302
9,377,290

56,868,967

71,440,094

16,868,581

33,400,822

699,238
527,635
58,095,840
67,257,980

3,090,878
878,847
75,409,819
90,207,669

154,746
313,862
17,337,189
22,243,787

306,999
428,902
34,136,723
43,514,013
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ค่าใช้จ่ายพนักงานบางส่ วนแสดงรวมไว้ในต้นทุนขายหรื อต้นทุนให้บริ การ
โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้
กลุม่ บริ ษทั /บริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน
ในการเป็ นสมาชิกของกองทุนโดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราสะสมในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่ม
บริ ษทั /บริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียน เป็ น
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามข้อกําหนดของกระทรวงการคลัง และจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนที่ได้รับอนุญาต
44

ค่ าใช้ จ่ายอื่น
2563
หนี้สูญ
ขาดทุนจากการตัดบัญชีทรัพย์สิน
ขาดทุนจากการตัดบัญชีภาษีซ้ื อ
ที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
ขาดทุนจากการตัดบัญชีภาษีเงินได้
ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ขาดทุนจากการตัดบัญชีเงินประกัน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจาก
หลักทรัพย์เพื่อค้า
ประมาณการค่าใช้จ่ายจากคดีความ
ฟ้องร้อง
รวม

45

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562

7,322
10,472,972

11,731,217

1,306,704

(บาท)

7,322
-

-

-

1,306,704

-

1,637,520
13,684

1,543,736
1,589,462

1,637,381
13,684

1,543,736
1,589,462

607,220

-

607,221

-

80,519
14,944,934

3,572,312

80,519
3,213,717

14,045,422

ต้ นทุนทางการเงิน
2563
ดอกเบี้ยจ่าย:
- บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- บุคคลหรื อกิจการอื่น
- สถาบันการเงิน
รวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562
(บาท)

1,030,487
10,928,667
11,959,154

290,411
137,717
18,941,788
19,369,916

887,866
887,866

212,329
67,797
836,882
1,117,008
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46

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการบางรายการที่ รวมอยู่ในการคํานวณกําไร(ขาดทุน) จากการดําเนิ นงานสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
จําแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)

ซื้ อสิ นค้าสําเร็ จรู ปและต้นทุนการให้บริ การ
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่ องจักร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าธรรมเนียมและค่าที่ปรึ กษาวิชาชีพ
ขาดทุนจากการตัดบัญชีทรัพย์สิน
ค่าปรับงานล่าช้า
อื่นๆ
รวม
47

293
43
9
58
115
9
13
25
566

260
86
15
75
113
10
15
15
35
623

57
5
17
7
4
3
8
101

44
9
35
7
7
3
15
12
132

กลับรายการ(ผลขาดทุน)จากการด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
2563
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของภาษี
ถูกหัก ณ ที่จ่าย
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่า

งบการเงินรวม

2562

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

-

253,908

-

253,908

-

(267,007)

-

(267,007)

1,637,375
(510,793)

-

1,816,649
-

(797,949)

1,637,375
-

-

1,543,736
-

(797,949)
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2563

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562
(บาท)

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สิ ทธิ การใช้ระบบสายส่ งกระแสไฟฟ้า
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียนอื่น
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม
48

24,187,575
66,760
5,558,810
30,939,727

21,455,831
5,228,174
(5,564,861)
1,189,012
23,313,757

958,280

988,144

-

-

2,262,812
4,858,467

2,119,530
(5,564,861)
(1,724,499)

ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
การลดอัตราภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้
นิติบุคคลเหลืออัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิ สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้น
ไป

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีผลขาดทุนสุ ทธิ ยกมาไม่เกินห้าปี ก่อนรอบระยะเวลา
บัญชีปีปัจจุบนั และบริ ษทั ย่อยหนึ่งแห่งมีกาํ ไรสุ ทธิ ซ่ ึ งเกิดจากธุรกรรมที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน จึงไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติ
บุคคลสําหรับปี

หน้า 201

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2563

49

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน สําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 คํานวณจากกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
ที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั และจํานวนหุ น้ สามัญที่ ออกจําหน่ ายแล้วระหว่างปี ในแต่ละปี โดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนัก แสดงการคํานวณได้ดงั นี้
2563

งบการเงินรวม

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี ที่เป็ นของ
ผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั
(ขั้นพื้นฐาน)
31,252,380
จํานวนหุน้ สามัญที่ออก ณ วันที่
1 มกราคม
249,345,538,669
ผลกระทบจากหุน้ ที่ออกจําหน่าย
จํานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนัก (ขั้นพื้นฐาน)
249,345,538,669
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน)
0.00013

50

2562

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(64,420,756)

39,926,108

(159,921,445)

249,335,778,122
6,212,795

249,345,538,669
-

249,335,778,122
6,212,795

249,341,990,917
(0.00026)

249,345,538,669
0.00016

249,341,990,917
(0.00064)

สิ ทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนอนุมตั ิให้บริ ษทั ย่อย ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ มการ
ลงทุน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับธุรกิจที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน สรุ ปได้ดงั นี้
• บริษทั จีเดค จํากัด

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 บริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ฯในกิจการประเภท 7.1 กิจการสาธารณู ปโภคและบริ การ
พื้ นฐาน และประเภท 7.26 กิ จการบํา บัดนํ้าเสี ย กําจัดหรื อขนถ่า ยกากอุต สาหกรรมหรื อสารเคมี ที่เป็ นพิ ษ สรุ ป
สาระสําคัญได้ดงั นี้
- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักร
- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มรวมกันไม่เกิ น
ร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกาํ หนดเวลาแปดปี สําหรับกิจการกําจัดขยะโดยการ
เผา นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
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- ได้ รั บ ยกเว้น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลสํ า หรั บ กํา ไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้ จ ากการประกอบกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม
มีกาํ หนดเวลาแปดปี สําหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากขยะ นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
- ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มซึ่ งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคํานวณ
เพื่อเสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผไู ้ ด้รับการส่ งเสริ มได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
- ได้รับลดหย่อนภาษีเงิ นได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิ บของอัตราปกติ มี
กําหนดห้าปี นับจากวันที่พน้ กําหนดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบ
กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มสําหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากขยะ
- ได้รับอนุญาตให้หกั ค่าขนส่ ง ค่าไฟฟ้ า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นระยะเวลาสิ บปี นับแต่วนั ที่
เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น สําหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากขยะ
- ได้รั บ อนุ ญาตให้ หักเงิ นลงทุ นในการติ ดตั้งหรื อก่ อสร้ างสิ่ งอํา นวยความสะดวกร้ อยละยี่ สิ บห้ าของเงิ นลงทุ น
นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่ อมราคาตามปกติ
เนื่องจากเป็ นกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน บริ ษทั ย่อยจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกําหนดตามที่ระบุไว้
ในอัตราส่ งเสริ มการลงทุน ซึ่ งบริ ษทั ย่อยเริ่ มมีรายได้เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557
• บริษทั ไออีซี แม่ ทา แม่ แตง จํากัด

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 และวันที่ 25 มีนาคม 2556 บริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ฯในกิจการประเภท 7.1 กิจการ
สาธารณู ปโภคและบริ การพื้นฐานสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้
- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักร
- ได้ รั บ ยกเว้น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลสํ า หรั บ กํา ไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้ จ ากการประกอบกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม
มีกาํ หนดเวลาแปดปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
- ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มซึ่ งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคํานวณ
เพื่อเสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผไู ้ ด้รับการส่ งเสริ มได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
- ได้รับลดหย่อนภาษีเงิ นได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิ บของอัตราปกติ มี
กําหนดห้าปี นับจากวันที่พน้ กําหนดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบ
กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
- ได้รับอนุญาตให้หกั ค่าขนส่ ง ค่าไฟฟ้ า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นระยะเวลาสิ บปี นับแต่วนั ที่
เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
- ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ หั ก เงิ น ลงทุ น ในการติ ด ตั้ งหรื อก่ อ สร้ า งสิ่ งอํา นวยความสะดวกร้ อ ยละยี่ สิ บห้ า ของ
เงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่ อมราคาตามปกติ
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เนื่องจากเป็ นกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน บริ ษทั ย่อยจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกําหนดตามที่ระบุไว้
ในอัตราส่ งเสริ มการลงทุน ซึ่ งบริ ษทั ย่อยเริ่ มมีรายได้เมื่อวันที่ 23กันยายน2556และวันที่30 มิถุนายน 2557
•

บริษทั ไออีซี สระแก้ ว 1 จํากัด
เมื่อวันที่ 23 มี นาคม 2555 บริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ในกิ จการผลิ ตไฟฟ้ าจากเชื้ อเพลิงชี วมวล ประเภท 7.1
กิจการสาธารณู ปโภค และบริ การขั้นพื้นฐาน สรุ ปสาระสําคัญ ได้ดงั นี้
- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักร
- ได้ รั บ ยกเว้น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลสํ า หรั บ กํา ไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้ จ ากการประกอบกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม
มีกาํ หนดเวลาแปดปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น และให้รวมถึงรายได้จากการจําหน่ายผล
พลอยได้ ได้แก่ เศษ หรื อของเสี ยจากกระบวนการผลิต
- ในระหว่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีผลขาดทุนเกิดขึ้นสามารถนําผลขาดทุนนั้นไปหักออกจากกําไรสุ ทธิ
ที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ไม่เกินห้าปี นับแต่วนั พ้นกําหนดเวลาเท่านั้น
- ได้รับลดหย่อนภาษีเงิ นได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิ บของอัตราปกติ มี
กําหนดห้าปี นับจากวันที่พน้ กําหนดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบ
กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม

- ได้รับอนุญาตให้หกั ค่าขนส่ ง ค่าไฟฟ้ า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นระยะเวลาสิ บปี นับแต่วนั ที่
เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
ได้รับอนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตั้งหรื อก่อสร้างสิ่ งอํานวยความสะดวกร้อยละยี่สิบห้าของ
เงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่ อมราคาตามปกติ
เนื่ องจากเป็ นกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน บริ ษทั ย่อยจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่ อนไขและข้อกําหนดตามที่ ระบุไว้ใน
อัตราส่ งเสริ มการลงทุน ซึ่ งบริ ษทั เริ่ มมีรายได้เมื่อเมษายน 2556
รายได้ที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนของบริ ษทั ย่อย 3 แห่ ง สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี้

กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริ ม
รายได้
รายได้จากการขายหรื อ
การให้บริ การ

320

2563
กิจการที่ไม่ได้
รับการส่งเสริ ม

-

งบการเงินรวม
กิจการที่ได้รับ
รวม
การส่งเสริ ม
(ล้ านบาท)

320

322

2562
กิจการที่ไม่ได้
รับการส่งเสริ ม

64

รวม

386
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รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่ม
ราคารับซื้อไฟฟ้า
รายได้อื่น
รวมรายได้

