บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมายเหตุ

สารบัญ

1

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (“COVID-19”)
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
การดําเนินงานที่เป็ นไปตามฤดูกาล
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนิ นงาน
สิ ทธิ การใช้ระบบสายส่ งกระแสไฟฟ้ารอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อเงินลงทุน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินมัดจํารับล่วงหน้าค่าหุน้
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สิน
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30
31
32
33
34
35
36

ทุนเรื อนหุน้
ส่ วนงานดําเนิ นงาน
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้
เครื่ องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
คดีความหรื อการฟ้องร้อง และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนี ยริ ง จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิ ติบุคคลที่ จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และ
ที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 408/37 อาคารพหลโยธิ นเพลสชั้น 9 ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2536
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 5 ลําดับแรก ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 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 ดําเนินธุรกิจหลักคือ ธุ รกิจผลิตภัณฑ์วิศวกรรม บริ การติดตั้งและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุ รกิ จผลิ ตและจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์ธุรกิ จโรงกําจัดขยะและผลิ ตและจําหน่ ายกระแส
ไฟฟ้าจากขยะ และธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล
เนื่องจากการอดีตผูบ้ ริ หารและกรรมการของบริ ษทั ที่ถูกกล่าวโทษว่ามีการกระทําทุจริ ต ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกรมสอบสวนคดี พิเศษ (ดี เอสไอ) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการให้
ทําการสอบสวนความผิดของอดี ตคณะกรรมการบริ หาร และบริ ษทั ได้ทาํ การฟ้ องร้องดําเนิ นคดีกบั อดีตผูบ้ ริ หาร
ซึ่ งผลของการสอบสวนและการดําเนิ นคดี ส่วนใหญ่ยงั ไม่มีขอ้ สรุ ป และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
ข้อ 35
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
รายละเอียดบริ ษทั ย่อย มีดงั นี้
ชื่ อกิจการ
บริษทั ย่ อยทางตรง
1. บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ยี่
จํากัด

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
2

ลักษณะธุรกิจ

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
บริษัทถือหุ้นร้ อยละ
กิจการจัดตั้ง 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2564
2563
ไทย

100

100

ไทย

100

100

สิ งคโปร์

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล

2.1 เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นในรู ปแบบย่อ และตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงิ น
ระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชี พบัญชี ฯ (“สภาวิชาชี พบัญชี ”) กฎระเบียบ
และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่ ง
งบการเงิ นนี้ มิได้รวมข้อมูลทางการเงิ นทั้งหมดตามข้อกําหนดสําหรับงบการเงินประจําปี แต่เน้นการให้ขอ้ มูล
เกี่ ยวกับกิ จกรรมเหตุ การณ์ และสถานการณ์ ใหม่ๆเพื่อไม่ให้ซ้ าํ ซ้อนกับข้อมูลที่ ได้เคยนําเสนอรายงานไปแล้ว
ดังนั้น การอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี้ จึงควรอ่านควบคู่กบั งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
นโยบายการบัญชี และวิธีการคํานวณที่ ใช้ในงบการเงิ นระหว่างกาลนี้ มีความสอดคล้องกับการถือปฎิ บตั ิ ใน
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้ถือปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ออกและปรับปรุ งใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 ทั้งนี้ การถือปฏิบตั ิดงั กล่าวไม่มีผลกระทบอย่าง
มีสาระสําคัญต่องบการเงิน
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและปรับปรุ งใหม่ ซึ่ งยังไม่มีผล
บังคับ ใช้ในงวดปั จจุ บนั มาถื อปฏิ บตั ิ ในการจัด ทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้
ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ
ปรับปรุ งใหม่เหล่านี้ ซึ่ งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ
2.3 สกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทําและแสดงหน่วยเงิ นตราเป็ นเงิ นบาท ซึ่ งเป็ นสกุลที่ใช้ในการดําเนิ นงานของกลุ่ม
บริ ษทั /บริ ษทั ข้อมูลทางการเงิ นทั้งหมดมีการปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น เพื่อให้แสดงเป็ นหลัก
พันบาท/ล้านบาท เว้นแต่ที่ระบุไว้อย่างอื่น
2.4 การใช้ ดลุ ยพินิจและการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลนี้ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการ และข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชี และการรายงาน
จํานวนเงินที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลนี้ ผูบ้ ริ หารได้มีการใช้ดุลยพินิจอย่างมีนยั สําคัญในการถือปฏิบตั ิตามนโยบาย
การบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั และแหล่งข้อมูลสําคัญของความไม่แน่ นอนในการประมาณการ ซึ่ งถือปฏิ บตั ิ
เช่นเดียวกันในการจัดทํางบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
2.4.1 การใช้ ดลุ ยพินิจ
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจในการเลือกนโยบายการบัญชี ซึ่ งมีผลกระทบที่มีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินที่
รับรู ้ในงบการเงิน ซึ่ งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