51

-

135
455

-

18
18

135
18
473

-

149
471

-

51
115

149
51
586

เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มี ความเสี่ ยงจากการดําเนิ นธุ รกิ จตามปกติ จากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ ยและอัตราแลกเปลี่ ยน
เงิ นตราต่ า งประเทศ และจากการไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามข้อกํา หนดตามสัญ ญาของคู่ สัญ ญา กลุ่ มบริ ษทั ไม่ มีการถื อ หรื อ ออก
เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อการเก็งกําไรหรื อการค้า
การบริ หารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือ การรักษาระดับเงินทุนให้มนั่ คงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้ และความเชื่ อมัน่ ของ
ตลาด และก่อให้เกิ ดการพัฒนาธุ รกิ จในอนาคต คณะกรรมการได้กาํ กับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั
พิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิ จกรรมดําเนิ นงานต่อส่ วนของเจ้าของรวมไม่รวมส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม อีกทั้งยังกํากับดูแลการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
กลุ่ ม บริ ษัท /บริ ษัท มี ค วามเสี่ ย งจากอัต ราดอกเบี้ ยที่ สํ า คัญ อัน เกี่ ย วเนื่ อ งกับ เงิ น ฝากสถาบัน การเงิ น เงิ น ให้ กู้ยื ม
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูย้ ืมระยะสั้นและเงินกูย้ ืมระยะยาวอย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิน
ส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความ
เสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั จึงอยูใ่ นระดับตํ่า
ความเสี่ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอยู่ในระดับตํ่าเนื่ องจากรายการค้าโดยส่ วนใหญ่
เป็ นสกุลเงินบาท
ความเสี่ยงทางด้ านสินเชื่อ
ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่ อ คือ ความเสี่ ยงที่ลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชําระหนี้ แก่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ตามเงื่อนไขที่ตก
ลงไว้ เมื่อครบกําหนด
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กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายทางด้านสิ นเชื่ อเพื่อควบคุมความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่ อดังกล่าวโดยสมํ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสิ นเชื่ อในระดับหนึ่ ง ๆ ณ วันที่ในรายงาน มีความเสี่ ยงจากสิ นเชื่ อที่
เป็ นสาระสําคัญตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ความเสี่ ยงสู งสุ ดทางด้านสิ นเชื่ อแสดงไว้ในราคาตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการ ณ วันที่รายงาน ฝ่ ายบริ หารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสี ยหายที่มีสาระสําคัญจาก
การเก็บหนี้ไม่ได้
ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีการควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดให้เพียงพอต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั และเพื่อทําให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
ร ว ม ทั้ ง ผู ้ ถื อ หุ ้ น ใ ห ญ่ ข อ ง บ ริ ษั ท แ ล ะ บ ริ ษั ท ไ ด้ ยื น ยั น ใ ห้ ก า ร ส นั บ ส นุ น ท า ง ด้ า น ก า ร เ งิ น
แก่กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต่อไปอย่างต่อเนื่อง
การกําหนดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิน รวมถึงลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรมสําหรับเครื่ องมือ
ทางการเงินที่วดั ด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่
ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม หากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้น กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จึงประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
52

ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีภาระผูกพัน ดังนี้
งบการเงินรวม
(ล้ านบาท)
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่ าดําเนินงานที่ยกเลิกไม่ ได้
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
หลังจากห้าปี
รวม

2
3
1
6

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

2
3
1
6

ภาระผูกพันอื่น ๆ :หนังสื อคํ้าประกันจากธนาคารเพื่อคํ้าประกันสัญญาให้บริ การ
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งบการเงินรวม
(ล้ านบาท)
52
52

และคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้า
รวม

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
51
51

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 บริ ษทั (“ผูซ้ ้ื อ”) ได้ทาํ สัญญาซื้ อกากที่ เหลือจากการคัดแยกปุ๋ ยอินทรี ยก์ บั บริ ษทั อื่นแห่ งหนึ่ ง
(“ผูข้ าย”) โดยตกลงซื้ อกากที่เหลือจากการคัดแยกปุ๋ ยอินทรี ยเ์ พื่อนําไปใช้เป็ นวัตถุดิบในโครงการผลิตพลาสติ กรี ไซเคิ ล
กําหนดราคาซื้ อขายในระยะเวลา 2 ปี แรกนับจากวันที่ซ้ื อครั้งแรกในอัตราคงที่เมตริ กตันละ 161 บาท และปรับเพิ่มร้อยละ
2 ทุกปี รวมเป็ นระยะเวลา 10 ปี โดยกําหนดให้วางเงินประกันตามสัญญาจํานวน 5 ล้านบาท และภายใต้สัญญาได้กาํ หนด
เงื่อนไขที่ สาํ คัญ ได้แก่ เกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ าย และการไม่ปฎิบตั ิตาม
เงื่อนไขในสัญญาในส่ วนที่สาํ คัญ เป็ นต้น
ทั้งนี้ ในกรณี ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งไม่ ปฎิ บัติ ต ามสั ญ ญา คู่ สั ญ ญาอี กฝ่ ายมี สิ ทธิ เ รี ยกร้ องค่ า เสี ย หายและค่ า ปรั บในอัต รา
ร้อยละ 5 ต่อปี รวมทั้ง ค่าเสี ยหายจากการบอกเลิกสัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอม จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564 บริ ษทั ยังไม่ได้
รั บแจ้ ง การเรี ยกร้ องค่ าเสี ยหายหรื อค่ าปรั บจากการบอกเลิ กสั ญ ญาดั ง กล่ าว อย่ างไรก็ ต ามบริ ษั ท ได้
ตั้งค่ าเผื่อการด้อยค่ าของเงิ นประกันตามสัญญาข้างต้นไว้แล้วจํานวน 5 ล้านบาท รวมทั้งจะติ ดตามการขอคื นเงิ นประกัน
ดังกล่าว
53

คดีความหรื อการฟ้ องร้ อง

คดีความที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่ อยฟ้องร้ อง
บริ ษทั อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั )
หมายเลขคดี
พ.780/2561
พ.1281/2562

โจทก์ /ผู้ร้อง
บริ ษทั

จําเลย/ผู้คัดค้ าน
นางวราภรณ์
เพชราวรรณ์
นายพลพิพฒั น์
ศรี สุวรรณ
นายอิทธิ เดช
ศรี สุวรรณ
นายศรัณย์ อยูส่ ุ ข
บริ ษทั ถาวรเอ็น
เนอร์ยี่ (2013) จํากัด

รายละเอียดของคดี
เมื่ อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษทั ยื่นฟ้ องต่ อศาลแพ่ ง
ข้อ หาผิ ด สั ญ ญาซื้ อ ขายหุ ้ น ทุ น ทรั พ ย์ฟ้ อ งร้ อ ง จํา นวน
53.75 ล้านบาท ซึ่ งศาลชั้นต้นพิ พากษาให้จาํ เลยชําระเงิ น
มัดจําค่าหุ น้ คืนให้แก่บริ ษทั พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปี นับแต่วนั ฟ้ อง ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562
จําเลยได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล และเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563
ศาลอุ ท ธรณ์ พิ พ ากษาให้จาํ เลยชํา ระเงิ น มัด จํา ค่ า หุ ้น คื น
ให้แก่บริ ษทั พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ7.5 ต่อปี จนกว่า
ชํา ระเสร็ จ สิ้ น ต่ อ มาจํา เลยขอยื่ น ฎี ก าต่ อ ศาลซึ่ งจนถึ ง
ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
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หมายเลขคดี
ดําที่ พ.310/2563

โจทก์ /ผู้ร้อง
บริ ษทั

จําเลย/ผู้คัดค้ าน
รายละเอียดของคดี
บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 บริ ษทั ได้ยื่นฟ้ องแพ่งเกี่ยวกับ
พาร์ทเนอร์ส จํากัด มูลหนี้ กูย้ ืมเงิ น ตัว๋ สัญญาใช้เงิ น และผิดนัดชําระหนี้ และ
(“บริ ษทั ย่อย”)
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ศาลให้จาํ เลยชําระเงิ นจํานวน
21.02 ล้านบาท ให้แ ก่ โ จทก์ อย่า งไรก็ต าม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 บริ ษทั ย่อยบันทึ กหนี้ สินดังกล่าวไว้แล้ว
จํานวน 21.51 ล้านบาท แสดงในบัญชีเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ จํากัด (IEC GREEN)
หมายเลขคดี
อ.1656/2560

โจทก์ /ผู้ร้อง
บริ ษทั ย่อย
(IEC GREEN)

จําเลย/ผู้คัดค้ าน
นายภูษณ
ปรี มาโนชย์
นายณรงค์
องค์อาจมณี รัตน์
นายชาญไชย
เข็มวิเชียร
นายสุ เทพ
บัวสันเที๊ยะ
บริ ษทั แอล พี เอส
จํากัด

รายละเอียดของคดี
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 บริ ษทั ยื่นฟ้ องต่อศาลข้อหา
ฉ้อโกง การจัดซื้ อ Bio Scrubber Emission ทุ นทรั พ ย์
ฟ้ อง ร้ อ ง จํ า นวน 20.50 ล้ า นบาท ซึ่ งเ มื่ อวั น ที่ 1 3
พฤศจิ ก ายน 2561 ศาลมี ค ํา สั่ ง ยกฟ้ อ ง ต่ อ มาบริ ษัท ยื่ น
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
ให้รับฟ้องจําเลยทั้งหมด ส่ วนจําเลยที่ 2 และ 4 เมื่อวันที่ 29
สิ งหาคม 2562 บริ ษทั ย่อยยื่นฎีกาต่อศาล จนถึงปั จจุบนั อยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ยังไม่ทราบผล

จําเลย/ผู้คัดค้ าน
บริ ษทั ฟลอร่ า
เทคโนโลยี จํากัด

รายละเอียดของคดี
วันที่ 4 กันยายน 2561 บริ ษทั ย่อยยื่นฟ้ องต่อศาลข้อหาผิด
สัญญางานที่ ปรึ กษาการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อแปรรู ป
เป็ นพลังงานไฟฟ้ า ทุ นทรั พย์ฟ้องร้ อง จํานวน 13.71 ล้าน
บาท เมื่ อวันที่ 19 พฤศจิ กายน 2561 ศาลแพ่งพิ พากษาให้
จํา เลยชํา ระเงิ น ตามฟ้ อง จํา นวน 11.84 ล้า นบาท พร้ อ ม
ดอกเบี้ ยนับจากวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 จนกว่าจะชําระ
เสร็ จ

บริ ษทั จีเดค จํากัด (GIDEC)
หมายเลขคดี
พ.1775/2561

โจทก์ /ผู้ร้อง
บริ ษทั ย่อย
(GIDEC)

บริ ษทั ไออีซี แม่ ทา แม่ แตง จํากัด (IECMT)
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หมายเลขคดี
อ.1671/2560
อ.3006/2561

อ.1673/2560
อ.3007/2561

โจทก์ /ผู้ร้อง
บริ ษทั ย่อย
(IECMT)

บริ ษทั ย่อย
(IECMT)

จําเลย/ผู้คัดค้ าน
นายภูษณ
ปรี ยม์ าโนช
นายกิตตน์พทั ธ สิ ระ
ธนเศรษฐ์
นายสมชาย
เลิศวิเศษธี รกุล
นายมรุ พงศ์
ศิริวฒั น์
นางสาวอภิรัตน์ ปรี ย ์
มาโนช
บริ ษทั อาร์อีอีซี จํากัด

รายละเอียดของคดี
วั น ที่ 3 1 ก ร กฎ า ค ม 2 5 6 0 บ ริ ษั ท ย่ อ ย ยื่ นฟ้ อ ง ต่ อ
ศาลอาญาข้อหาแสดงความเท็จและปกปิ ดความจริ งในการ
จัดซื้ อ Line Conditioner โครงการแม่มาลัย โดยไม่มีการซื้ อ
ขายจริ ง ทุนทรัพย์ฟ้องร้อง จํานวน 10.52 ล้านบาท และเมื่อ
วันที่ 13 พฤศจิ กายน 2561 ศาลพิพากษายกฟ้ อง อย่างไรก็
ตาม บริ ษทั ย่อยได้ต้ งั ค่าเผื่อการด้อยค่าไว้เต็มจํานวนแล้ว

วันที่ 28 กุ มภาพันธ์ 2562 บริ ษ ัทย่อยยื่ นอุ ท ธรณ์ ต่ อ ศาล
อุทธรณ์ และศาลพิ พ ากษากลับให้รั บฟ้ องจํา เลยทั้งหมด
ส่ วนนายสมชาย เลิศวิเศษธี รกุล บริ ษทั ย่อยยื่นฎี กาสําหรับ
จําเลย –นายสมชาย จนถึ งปั จจุ บนั คดี ดงั กล่าวอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาล ยังไม่ทราบผล
นายภูษณ
วั น ที่ 3 1 ก ร กฎ า ค ม 2 5 6 0 บ ริ ษั ท ย่ อ ย ยื่ นฟ้ อ ง ต่ อ
ปรี ยม์ าโนช
ศาลอาญาข้อหาแสดงความเท็จและปกปิ ดความจริ งในการ
นายกิตตน์พทั ธ สิ ระ จัดซื้ อ Line Conditioner โครงการแม่ทา โดยไม่มีการซื้ อ
ธนเศรษฐ์
ขายจริ ง ทุนทรัพย์ฟ้องร้อง จํานวน 20.37 ล้านบาท และเมื่อ
นายสมชาย
วันที่ 13 พฤศจิ กายน 2561 ศาลพิพากษายกฟ้ อง อย่างไรก็
เลิศวิเศษธี รกุลนาย ตาม บริ ษทั ย่อยได้ต้ งั ค่าเผื่อการด้อยค่าไว้เต็มจํานวนแล้ว
มรุ พงศ์
วันที่ 28 กุ มภาพันธ์ 2562 บริ ษ ัทย่อยยื่ นอุ ท ธรณ์ ต่ อ ศาล
ศิริวฒั น์
อุทธรณ์ และศาลพิ พ ากษากลับให้รั บฟ้ องจํา เลยทั้งหมด
นางสาวอภิรัตน์ ปรี ย ์ ส่ วนนายสมชาย เลิศวิเศษธี รกุล บริ ษทั ย่อยยื่นฎี กาสําหรับ
มาโนช
จําเลย –นายสมชาย จนถึ งปั จจุ บนั คดี ดงั กล่าวอยู่ระหว่าง
บริ ษทั อาร์อีอีซี การพิจารณาของศาล ยังไม่ทราบผล
จํากัด

บริ ษทั ไออีซี สระแก้ ว1 จํากัด (IECSK1)
หมายเลขคดี
พ.386/2562

โจทก์ /ผู้ร้อง
บริ ษทั ย่อย
(IECSK1)

จําเลย/ผู้คัดค้ าน
นางสาวจารุ วรรณ
ภูษณภิบาลคุปต์
นายสุ ทิน
ใจธรรม

รายละเอียดของคดี
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 บริ ษทั ย่อยยื่นฟ้องต่อศาลข้อหาผิด
สัญญารั บสภาพหนี้ ทุนทรั พย์ฟ้องร้ อง จํานวน 2.93 ล้าน
บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ศาลมีคาํ พิพากษาให้
จําเลยชําระเงินจํานวน 2.93 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ
7.5% ต่อปี นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น ซึ่ งจนถึง
ปั จจุ บันจําเลยอยู่ระหว่างขอขยายเวลาการยื่ นอุทธรณ์ ต่ อ
ศาล
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• คดีความที่บริ ษทั ย่ อยถูกฟ้องร้ อง
บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ จํากัด (IEC GREEN)
หมายเลขคดี
อ.1991/2561

โจทก์ /ผู้ร้อง
บริ ษทั แอล พี
เอส จํากัด

จําเลย/ผู้คัดค้ าน
บริ ษทั ย่อย
(IEC GREEN)

รายละเอียดของคดี
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ย่อยถูกฟ้ องร้องข้อหาฟ้ อง
เท็จ และเมื่ อวันที่ 16 กันยายน 2562 ศาลให้จาํ หน่ า ยคดี
ชัว่ คราว เพื่อรอผลคดีหลัก อ.1656/2560

บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด (IECBP)
หมายเลขคดี
คดีแพ่งหมายเลขดํา
ที่ 219/2552

โจทก์ /ผู้ร้อง
บริ ษทั IGA

จําเลย/ผู้คัดค้ าน
รายละเอียดของคดี
บริ ษทั ย่อย (IECBP) วันที่ 22 มกราคม 2552 บริ ษทั ย่อยถูกฟ้ องร้องดําเนิ นคดีต่อ
ศาลโดยบริ ษัท อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล แก๊ ส โซฮอล์ ค อร์
ปอเรชัน่ จํากัด ข้อหาผิดสัญญาซื้ อขายเรี ยกเงินค้างชําระคืน
พร้ อมค่ าทนายความ จํานวน 1 ล้านบาท และค่ าเสี ยหาย
จากการไม่ ช ํ า ระหนี้ ตามข้ อ ตกลงในสั ญ ญาซื้ อขาย
ทรัพย์สินโดยมีทุนทรัพย์ในการฟ้องร้องจํานวน 77.21 ล้าน
บาท พร้อมดอกเบี้ ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงิ นต้น
รวมเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 82.54 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริ ษ ทั
ย่ อ ยได้บ ัน ทึ ก เจ้า หนี้ ค่ า ซื้ อ ทรั พ ย์สิ น และประมาณการ
หนี้ สินจากคดี ฟ้องร้ องดังกล่ าวแล้ว จํานวน 69 ล้านบาท
และจํา นวน 8 ล้า นบาท ตามลํา ดับ ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ 4
กุมภาพันธ์ 2563 ศาลเห็นว่ามีเหตุอนั ควรให้คู่ความทั้งสอง
ฝ่ ายได้ ป ระนี ป ระนอมยอมความกัน จึ ง ให้ เ ลื่ อ นการ
พิจารณาคดีออกไป และเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ศาล
ตัดสิ นให้จาํ เลยชําระเงินจํานวน 26 ล้านบาท

บริ ษทั ไออีซี แม่ ทา แม่ แตง จํากัด (IECMT)
หมายเลขคดี
พ.4271/2561

โจทก์ /ผู้ร้อง
นายสมชาย
เลิศวิเศษธี รกุล

จําเลย/ผู้คัดค้ าน
บริ ษทั ย่อย
(IECMT)

รายละเอียดของคดี
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 บริ ษทั ถูกฟ้ องร้องข้อหาละเมิ ด
เรี ยกค่ าเสี ยหาย ทุ นทรั พย์ฟ้องร้ อง จํานวน 50 ล้านบาท
และเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ศาลมีคาํ สั่งจําหน่ ายคดี
ชัว่ คราว เพื่อรอฟั งข้อเท็จจริ งคดี อาญาที่ เกี่ ยวเนื่ องกันถึ ง
ที่สุดก่อน
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อ.2016/2561
อ.765/2562

นายสมชาย
เลิศวิเศษธี รกุล

บริ ษทั ย่อย
(IECMT)

อ.2271/2561
อ.3057/2561

นายสมชาย
เลิศวิเศษธี รกุล

บริ ษทั ย่อย
(IECMT)

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 บริ ษทั ถูกฟ้ องร้องข้อหาฟ้ องเท็จ
และเมื่ อวันที่ 8 กันยายน 2563 ศาลมี คาํ สั่งให้ยกคําร้ อ ง
และให้จาํ หน่ายคดีชวั่ คราว เพื่อรอคดีหลัก (อ.1671/2560)
มีคาํ พิพากษาถึงที่สุดก่อน
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 บริ ษทั ถูกฟ้ องร้องข้อหาฟ้ องเท็จ
ศาลสั่ ง ให้ จ ํ า หน่ า ยคดี ชั่ ว คราว เพื่ อ รอคดี ห ลั ก (อ.
1673/2560) มีคาํ พิพากษาถึงที่สุดก่อน

การกล่ าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริ หารเดิมของบริ ษทั
•