2.4.2 ข้ อสมมติฐาน และความไม่ แน่ นอนของการประมาณการ
•

ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการที่สาํ คัญซึ่ งมีความเสี่ ยงอย่างมีนยั สําคัญที่เป็ นเหตุ
ให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งจํานวนเงิ นที่ รับรู ้ในงบการเงิ นซึ่ งประกอบด้วย หมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น
ดังต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 และ 11
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 และ 16
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
การวัดมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
การบัญชีสาํ หรับข้อตกลงซึ่ งรวมสัญญาเช่า
ข้อสมมติ ฐานสํา หรั บ การประมาณการกระแสเงิ นสด
ในอนาคต
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17
การคํา นวนประมาณมู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้รั บ คื น ของ
ค่าความนิยม
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20
ภาษีเงิ นได้ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี
และการใช้ประโยชน์ของขาดทุนทางภาษี
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28
ข้อสมมติ ฐานเกี่ ยวกับอัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้ นของ
เงิ นเดื อ น อัต ราการหมุ นเวี ย นของพนัก งาน อัต รา
มรณะ และอัตราทุพพลภาพ
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29 และ 35 ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้อง
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33
การตีมูลค่าเครื่ องมือทางการเงิน
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
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2.5 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่
จะทําได้มลู ค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า
ดังนี้
•

ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่ มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
อย่างเดียวกัน

•

ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) สําหรับ
สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1

•

ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสําหรั บสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สินที่ ไม่ได้มาจากข้อมูลที่ สังเกตได้ (ข้อมูลที่ ไม่สามารถ
สังเกตได้)

หากข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินถูกจัดประเภทลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ที่ แตกต่างกัน การวัดมูลค่าโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดี ยวกันตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับตํ่าสุ ดที่มีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33

การวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าความนิยม
เครื่ องมือทางการเงิน
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
3

ผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรน่ า 2019 (“COVID-19”)
เนื่ องจากสภาวะเศรษฐกิ จโดยรวม และการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรน่ า 2019 (“COVID-19”) ได้ลุกลาม
และส่ งผลกระทบที่รุนแรงในวงกว้างต่อธุ รกิจและประชาชนทัว่ ไปทั้งทางตรงและทางอ้อมไปทัว่ โลก ทําให้เกิด
การชะลอตัวของเศรษฐกิ จ และมีผลกระทบต่อธุ รกิ จและอุตสาหกรรมเป็ นส่ วนใหญ่ แต่ไม่มีผลกระทบต่อรายได้
หลักของกลุ่มบริ ษทั (รายได้จากการขายไฟฟ้า)
ด้วยสถานการณ์ ดงั กล่ าวอาจนํามาซึ่ งความไม่ แน่ นอนและผลกระทบต่ อสภาพแวดล้อมของการดําเนิ นธุ รกิ จใน
ปั จจุบนั และฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะติ ดตามความคื บหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวอย่างต่อเนื่ องและ
จะประเมินผลกระทบทางการเงิ นเกี่ ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้ สินและหนี้ สินที่ อาจจะเกิ ดขึ้ น
อย่างสมํ่าเสมอ อนึ่ ง ระดับความรุ นแรงของผลกระทบขึ้ นอยู่กบั มาตรการควบคุมต่าง ๆ ของภาครัฐและระยะเวลา
ในการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19) ที่ฝ่ายบริ หารจะต้องใช้ดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ
เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง

4

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้ใช้นโยบายการบัญชี ที่สาํ คัญและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหว่างกาลเช่นเดียวกับที่ใช้
ในงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

5

การดําเนินงานที่เป็ นไปตามฤดูกาล
ยอดรายได้ของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จากการดําเนินธุรกิจ เป็ นไปตามฤดูกาลปกติตามภาวะเศรษฐกิจ