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวโทษอดีตกรรมการและ
อดีตผูบ้ ริ หารบริ ษทั อินเตอร์แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) (“IEC”) กับพวกรวม 25 คนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรณี ร่วมกันกระทําผิดหน้าที่โดยทุจริ ต เบียดบังทรัพย์สิน และแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ทําให้
IEC เสี ยหาย ตลอดจนจัดทําหรื อยินยอมให้มีการจัดทําบัญชี ของ IECไม่ถูกต้อง ไม่ตรงต่อความเป็ นจริ ง เพื่อลวงบุคคล
ใดๆ ในช่วงกันยายน 2557 - สิ งหาคม 2559 เกี่ยวกับการลงทุนซื้ อหุ น้ บริ ษทั ย่อย การเข้าทําสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง และการ
จัดซื้ อและติดตั้งเครื่ องจักร ตลอดจนการใช้บริ ษทั นอร์ ท เอ็นไวรอนเมนท์ จํากัด (“NE”) บริ ษทั เอ็นเนอร์ จีซิสเท็ม เอ็น
จิเนี ยริ ง แอนด์ เซอร์ วิส จํากัด (“ESES”) เป็ นช่องทางในการกระทําทุจริ ตใน 9 กรณี มูลค่าความเสี ยหายเบื้องต้นรวม
มากกว่า 200 ล้านบาท
ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้จดั กลุ่มคดีเป็ น 6 กลุ่มคดี สรุ ปได้ดงั นี้
กลุ่มคดีที่ 1 (คดีพเิ ศษที่ 29/2561)
1.1) กระทําผิดหน้าที่ โดยทุจริ ตยักยอกเงิ นของ IEC ผ่านธุ รกรรมการซื้ อหุ ้นบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด
(IEC SK1)) มูลค่า 345 ล้านบาท ผูข้ ายได้รับเงินค่าหุ น้ จํานวน 300 ล้านบาท โดยส่ วนต่าง ประมาณ 45 ล้านบาท ได้
ถูกนําไปให้อดีตกรรมการของบริ ษทั IEC SK1
1.2) กระทําการให้มีการจัดทําบัญชี ของ IEC ไม่ถูกต้องโดยอดี ตกรรมการบริ ษทั และพวก 2 คนได้จดั ทําเอกสารลวงและ
ชําระหนี้ บางส่ วนแทนลูกหนี้ โดยให้ยอมเข้าเป็ นลูกหนี้ แทนเพื่ อให้เชื่ อว่าลูกหนี้ ที่คา้ งชําระมี การส่ งมอบเชื้ อเพลิ ง
มูลค่า 53.62 ล้านบาท ซึ่ งสามารถชําระหนี้คืนให้กบั บริ ษทั ได้โดยไม่ได้ต้ งั ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญกรณี ที่คา้ งชําระ
1.3) กระทําผิดหน้าที่โดยทุจริ ตและแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายทําให้ IEC เสี ยหายผ่านธุ รกรรมการ
ซื้ อหุ น้ IEC SK1 มูลค่า 100 ล้านบาท หลังจากที่ IEC SK1 ถูกศาลล้มละลายกลางสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว ซึ่ งอดีต
กรรมการบริ ษทั ทราบอยูแ่ ล้วว่า IEC SK1 ถูกศาลสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์แต่ตอ้ งการให้ IEC เข้าซื้ อหุ น้ IEC SK1 ต่อจากผูข้ าย 2
คน(ซึ่ งเป็ นลูกหนี้ของตน) และเพื่อให้ผขู ้ ายทั้ง 2 คนนําเงินค่าขายหุ น้ มาชําระคืนให้แก่ตน (อดีตกรรมการบริ ษทั )
1.4) กระทําผิดหน้าที่โดยทุจริ ตและแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายทําให้ IEC เสี ยหาย จากกรณี ที่ IEC
ไม่ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นบริ ษทั โคกเจริ ญ กรี น เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (KE) ซึ่ ง IEC มีสิทธิ ซ้ื อได้ในราคา 45 ล้านบาท แต่อดี ต
กรรมการบริ ษทั ได้ติดต่อขอซื้ อหุน้ KE โดยตรงในราคา 20 ล้านบาท และได้จดั การผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ขายหุ น้ KE
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ต่อบุคคลภายนอกในราคาสู ง 70 ล้านบาท อันเป็ นการเอื้อประโยชน์ให้แก่อดีตกรรมการบริ ษทั โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
โดยมีกรรมการ 3 คนของ ESES ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในการซื้ อขายหุ น้ ดังกล่าว
1.5) กรณี ซ้ื อเครื่ องผลิตเม็ดพลาสติก (สําหรับโครงการพลาสติก จ.ระยอง) จากประเทศจีนจํานวน 16 ชุด ในราคาสู งเกินจริ ง
กลุ่มคดีที่ 2 (คดีพเิ ศษที่ 30/2561)
2.1) ทุจริ ตยักยอกเงิ นของ IEC ผ่านธุ รกรรมการขายเม็ดพลาสติ กของโครงการของ IEC ที่จงั หวัดระยอง โดยอดี ต
กรรมการบริ ษทั กับพวก 1 คนได้ร่วมกันการขายเม็ดพลาสติ กให้กบั บุคคลภายนอกก่อนวันเปิ ดดําเนิ นการเชิ ง
พาณิ ชย์ โดยผูซ้ ้ื อไม่ได้ชาํ ระเงินให้กบั IEC แต่ได้โอนเงินค่าเม็ดพลาสติกรวมประมาณ 2.95 ล้านบาท เข้าบัญชี
พวก 2 คน และมีกรรมการของบริ ษทั NE มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนิ นการดังกล่าว
2.2) ทุจริ ตยักยอกเงินของ IEC ผ่านธุรกรรมการทําสัญญาว่าจ้างบริ ษทั บ้านทองคํา จํากัด ก่อสร้างบ่อบําบัดนํ้าเสี ยและ
ระบบกรองนํ้าของโครงการของ IEC ที่จงั หวัดระยองมูลค่า15.09ล้านบาท โดยอดีตกรรมการบริ ษทั กับพวก 1 คน
ได้ตรวจรับงานและอนุมตั ิให้ IEC ชําระเงินตามสัญญาจนครบถ้วนแล้ว แต่การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็ จตามสัญญา
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้รับชดใช้เงินจํานวน 13.33 ล้านบาท แล้วในเดือนมีนาคม 2561 อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังคงดําเนิ นคดีใน
ความผิดตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
กลุ่มคดีที่ 3 (คดีพเิ ศษที่ 31/2561)
3.1) ทุจริ ตยักยอกเงิ นของ IEC ผ่านธุ รกรรมการทําสัญญาซื้ อเครื่ องร่ อนคัดแยกขยะของโครงการของ IEC ที่อาํ เภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากบริ ษทั เพชรปิ ยะ กรุ๊ ป จํากัด มีมูลค่า 10.70 ล้านบาท โดยอดีตกรรมการบริ ษทั กับพวก
1 คนได้ตรวจรับมอบสิ นค้าและอนุมตั ิให้ IEC ชําระเงินตามสัญญาจนครบถ้วนแล้ว แต่ไม่พบเครื่ องจักรตามสัญญา
3.2) ทุจริ ตยักยอกเงิ นของ IEC ผ่านธุ รกรรมการทําสัญญาว่าจ้างบริ ษทั ไทย-ชิ น-เอ็นจิเนี ยริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่
จํากัด เพื่อก่อสร้างโรงงานคัดแยกพลาสติกปนเปื้ อนของโครงการของ IEC ที่อาํ เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มูลค่า
10.50 ล้านบาท โดยอดีตกรรมการบริ ษทั กับพวก 1 คนได้ตรวจรับงานและอนุมตั ิให้ IEC ชําระเงินตามสัญญาจน
ครบถ้วนแล้ว แต่พบว่าการก่อสร้างไม่เป็ นไปตามสัญญา
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้รับชดใช้เงินจํานวน 7.75 ล้านบาท แล้วในเดือนธันวาคม 2560 อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังคงดําเนิ นคดีใน
ความผิดตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
กลุ่มคดีที่ 4 (คดีพเิ ศษที่ 32/2561)
4.1) ยักยอกเงินของบริ ษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จํากัด จากการเข้าทําสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคารและติดตั้งเครื่ องจักรผลิต
กระแสไฟฟ้ามูลค่า 58 ล้านบาท กับ ESES โดยเป็ นการเข้าทําสัญญาที่มีมูลค่าสู งเกินจริ ง และโรงไฟฟ้ าหนองรี ได้
ชําระเงินตามสัญญางวดแรกให้ ESES แล้ว จํานวน 12.48 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้รับชดใช้เงินจํานวน 12.47 ล้านบาท แล้วในเดือนมีนาคม 2560 อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังคงดําเนิ นคดี
ในความผิดตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
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4.2) กรณี บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ จํากัด โดยอดีตกรรมการ จัดซื้ อ BIO Scrubber System และ Emission Control
ระบบและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งสําหรับโครงการเสริ มประสิ ทธิ ภาพการผลิตไฟฟ้ า โรงไฟฟ้ าชี วมวล ไออีซี สระแก้ว
1 ต่อมาตรวจสอบพบว่าครุ ภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวไม่มีตวั ตนอยู่จริ งให้ตรวจนับ มูลค่าความเสี ยหาย จํานวน 24 ล้านบาท
4.3) บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ ย่ี จํากัด โดยอดีตกรรมการ ทําสัญญาซื้ อพร้อมติดตั้งระบบ Catalytic Converter System
สําหรับงาน Gasifier System ณ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะหาดใหญ่ พบว่าครุ ภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวไม่มีตวั ตนอยู่จริ งให้ตรวจนับ
มูลค่าความเสี ยหายจํานวน 15.3 ล้านบาท
กลุ่มคดีที่ 5 (คดีพเิ ศษที่ 33/2561)
5.1) กรณี บริ ษ ทั ไออี ซี สระแก้ว 1 จํา กัด โดยอดี ต กรรมการ จัด ซื้ อ Bio Scrubber สํา หรั บผลิ ต กระแสไฟฟ้ า
ชี วมวล จังหวัดสระแก้ว ได้ชาํ ระเงิ นแล้ว ต่อมาตรวจสอบพบว่าครุ ภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวไม่มีตวั ตนอยู่จริ งให้ตรวจนับ
มูลค่าความเสี ยหายจํานวน 3.9 ล้านบาท
5.2) กรณี บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด โดยอดี ตกรรมการจ้างถมดิ นและตอกเสาเข็มอาคารสํานักงานของ SK 1
จังหวัดสระแก้ว ได้ชาํ ระเงิ นครบถ้วนแล้ว ต่อมาตรวจสอบไม่ปรากฎว่ามีการปรับพื้นที่ ถมดิ นและตอกเสาเข็ม
อาคารสํานักงานแต่อย่างใด มูลค่าความเสี ยหายจํานวน 5.5 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้รับชดใช้เงิ นจํานวน 5 ล้านบาท แล้วในเดื อนมี นาคม 2562 อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังคงดําเนิ นคดี ใน
ความผิดตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
5.3) กรณี บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด โดยอดีตกรรมการขายเครื่ องจักรกลหนักของ SK1 (รถขุดแขนยาว ราคา 3.50
ล้านบาท รถขุดตีนตะขาบราคา 1.50 ล้านบาท รถตัดล้อยาง ราคา 3 ล้านบาท และรถบรรทุกดั้มราคา 2 ล้านบาท)
ซึ่ งเชื่ อว่าผูบ้ ริ หารได้เบียดบังเอาเครื่ องจักรกลเป็ นของตนเอง ไม่มีการซื้ อขายกันจริ ง แต่ลงข้อความเท็จในบัญชี
หรื อเอกสารของบริ ษทั ทําบัญชี ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่เป็ นปั จจุบนั หรื อไม่ตรงต่อความเป็ นจริ ง มูลค่าความ
เสี ยหายจํานวน 0.7 ล้านบาท
5.4) กรณี IEC โดยอดีตกรรมการทําสัญญาซื้ อและติ ดตั้งเครื่ องจักร อุปกรณ์ Rotary Dryer System, การจัดซื้ อและ
ติดตั้ง Microwave – Assistaed System and Installation, งานสร้างและติดตั้งระบบ Power Slip Ring Microwave
Rotary Dryer, การจัดซื้ อและติดตั้งระบบ MOD Power Microwave Distribution and Control Panel และ Overhesd
Profit ซึ่ งได้ชาํ ระเงินแล้ว ต่อมาตรวจสอบพบว่าครุ ภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวไม่มีตวั ตนอยู่จริ งให้ตรวจนับ ไม่ปรากฎรายการ
สิ นค้า และเชื่อว่าไม่มีการติดตั้งระบบดังกล่าวจริ ง มูลค่าความเสี ยหายจํานวน 6.99 ล้านบาท
กลุ่มคดีที่ 6 (คดีพเิ ศษที่ 34/2561)
6.1) กรณี บริ ษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จํากัด โดยอดีตกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร จัดซื้ อระบบเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตไฟฟ้ า
(line conditioner system) จากบริ ษทั อาร์ อีอีซี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด จํานวนทั้งสิ้ น 18,848 ตัว เพื่อนําไปติ ดตั้งโรงไฟฟ้ า
แสงอาทิตย์แม่ทา 1 และแม่ทา 2 ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่ อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน ต่อมาตรวจสอบพบว่าครุ ภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวไม่
มีตวั ตนอยู่จริ งให้ตรวจนับ มูลค่าความเสี ยหายจํานวน 20.18 ล้านบาท
6.2) กรณี บริ ษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จํากัด โดยอดีตกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร จัดซื้ อระบบเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตไฟฟ้ า
(line conditioner systems) จากบริ ษทั อาร์ อีอีซี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด จํานวนทั้งสิ้ น 9,516 ตัว เพื่ อนํา ไปติ ดตั้ง
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โรงไฟฟ้ าแสงอาทิตย์แม่มาลัย 1 และแม่มาลัย 2 ซึ่ งตั้งอยู่ที่อาํ เภอแม่แตง จังหวัดเชี ยงใหม่ ต่อมาตรวจสอบพบว่า
ครุ ภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวไม่มีตวั ตนอยูจ่ ริ งให้ตรวจนับ มูลค่าความเสี ยหายจํานวน 10.19 ล้านบาท
ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 281/2 วรรคสอง 307 308 311 312 และ 315 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 83 86 91 352 353 และ 354 แห่ งประมวลกฎหมายอาญาซึ่ งแต่ละกรณี
อาจต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หา้ ถึงสิ บปี และปรับตั้งแต่หา้ แสนถึงหนึ่งล้านบาท
ซึ่ งจนถึงปัจจุบนั จํานวน 5 กลุ่มคดี ดีเอสไอได้ดาํ เนินการสอบสวนเสร็ จสิ้ น และได้ส่งสํานวนไปยังพนักงานอัยการ สํานัก
อัยการพิเศษแล้ว เมื่อวันที่ 28 สิ งหาคม 2563 และอีก 1 กลุ่มคดี อยู่ระหว่างการสอบสวน เนื่ องจากรอพยานหลักฐานจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสิ งคโปร์

เหตุเพิกถอนหุ้นสามัญของบริ ษทั จากการเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน
เมื่ อ วัน ที่ 20 มิ ถุ น ายน 2562 ตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยประกาศเพิ กถอนหุ ้นสามัญ ของบริ ษ ัทจากการเป็ น
หลักทรั พย์จดทะเบี ยนเนื่ องจากบริ ษ ทั สามารถดําเนิ นการแก้ไขให้เหตุ เพิ กถอนหมดไปหรื อไม่ สามารถดําเนิ นการให้มี
คุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้ อขายได้ภายในระยะเวลาที่ กาํ หนด อันเข้าข่ายเป็ นเหตุเพิกถอนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิ ดให้ซ้ื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั เป็ นเวลา 7 วันทําการก่อนวันที่ มีผลเป็ นการเพิกถอนหลักทรัพย์ คื อ
ระหว่างวันที่ 1 – 9 กรกฎาคม 2562 และเมื่อครบกําหนดระยะเวลาเปิ ดให้มีการซื้ อขายดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์จะดําเนิ นการ
เพิกถอนหุ ้นสามัญของบริ ษทั IEC จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนโดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 10 กรกฎาคม 2562 เป็ นต้นไป
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
เพิกถอนดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ได้มีมติยื่นฟ้ อง และเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ได้ย่ืนฟ้ อง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลมีคาํ พิพากษาให้เพิกถอนคําสั่งเพิกถอนหุ ้นสามัญของบริ ษทั IEC จาก
การเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่ งจนถึงปัจจุบนั คดีอยูร่ ะหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริ งซึ่ งยังไม่สรุ ป
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สิ นทรัพย์ ที่ใช้ เป็ นหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินฝากธนาคารของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จํานวน 69 ล้านบาท และ 74 ล้านบาท ในงบ
การเงินรวมและจํานวน 69 ล้านบาท และ 67 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ ได้ใช้เป็ นหลักประกันวงเงิน
สิ นเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ดินจํานวน 6 โฉนด พร้อมสิ่ งปลูกสร้างที่มีอยู่ในปั จจุบนั และที่จะมีข้ ึนในภายหน้า อาคารชุด
อาคาร โรงผลิ ตกระแสไฟฟ้ าจากเชื้ อเพลิ งชี วมวลของบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ไออี ซี สระแก้ว 1 จํากัด ) มี มูลค่ าตามบัญชี
ทั้งสิ้ นจํานวน 345 ล้านบาท ตลอดจนสิ ทธิ เรี ยกร้องตามกรมธรรม์ประกันของทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้งใบหุ ้นทั้งหมด
ของบริ ษทั แห่ งหนึ่ งที่ ถือโดยบริ ษทั ใหญ่ได้จดทะเบี ยนจํานอง/จํานําไว้เป็ นหลักประกันเงินกูย้ ืมจากธนาคารพาณิ ชย์ใน
ประเทศ 1 แห่ง และคํ้าประกันการกูย้ ืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในวงเงินรวม 631 ล้านบาท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ดินจํานวน 8 โฉนด พร้อมสิ่ งปลูกสร้างที่มีอยู่ในปั จจุบนั และที่จะมีข้ ึนในภายหน้า อาคารชุด
อาคารโรงผลิ ตกระแสไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์พร้ อมอุปกรณ์ ที่ใช้ผลิ ตของบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ไออี ซี แม่ทา แม่แตง
จํากัด) โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลของบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด ) มีมูลค่าตามบัญชี ทั้งสิ้ น
จํานวน 488 ล้านบาท ตลอดจนสิ ทธิ เรี ยกร้องตามกรมธรรม์ประกันของทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้งใบหุ ้นทั้งหมดของ
บริ ษทั ย่อยสองแห่ งที่ ถือโดยบริ ษทั ใหญ่ได้จดทะเบี ยนจํานอง/จํานําไว้เป็ นหลักประกันเงิ นกูย้ ืมจากธนาคารพาณิ ชย์ใน
ประเทศ 2 แห่ง และคํ้าประกันการกูย้ ืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในวงเงินรวม 882 ล้านบาท
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สั ญญาที่สําคัญ
• เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2552 บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จํากัด) ได้ทาํ สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค (“กฟภ.”) จํานวน 2 สัญญา สําหรับโครงการลําพูน 1 และลําพูน 2 โดยบริ ษทั ย่อยสัญญาว่าจะขายไฟฟ้ าให้กบั
กฟภ. ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2554 โดยสัญญามีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 11 เมษายน 2552 มีระยะเวลา 5 ปี และต่อเนื่ อง
ครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ และมีผลใช้บงั คับจนกว่าบริ ษทั ย่อยจะมีหนังสื อขอยุติการซื้ อขายไฟโดยการยกเลิกสัญญา
หรื อคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขแห่งสัญญา โดยการชําระเงินค่าซื้ อขายไฟฟ้ าให้เป็ นไปตามเงื่อนไข
ที่กาํ หนดในระเบียบการรับซื้ อไฟฟ้ าของ กฟภ. ซึ่ งบริ ษทั ได้รับอนุมตั ิจาก กฟภ. ให้ขยายระยะเวลาขายไฟฟ้ าออกไป
และเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 และวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริ ษทั ย่อยได้เริ่ มจําหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟภ. แล้ว
• เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553 บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั จีเดค จํากัด) ได้ทาํ สัญญาก่อสร้างและบริ การจัดการระบบกําจัดขยะมูล
ฝอยชุ มชน และบันทึ กเพิ่มเติ มกับเทศบาลนครหาดใหญ่ (เทศบาล) โดยเทศบาลตกลงให้บริ ษทั ย่อยก่อสร้างระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและติดตั้งระบบบําบัดมลพิษ (ระบบ) ในที่ดินอันเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของเทศบาล โดยบริ ษทั ย่อย
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 ที่
ลงนามในสัญญาโดยมีรายละเอียดที่สาํ คัญดังต่อไปนี้
- บริ ษทั ย่อยตกลงชําระค่าเช่าที่ดินปี ละ 500,000 บาท ให้แก่เทศบาล
- บริ ษทั ย่อยต้องทําประกันภัยคุม้ ครองทรัพย์สินและระบุให้เทศบาลเป็ นผูร้ ับผลประโยชน์
- เทศบาลตกลงชํา ระค่ า กํา จัด ขยะให้บ ริ ษัท ย่ อ ยในอัต ราตัน ละ 290 บาท เป็ นเวลา 10 ปี หลัง จากปี ที่ 11 ถึ ง
ปี ที่ 25และจะทบทวนปรับปรุ งอัตราค่ากําจัดขยะทุก 5 ปี โดยบริ ษทั ย่อยทางอ้อมมีสิทธิ ขอเพิ่มค่ากําจัดขยะ ตาม
อัตราเงินเฟ้ออีกไม่เกินร้อยละ 10 ทุก 5 ปี
- บริ ษทั ย่อยต้องจ่ายผลตอบแทนให้แก่เทศบาลในอัตราร้อยละ 10ของรายได้จากค่ากําจัดขยะดังกล่าว โดยเทศบาลจะ
หักจากค่ากําจัดขยะมูลฝอยที่บริ ษทั ย่อยขอเบิกในแต่ละเดือน
- บริ ษทั ย่อยต้องจ่ายค่าจ้างที่ปรึ กษาติดตามงานที่เทศบาลจัดหามาเพื่อปฏิบตั ิงานในระยะเวลาก่อสร้างโครงการตาม
ความเป็ นจริ ง เป็ นเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท
- กรรมสิ ทธิ์ ในสิ่ งก่อสร้าง อาคาร เครื่ องจักร และอุปกรณ์อื่นของระบบตามสัญญาให้ตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของเทศบาล
นับแต่วนั สิ้ นสุ ดสัญญาหรื อวันที่บอกเลิกสัญญา
• เมื่ อ วันที่ 4 มกราคม 2554 บริ ษ ทั ย่อ ย (บริ ษ ทั จี เ ดค จํา กัด ) ได้ทาํ สัญ ญาซื้ อขายไฟฟ้ า กับการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิภ าค
(“กฟภ.”) โดยบริ ษทั ย่อยสัญญาว่าจะขายไฟฟ้ าให้กบั กฟภ. ภายในวันที่ 22 สิ งหาคม 2554 โดยสัญญามีผลบังคับใช้
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ตั้งแต่วนั ที่ 4 มกราคม 2554 มีระยะเวลา 5 ปี และต่อเนื่ องครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ และมีผลใช้บงั คับจนกว่าบริ ษทั
ย่อยจะมีหนังสื อขอยุติการซื้ อขายไฟโดยการยกเลิกสัญญาหรื อคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดไม่ปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขแห่ ง
สัญญา โดยการชําระเงินค่าซื้ อขายไฟฟ้ าให้เป็ นไปตามเงื่ อนไขที่ กาํ หนดในระเบี ยบการรับซื้ อไฟฟ้ าของ กฟภ. ซึ่ ง
บริ ษทั ได้รับอนุมตั ิจาก กฟภ. ให้ขยายระยะเวลาขายไฟฟ้ าออกไป และบริ ษทั ย่อยได้เริ่ มจําหน่ ายไฟฟ้ าให้กบั กฟภ.
แล้วเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557
• เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั จี เดค จํากัด) ได้ทาํ หนังสื อแบ่งเช่ า น.ส. 3 ก ที่ ตาํ บลควนลัง จังหวัด
สงขลา วันที่ 25 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2578 เพื่อก่อสร้างและบริ หารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยใน
ชุมชนขนาดไม่นอ้ ยกว่า 250 ตัน ต่อวัน โดยมีค่าเช่าทั้งสิ้ น จํานวน 15.26 ล้านบาท ชําระค่าเช่าเป็ นรายปี ตั้งแต่ จํานวน
500,000 - 732,050 บาท ชําระทุ กวันที่ 25 มิ ถุนายน ของปี ถัดไปโดยมี เ งิ นประกันการเช่ า จํานวน 1,526,275 บาท
ภายใต้สัญญาเช่ามีเงื่อนไข ตามสัญญาเลขที่ 27/2554 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2553 เช่น ทรัพย์สินตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ
ผูใ้ ห้เช่า
• เมื่อวันที่ 22 สิ งหาคม 2555 บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด) ได้ทาํ สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค (“กฟภ”)โดยบริ ษทั สัญญาว่าจะขายไฟฟ้าให้กบั กฟภ. ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 โดยสัญญามีผลบังคับ
ใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 22 สิ งหาคม 2555 มีระยะเวลา 5 ปี และต่อเนื่ องครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ และมีผลใช้บงั คับจนกว่า
บริ ษทั ย่อยจะมีหนังสื อขอยุติการซื้ อขายไฟโดยการยกเลิกสัญญา หรื อคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดไม่ปฏิบตั ิ ตามเงื่อนไข
แห่งสัญญา โดยการชําระเงินค่าซื้ อขายไฟฟ้าให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาํ หนดในระเบียบการรับซื้ อไฟฟ้าของ กฟภ. ซึ่ ง
บริ ษทั ย่อยเริ่ มจําหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟภ. ตั้งแต่วนั ที่ 10 เมษายน 2556
ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 บริ ษทั ย่อยได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าการรับซื้ อไฟฟ้ าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้ า
ขนาดเล็กมาก (สําหรับการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียน) เลขที่ VSPP-PEA-081/2555 ครั้งที่ 1 (‘ผูผ้ ลิตไฟฟ้ า”) กับ
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค โดยบริ ษทั มีความประสงค์ที่จะเข้าร่ วมโครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนจากแบบ Adder
เป็ น Feed-in-Tariff (“FIT”) โดยมีสาระสําคัญดังนี้
- อายุสญ
ั ญาคงเหลือในแบบ Feed-in-Tariff (“FIT”) 13 ปี 0 เดือน 30 วัน วันสิ้ นสุ ดสัญญา 9 เมษายน 2572
- การคํานวณปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าและการชําระเงิ นค่ าซื้ อขายไฟฟ้ าให้เป็ นไปตามเงื่ อนไขกําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับกิ จการพลังงาน ลงวันที่ 20 มิ ถุนายน 2559 จากแบบ Adder เป็ น Feed-in-Tariff (“FIT”)
โดยเริ่ มตั้งแต่ 11 มีนาคม 2559 และโครงการจะได้รับ Fit Premium (8 ปี แรก) 0.30 บาท ต่อหน่วย วันสิ้ นสุ ดการรับ
Fit Premium 9 เมษายน 2564
- ผูผ้ ลิตไฟฟ้ าจะถูกหักค่าดําเนิ นการโครงการรับซื้ อไฟฟ้ าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมากในอัตรา 2% ของปริ มาณไฟฟ้ า
ส่ วนที่ขายเกินกว่าที่การไฟฟ้าจําหน่ายให้ผผู ้ ลิตไฟฟ้า
- ผูผ้ ลิตไฟฟ้าต้องวางหลักประกันการยื่นข้อเสนอขอขายไฟฟ้าเป็ นจํานวน 1.2 ล้านบาท
- เป็ นต้น
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56

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 บริ ษทั ได้รับหนังสื อแจ้งอนุมตั ิให้ขยายระยะเวลาดําเนินการตามสัญญาจ้างเหมา
จัดทําระบบบูรณาการตามที่ล่าช้าจริ งจํานวน 1,522 วัน และจ่ายเงินงวดสุ ดท้ายจํานวน 13 ล้านบาท จากหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจแห่ งหนึ่ ง และเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 บริ ษทั ได้รับชําระเงินงวดสุ ดท้ายจํานวน 13 ล้านบาท ดังกล่าวแล้ว ดังนั้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ได้ปรับปรุ งโอนกลับประมาณการค่าปรับงานล่าช้าเป็ นจํานวน 11.63 ล้านบาท แสดงไว้ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
57

การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้มีการจัดประเภทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนําเสนอในงบการเงิน สําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สิ ทธิการเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนจัด
จัดประเภท
หลังจัด
ก่อนจัด
จัดประเภท
หลังจัด
ประเภทใหม่
ใหม่
ประเภทใหม่ ประเภทใหม่
ใหม่
ประเภทใหม่
(ล้ านบาท)

2
181

(2)
(58)

123

2
60

(2)
(8)

52

-

1
58

1
58

-

1
8

1
8

(1)
2
(6)
6

-

1

(1)
2
(6)
6

-

1
6

190

-

-

2

-

6
190

-

-

6
69

-

-

2

6
69
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ทางการเงิน
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์
ค่ าใช้ จ่าย
หนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์(กลับรายการ)
ผลขาดทุน(กลับรายการ)ด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ของลูกหนี้
รวม

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนจัด
จัดประเภท
หลังจัด
ก่อนจัด
จัดประเภท
หลังจัด
ประเภทใหม่
ใหม่
ประเภทใหม่ ประเภทใหม่
ใหม่
ประเภทใหม่
(ล้ านบาท)

(2)
(6)

2
(2)
6

(2)
-

(19)
(36)

19
(19)
36

(19)
-

(30)

30

-

(5)

5

-

1

(1)

-

150

(150)

-

(23)

7

(5)

2

97

114

114
97

7

(30)

(30)

(5)
-

(5)
(30)

-
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การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
1. ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจและการเปลีย่ นแปลงทีม่ ีนัยสํ าคัญ

นโยบายและกลยุทธ์ในการดําเนินธุ รกิจที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ ในช่วงปี 2563 มีดงั นี้
• ดําเนิ นธุ รกิจพลังงานทดแทน ประกอบด้วย โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ โรงไฟฟ้ าพลังงานขยะ
โรงไฟฟ้าชีวมวล
• ดําเนิ นธุ รกิ จสารสนเทศ เป็ นการดําเนิ นโครงการด้านสารสนเทศในการจัดซื้ อจัดจ้างกับหน่ วยงาน
ภาครัฐและเอกชน
1.1 การดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ าและภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
การเพิ่มของปริ มาณขยะมูลฝอยก่อให้เกิดปั ญหาในการบริ หารจัดการขยะ แม้วิธีการฝังกลบซึ่ งใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
เป็ นวิธีการที่ลงทุนตํ่าที่สุด อย่างไรก็ตาม การสร้างหลุมฝังกลบจะมีผลกระทบต่อชุ มชน ด้านมลภาวะและทัศนี ยภาพ ทํา
ให้ปัจจุบนั การสร้างหลุมใหม่เป็ นไปได้ยากเนื่องจากการต่อต้านจากชุมชน ภาครัฐในระดับท้องถิ่นเองต้องเผชิ ญปั ญหา
ในการวางแผนการบริ หารจัดการขยะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯเป็ นผูผ้ ลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีสถานภาพได้เปรี ยบคู่แข่งทั้งในส่ วนของสถานที่ต้ งั
บุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ และการได้รับความเชื่อถือจาก หน่วยงานภาครัฐและประชาชนในด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้ปรับกลยุทธ์ในการขยายการลงทุนโดยมุ่งเน้นการมองหาโอกาสลงทุน
ในโรงไฟฟ้าพลังงานขยะและโครงการที่เกี่ยวข้องกับขยะเชื้อเพลิง
ดังนั้นบริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงปั ญหาและโอกาสทางธุ รกิจดังกล่าวจึงได้ศึกษาเทคโนโลยี การกําจัดขยะมูลฝอย
และแปรรู ปเป็ นพลังงานไฟฟ้า ซึ่ งสามารถพัฒนาเป็ นธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ ในอนาคตอันใกล้ ทั้งนี้ยงั เป็ นธุ รกิจที่มี
ผลตอบแทนมัน่ คง และยัง่ ยืน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จาํ นวน 2 แห่ง โรงไฟฟ้า
พลังงานขยะจํานวน 1 แห่ง และโรงไฟฟ้าชีวมวล 1 แห่งดังนี้
1. โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ อ. แม่ ทา จ. ลําพูน มีกาํ ลังการผลิ ตตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า 1.92 เมกะ
วัตต์ ซึ่ งมีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ในปี 2562 มีรายได้รวม 32.48 ล้านบาท ในปี
2563 มีรายได้รวม 29.4 ล้านบาท
2. โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ อ. แม่ แตง จ.เชียงใหม่ มีกาํ ลังการผลิตตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า1.92 เมกะ
วัตต์ ซึ่ งมีสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ในปี 2562 มีรายได้รวม 36.83 ล้านบาท ในปี
2563 มีรายได้รวม 34.44 ล้านบาท
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3. โรงไฟฟ้ าพลังงานขยะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีกาํ ลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 6.5 เมกะวัตต์ ซึ่ ง
เป็ นการร่ วมทุนกับบริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน) โดยมีสัญญาการบริ หารจัดการขยะกับเทศบาล
นครหาดใหญ่เป็ นเวลา 25 ปี และมีสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ในปี 2562 มีรายได้
รวม 204.26 ล้านบาท ในปี 2563 มีรายได้รวม 181.12 ล้านบาท
4. โรงไฟฟ้ าชีวมวล จ.สระแก้ว มีกาํ ลังการผลิตตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า 8 เมกะวัตต์ และมีสัญญาซื้ อขาย
ไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ในปี 2562 มีรายได้รวม 197.68 ล้านบาท ในปี 2563 มีรายได้รวม
228.07 ล้านบาท
1.2 การดําเนินธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
แม้ว่าวิกฤติ COVID-19 จะทําให้เกิ ดมาตรการล็อกดาวน์จนหลายองค์กรทัว่ โลกออกมาตรการ ‘Work from
Home’ แต่ดูเหมือนจะไม่เพียงพอให้เกิดการลงทุนด้านไอที เนื่ องจากเศรษฐกิจที่ตอ้ งชะงัก กําลังซื้ อของคนไม่มี องค์กร
เองก็ตอ้ ง รัดเข็มขัด ส่ งผลให้แนวโน้มการใช้จ่ายไอทีทว่ั โลกปี 2563 คาดว่าจะมีมูลค่า 3.4 ล้านล้านดอลลาร์ สหรัฐ ลดลง
จากปี 2562 ถึง 8% ตามการคาดการณ์ล่าสุ ดของ การ์ ทเนอร์ อิงค์
การระบาดของ COVID-19 และผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิ จถดถอยทัว่ โลก ทําให้ CIO หรื อผูบ้ ริ หารด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ต้องจัดลําดับความสําคัญของการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีและบริ การ โดยได้เข้าสู่ โหมด
รัดเข็มขัด ซึ่ งหมายความว่า การลงทุนจะลดลงและการจัดลําดับความสําคัญเพื่อทําให้ธุรกิ จอยูร่ อดเป็ นสิ่ งสําคัญสู งสุ ด
สําหรับองค์กรส่ วนใหญ่ตลอดทั้งปี 2563
สําหรับการใช้จ่ายไอทีทว่ั โลกปี 2563 ที่คาดว่าลดลง -8% แบ่งเป็ น
- การลงทุนดาต้า เซ็นเตอร์ -9.75%
- ซอฟต์แวร์ ในองค์กร -6.9%
- อุปกรณ์ดีไวซ์ -15.5%
- บริ การทางด้านไอที -7.7%
- บริ การทางด้านสื่ อสาร -4.5%
จะเห็นว่าตลาดไอทีทุกกลุ่มประสบกับการใช้จ่ายที่ลดลง โดยเฉพาะในตลาดอุปกรณ์ดีไวซ์และระบบดาต้าเซ็น
เตอร์ ขณะที่รูปแบบการทํางานระยะไกลในกลุ่มย่อย เช่น บริ การคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) เป็ นกลุ่มเดียวที่มีการ
เติบโตเพิ่มขึ้น 19% ในปี 2563 ซึ่ งจะเห็นการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในด้านการสื่ อสารผ่านโทรศัพท์ ข้อความและการประชุ มบน
ระบบคลาวด์โดยเติบโตขึ้น 8.9% และ 24.3% ตามลําดับ
ในส่ วนของประเทศไทย คาดว่าการใช้จ่ายไอทีจะลดลงตํ่ากว่าทัว่ โลกที่ -9.3% แบ่งเป็ น
- การลงทุนดาต้า เซ็นเตอร์ -17.9%
- ซอฟต์แวร์ ในองค์กร -3.6%
- อุปกรณ์ดีไวซ์ -18.1%
- บริ การทางด้านไอที -6.7%
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- บริ การทางด้านสื่ อสาร -5.9%
ที่มา : positioningmag.com
ในปี 2563 ที่ผา่ นมา กลุ่มลูกค้าหลักของส่ วนธุ รกิจ ICT ของบริ ษทั ฯ ยังคงเป็ น บริ ษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ
จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นลู กค้ารายใหญ่และสําคัญยิ่งของบริ ษทั ฯ โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ ได้มีโอกาสนําเสนอ
ผลิตภัณฑ์ และโซลูชนั่ ต่างๆ เพื่อตอบสนองแผนธุ รกิจของ บมจ.โทรคมนาคมแห่ งชาติ อย่างต่อเนื่ อง แต่เนื่ องจากตั้งแต่
ต้นปี 2563 เกิ ดการระบาดของ COVID 19 ส่ งผลให้เกิ ดการชะลอตัวทางเศรษฐกิ จในภาพรวม รวมถึ ง การใช้
งบประมาณในหลายๆ โครงการของบมจ.โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ อันเนื่ องมาจากปั จ จัย ภายในด้วย ส่ ง ผลให้บ าง
โครงการต้องเลื่อนกําหนดการจัดซื้ อจัดจ้างออกไป
อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมประกวดราคา และได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูด้ าํ เนิ น
โครงการ กับ บมจ. โทรคมนาคมแห่ งชาติ ตามแผนงานที่ ได้ต้ งั ไว้ท้ งั สิ้ น 4 โครงการ คือ โครงการบํารุ งรักษาระบบ
IBACSS ในส่ วนของซอฟต์แวร์ มูลค่าโครงการ 25.68 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นโครงการต่อเนื่ องเป็ นปี ที่ 6 โครงการจ้างเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพระบบ CRM จํานวน 1 ระบบ มูลค่าโครงการ 63.88 ล้านบาท โครงการจัดซื้ อ Software / อุปกรณ์
Hardware ของโครงการพัฒนาระบบค่าส่ วนแบ่งโทรคมนาคมระหว่างประเทศและบริ การขายส่ ง มูลค่าโครงการ 4 ล้าน
บาท แล ะโครงการบํารุ งรักษาและซ่อมแซมระบบ Unified Database มูลค่าโครงการ 18.89 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นโครงการ
ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 5
2. ผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไร
ผลการดําเนิ นงานในปี 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีกาํ ไรสุ ทธิ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
จํานวน 31.25 ล้านบาท
2.1 ตัวเลขทีแ่ สดงผลการดําเนินงานสํ าคัญ (Key performance indicator)
1. อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ น้ (ROE)
ในปี 2563 อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ น้ เท่ากับร้อยละ 2.80 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่ งเท่ากับ -5.94 จากผล
การดําเนินงานที่มีกาํ ไร
2. อัตราหนี้สินต่อทุน
ในปี 2563 อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.41 ลดลงจากปี 2562 ซึ่ งเท่ากับ 0.49 สื บเนื่องจากบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยมีภาระหนี้สินลดลงและมีผลการดําเนินงานปี 2563 เป็ นกําไร
3. อัตราส่ วนสภาพคล่อง
ในปี 2563 อัตราส่ วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.99 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่ งเท่ากับ 0.80 สื บเนื่องจากภาระ
หนี้สินกับสถาบันการเงินลดลง
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2.2 รายได้ ปัจจัยและสาเหตุของการเปลีย่ นแปลง (เปรียบเทียบเฉพาะปี 2562 และ 2563)
สํ าหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ส่ วนงานธุรกิจสื่ อสารและ
โทรคมนาคม
2563

รายได้
รายได้จากการขายหรื อการให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายหรื อต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
ค่าใช้จา่ ยอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
รายได้ทางการเงิ น
ตุ้นทุนทางการเงิน
กลับรายการ(ผลขาดทุน) จากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
กลับรายการ(ผลขาดทุน) ด้านเครดิตของลูกหนี้
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงิ นได้
ขาดทุนสํ าหรับปี

2562

%

ส่ วนงานธุรกิจพลั งงาน
2563

2562

%

รวม
2563

2562

%

84.16
14.27
98.43

63.54 32.45%
5.66 151.98%
69.20 42.23%

473.12
2.21
475.33

471.26 0.39%
7.10 -68.79%
478.36 -0.63%

557.28
16.48
573.76

534.80
12.76
547.56

4.20%
29.19%
4.78%

65.34
0.01
32.10
3.57
101.02

50.83 28.53%
0.54 -97.66%
77.15 -58.40%
3.21 11.16%
131.74 -23.32%

414.07
6.25
33.98
10.47
464.78

436.44 -5.13%
6.25 -0.01%
37.10 -8.40%
11.73 -10.72%
491.53
5.44%

479.41
6.27
66.08
14.05
565.80

487.28
6.80
114.24
14.94
623.26

-1.61%
-7.84%
-42.16%
-6.02%
-9.22%

(2.59) (62.53) 95.85%
18.69
19.02 -1.79%
(0.89) (1.12) -20.51%
4.86
(1.72) -381.73%
19.86 (113.57) -117.49%
39.93 (159.92) -124.97%
39.93 (159.92) 124.97%

10.55
(17.80)
(11.07)
26.08
(16.44)
(8.67)
(8.67)

(13.17)
(17.13)
(18.25)
25.04
119.01
95.50
95.50

7.96
0.89
(11.96)
30.94
3.42
31.25
31.25

(75.70)
1.90
(19.37)
23.31
5.44
(64.42)
(64.42)

110.51%
-53.27%
-38.26%
32.71%
-37.05%
148.51%

180.13%
3.92%
-39.35%
4.17%
-113.81%
109.08%
109.08%

148.51%

ในปี 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขายหรื อการให้บริ การและรายได้เงินอุดหนุ นส่ วนเพิ่มราคา
รับซื้ อไฟฟ้าจํานวนเงิน 557.28 ล้านบาทเปรี ยบเทียบกับปี ก่อนจํานวนเงิน 534.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวนเงิน 22.48 ล้าน
บาทหรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 4.20 มีสาเหตุเนื่ องมาจากในปี 2563 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากส่ วนงานธุ รกิจสื่ อสารและ
โทรคมนาคมเพิ่มขึ้น จากการที่ สามารถส่ งมอบงานโครงการต่าง ๆได้ภายในปี โดยส่ วนงานธุ รกิ จสื่ อสารและ
โทรคมนาคมมีรายได้ 84.16 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนมีรายได้ 63.54 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 32.45
ธุ รกิจกลุ่มพลังงานมีรายได้จาํ นวนเงิน 473.12 ล้านบาท เปรี ยบเทียบปี ก่อนจํานวนเงิน 471.26 ล้านบาท โดยเป็ น
รายได้จากการขายไฟฟ้าของบริ ษทั ไออีซีสระแก้ว 1 จํากัด, บริ ษทั จีเดค จํากัด และบริ ษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จํากัด
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ต้ นทุนขายและบริการ
ในปี 2563 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีตน้ ทุนขายหรื อต้นทุนการให้บริ การจํานวน 479.41 ล้านบาท เปรี ยบเทียบ
กับปี ก่อนลดลงร้อยละ 1.61 โดยมีอตั รากําไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 13.97 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.08 เปรี ยบเทียบกับปี 2562 ที่
มีอตั รากําไรขั้นต้นร้อยละ 8.89 สื บเนื่องบริ ษทั ฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริ หารลดลงเป็ นจํานวนเงิน 48.16 ล้านบาท หรื อลดลงในอัตรา
ร้อยละ 42.16 จากการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน รวมทั้งการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิง่ ขึ้น
ต้ นทุนทางการเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุนทางการเงินลดลงเป็ นจํานวนเงิน 7.41 ล้านบาทหรื อลดลงในอัตราร้อยละ 38.26
เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน เป็ นผลสื บเนื่ องจากการปรับโครงสร้ างหนี้ สินระยะยาวกับสถาบันการเงิ นของบริ ษทั ไออีซี
สระแก้ว 1 จํากัด และการชําระคืนเงินกูย้ มื ของบริ ษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จํากัด
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3. การบริหารทรัพย์ สิน
3.1 ฐานะการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปรี ยบเทียบ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
แสดงได้ ดังนี้

ปี
2563

สิ นทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิ)
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์ที่ไม่ใช้งาน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์
หนี�สิน
หนี�สินหมุนเวียน
เงิ นกู ้ยืมระยะยาว (รวมเงิ นกู ้ยืมระยะยาวที่ถึงก ําหนด
ชําระภายใน 1 ปี )
หนี�สินตามสัญญาเช่าซื�อ (รวมหนี�สินตามสัญญาเช่าซื�อที่
ถึงก ําหนดชําระภายใน 1 ปี )
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี�สิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู ถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้สว่ นเสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี�สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม (ล้ านบาท)
เปลี� ยนแปลง เพิ�มขึ�น (ลดลง)
2562
จํานวนเงิน
%

394.90
197.04
620.69
161.32
185.99

387.92
199.50
688.61
161.32
170.21

6.98
(2.45)
(67.92)
0.00
15.79

1.80%
(1.23%)
(9.86%)
0.00
0.09

1,559.94

1,607.56

(47.61)

(2.96%)

248.47

256.76

(8.28)

(3.23%)

144.91

237.70

(92.79)

(39.04%)

25.85
24.50

4.80
24.55

21.05
(0.05)

439%
(0.20%)

443.742092

523.810532

(80.07)

(15.29%)

1,116.20
-

1,083.74
-

32.46
-

2.99%
-

1,116.20
1,559.94

1,083.74
1,607.56

32.46
(47.61)

2.99%
(2.96%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีสินทรัพย์รวม 1559.94 ลดลงจากปี 2562 จํานวน 47.61
ล้านบาท หรื อร้อยละ 2.96 มีรายละเอียดที่สาํ คัญดังนี้
1. สิ นทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 6.98 ล้านบาท หรื อร้อยละ 1.80 โดยรายการหลักที่เพิ่มขึ้นเป็ นรายการลงทุนใน
สิ นทรัพย์ทางการเงินซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จํานวน 9.94 ล้านบาท
2. อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ลดลงรวมจํานวน 70.37 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 11.09 จากการหักค่าเสื่ อมราคา หักเสื่ อมราคาในอัตราปกติ ซึ่ งรายการดังกล่าว รวมถึงทรัพย์สินที่
ไม่ได้ใช้งาน ทางบริ ษทั ฯ ได้มีการว่าจ้างผูป้ ระเมินราคาอิสระประเมินราคาด้วยวิธีเปรี ยบเทียบมูลค่าตลาด
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ของสิ นทรัพย์และคํานวณมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่ งพบว่ามีมูลค่าสุ ทธิ ต่าํ กว่ามูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จึงได้มีการบันทึกการตั้งค่าเผือ่ ด้อย ไปแล้วในปี 2559-2560
3. สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นโดยรวม เพิ่มขึ้น 15.79 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 9.28 สาเหตุหลักเกิดจาก
การเพิ่มขึ้นของ สิ นทรั พย์สิทธิ การใช้จากการจัดประเภทรายการสิ ทธิ การเช่ าเป็ นสิ ทธิ การใช้จากการนํา
มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาใช้เป็ นครั้งแรก
3.2 ลูกหนี้
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อ่ืน แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้ หักค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ประเมินโดยการวิเคราะห์
ประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์ เกี่ยวกับการชําระหนี้ ในอนาคตของลู กค้า ลูกหนี้ จะถู กตัดจําหน่ ายบัญชี เมื่อ
ทราบว่าเป็ นหนี้สูญ
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าและรายได้คา้ งรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จําแนกตามอายุหนี้ได้ดงั นี้

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลา 30 วัน
3.3 สิ นค้ าคงเหลือและการเสื่ อมสภาพหรื อล้ าสมัย
สิ นค้าคงเหลือปี 2563 มีจาํ นวน 7.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.75 ล้านบาท จากปี 2562 ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบเชื้อเพลิงใน
การผลิตไฟฟ้า
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3.4 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงมูลค่าเป็ นศูนย์บาท เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกค่าเผื่อ
ด้อยค่าไปแล้วในปี 2559 – 2560 ดังนั้นในปี 2563 จึงไม่มีรายการเคลื่อนไหวแต่อย่างใด

4. สภาพคล่อง และความพอเพียงของเงินทุน
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีเงิ นสดสุ ทธิ ได้มาจากกิ จกรรมดําเนิ นงานจํานวน 117.36 ล้านบาท
เนื่องจากบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีผลกําไรจากการเนินกิจการทั้งในส่ วนกลุ่มธุ รกิจโทรคมนาคม และพลังงาน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2563 เป็ นจํานวน 24.47 ล้านบาท เนื่ องจากมีการจ่ายเพื่อลงทุนซื้ อ
สิ นทรัพย์ทางการเงินจํานวน 13.49 ล้านบาท และลงทุนเพิ่มในส่ วนของอุปกรณ์ของธุ รกิจกลุ่มพลังงานชี วมวล จํานวน
20.85 ล้านบาท
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2563 มีจาํ นวน 91.22 ล้านบาท เนื่ องจากมีการชําระดอกเบี้ยและ
เงินกูย้ มื ระยะยาวกับสถาบันการเงิน
4.1 เงินกู้ยืมและความสามารถในการชํ าระหนี้
งบการเงินรวม (บาท)

เงิ นกูร้ ะยะยาวจากสถาบันการเงิ น
หัก เงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากเจ้าหนี� ที่สามารถเรี ยกคืนได้ทนั ที
เงิ นกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
สุ ทธิ

2563
144,913,893
(144,913,893)
-

2562
237,701,327
(205,271,327)
(20,280,000)
12,150,000

2561
334,016,080.00
(255,712,080.00)
(25,874,000.00)
52,430,000
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รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาว สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2563 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
2561
(บาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม
หัก จ่ายชําระคืน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

237,701,327
(92,787,434)
144,913,893

334,016,080
(96,314,753)
237,701,327

560,840,951
(226,824,871)
334,016,080

บริษัท ไออีซี แม่ ทา แม่ แตง จํากัด
บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญากูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง กําหนดชําระคืนภายใน 7 ปี และกําหนด
ชําระดอกเบี้ยทุกเดือน อัตราดอกเบี้ย MLR ลบ 1.50 ต่อปี และบริ ษทั ได้ชาํ ระเงินกูย้ มื นี้ เสร็ จสิ้ นแล้วภายในเดือนมีนาคม
2563
บริษัท ไออีซี สระแก้ ว 1 จํากัด
บริ ษทั ย่อยทําสัญญากูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
และกําหนดชําระดอกเบี้ยทุกเดือน อัตราดอกเบี้ย MLR, MLR ลบ 0.50 ถึง 1.5 ต่อปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวดังกล่าวมีหลักประกันดังต่อไปนี้
- ที่ดินทั้งหมดพร้อมสิ่ งปลูกสร้างที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะมีข้ ึนในอนาคตของบริ ษทั ย่อย
- เครื่ องจักรของบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั แก้วลําดวน กรุ๊ ป จํากัด (กิจการที่เกี่ยวข้องกัน)
- กรรมการบริ ษทั ย่อย
- หุ น้ สามัญของผูถ้ ือหุ น้ 2 ท่าน
- หุ น้ สามัญของบริ ษทั ย่อยจํานวน 2,650,000 หุ น้ ซึ่งถือโดยบริ ษทั มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท
- บริ ษทั คํ้าประกัน
บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด) ไม่สามารถดํารงอัตราส่ วนทางการเงินบางรายการตามที่ระบุใน
สัญญากูย้ มื เงินกับธนาคารแห่งหนึ่งได้ ดังนั้นบริ ษทั ย่อยจึงได้จดั ประเภทเงินกูย้ มื ดังกล่าวเป็ นหนี้สินหมุนเวียนในงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีภาระคํ้าประกันการกูย้ มื เงินจากธนาคารในประเทศให้แก่บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั
ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด)
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4.2 การเพิม่ และลดทุนจดทะเบียน

เมื่อวันที่ 13-20 พฤษภาคม 2562 มีผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 2 (IECW2) ใช้สิทธิ ซ้ือหุ น้ สามัญ จํานวน 9,760,547 หุน้ ในราคาใช้สิทธิ หุ้นละ 0.045 บาท เป็ นเงิน 439,225 บาท (เป็ น
หุ ้นที่ออกและชําระแล้ว จํานวน 97,606 บาท และส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ จํานวน 341,619 บาท) ซึ่ งบริ ษทั ได้จด
ทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ในปี 2563 ไม่มีการเพิ่ม - ลดทุนแต่ประการใด
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5. ภาระผูกพันด้ านหนีส้ ิ นและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีภาระผูกพันดังนี้

ภาระผูก พันที่ เกิ ดขึ้ น เป็ นผลมาจากการทําสัญญาที่เกี่ ยวข้องกับ การลงทุ นในธุ รกิ จสารสนเทศ และพัฒนา
โครงการพลังงานไฟฟ้าของกลุ่มบริ ษทั
6. ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการดําเนินงานในอนาคต
บริ ษ ทั ฯ ได้มี ก ารปรั บโครงสร้ า งธุ รกิ จ โดยได้ยกเลิ กธุ รกิ จที่ ไ ม่ส ร้ า งผลกํา ไร หรื อก่อให้เกิ ดผลประโยชน์
ในอนาคต รวมถึงการควบคุมการดําเนินงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
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ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษทั
ชื่อบริ ษทั :

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

ชื่อย่อ

IEC

เลขทะเบียนบริ ษทั

เลขที่ 0107536000323 (เดิมเลขที่ บมจ. 106)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การบริ การวางระบบโซลูชน่ั ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร รวมถึงการดําเนินธุ รกิจโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ โรงไฟฟ้าชีวมวล

ทุนจดทะเบียน

: 4,476,576,274.26 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ทุนชําระแล้ว

: 2,493,455,386.69 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

จํานวนหุ ้นสามัญที่จาํ หน่ายได้ท้งั หมด

: 249,345,538,669 หุ น้

จํานวนหุ ้นบุริมสิ ทธิ

-ไม่มี -

ที่ต้งั สํานักงานใหญ่

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

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

ข้ อมูลผู้สอบบัญชี

ชื่อผูส้ อบบัญชี บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด
1. นายชัยกฤต วรกิจภรณ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 7326
2. นางสาวกมลทรรศน์ จิตการค้า
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน10356
บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด
เลขที่ 555/5-6 อาคารเอสเอสพีทาวเวอร์ ชัน้ 5 ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (0) 2711 5300 โทรสาร (0) 2711 5866

ข้ อมูลนักลงทุนสั มพันธ์

นางสาวชลดา วงศ์วรเศรษฐ์
เลขที่ 408/37 อาคารพหลโยธินเพลส ชัน้ 9
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (0) 2619 0199 ต่อ 109 โทรสาร (0) 2619 0019

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

บริษัทประเมินราคา

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