6

บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บริ ษทั ย่อยและบุคคลหรื อกิ จการอื่นที่ เกี่ ยวข้องกันที่ มีรายการระหว่างกันที่ มีนยั สําคัญกับ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ในระหว่างงวด 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
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ประเทศ
ชื่ อบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ที่จดั ตั้ง/สั ญชาติ
ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั จีเดค จํากัด
ไทย
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
บริ ษทั ไออีซีแม่ทา แม่แตง จํากัด
ไทย
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
E – Contech Management Pte. Ltd.
สิ งคโปร์
เป็ นบริ ษ ทั ย่อย (หยุด ดํา เนิ นกิ จการ) บริ ษ ทั
ถือหุน้ ร้อยละ 100
บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด (“SK I”)
ไทย
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 100 และ
มีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั เดอะ เอ็มกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ไทย
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุน้
กิจการค้าร่ วม เอไอ
ไทย
เป็ นกิจการค้าร่ วม (“คอนซอร์เตียม”) ระหว่าง
บริ ษทั กับบริ ษทั แอพเวิร์คส์ จํากัด
บริ ษทั แอพเวิร์คส์ จํากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งเป็ นผูค้ า้ ร่ วมของ
กิจการค้าร่ วม เอไอ
บริ ษทั คิงส์สปัน จํากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ
ไทย
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ และกรรมการบริ ษทั
ไทย
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญนิติบุคคลรุ่ งเรื อง
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ไทย
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญนิติบุคคลยุทธนา
ไทย
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญนิติบุคคลเกษม
ไทย
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญนิติบุคคลบุญจง
ผูบ้ ริ หารสําคัญ
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)
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการ
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าเช่าโกดังเก็บสิ นค้า
ค่าที่ปรึ กษา
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร ได้แก่ บําเหน็จ
กรรมการ เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส และอื่น

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

รายการที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2564
2563
รายได้
บริษทั ย่ อย
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ค่ าใช้ จ่าย
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
ต้นทุนการให้บริ การ
บุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
ค่าที่ปรึ กษา
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ

-

-

808

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

300
4,347
130

626
4,485
-

3,459

808

3,459

502

150

180

150

1,954
71
2,025

2,244
107
2,351

52
941

1,229
87
1,316

889
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น – กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

ยอดหนี้คงเหลือ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
ลูกหนี้อื่น
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เดอะ เอ็มกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
รวม

450,000
450,000

450,000
450,000

งบการเงินรวม
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
(พันบาท)

450,000
450,000

450,000
450,000

สุ ทธิ
31 มีนาคม
2564

31 ธันวาคม
2563

-

-
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

ยอดหนี้คงเหลือ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
ลูกหนี้อื่น
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ยี่ จํากัด
บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จํากัด
บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เดอะ เอ็มกรุ๊ ป จํากัด(มหาชน)
ดอกเบี้ยค้ างรั บ
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ยี่ จํากัด
บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จํากัด
บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด
E-Contech Management Pte.Ltd.
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
(พันบาท)

สุ ทธิ
31 มีนาคม
2564

2,313
490
7,395

2,281
490
7,545

2,281
490
7,160

2,281
490
7,545

32
-

450,000

450,000

450,000

450,000

-

363,987
21,019
33,698
619
879,521

361,150
21,019
32,189
619
875,293

361,150
21,019
32,191
619
874,910

361,150
21,019
32,189
619
875,293

235

-

31 ธันวาคม
2563

-

2,837
1,507

4,611
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้นแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

ยอดหนี้คงเหลือ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ยี่ จํากัด
บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์สจํากัด
บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด
E-Contech Management Pte.Ltd.
รวม

570,434
2,923
262,469
4,523
840,349

575,434
2,423
236,469
4,523
818,849

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
(พันบาท)
570,434
2,423
236,469
4,523
813,849

575,434
2,423
236,469
4,523
818,849

31 มีนาคม
2564

500
26,000
26,500

สุ ทธิ

31 ธันวาคม
2563

-
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)
สําหรั บงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวม

(5,000)
(5,000)

22,238
(7,000)
15,238

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
มีดงั นี้
2564

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2563
(พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 มีนาคม

-

-

818,849
26,500
(5,000)
840,349

845,431
22,238
(7,000)
860,669

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11
สินทรั พย์ สิทธิการใช้ – บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
มูลค่ าตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)
4,915
(695)
4,220
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
เจ้ าหนี้การค้ า– กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
ผู้ค้าร่ วม
บริ ษทั แอพเวิร์คส์ จํากัด
รวม

2,032
2,032

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2564
2563

821
821

2,032
2,032

821
821

หนี้สินตามสัญญาเช่ า – บุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
มูลค่าในอนาคต
มูลค่าในปัจจุบนั มูลค่าในอนาคต
มูลค่าในปัจจุบนั
ของจํานวนเงิน
ของจํานวนเงิน ของจํานวนเงิน
ของจํานวนเงิน
ขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย
ดอกเบี้ย ขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย ขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย
ดอกเบี้ย ขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย
(พันบาท)
ครบกําหนดชําระภายใน
หนึ่งปี
ครบกําหนดชําระหลังจาก
หนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

2,940

165

2,775

2,940

202

2,738

1,525
4,465

25
190

1,500
4,275

2,260
5,200

52
254

2,208
4,946

ประมาณการหนี้สินไม่ หมุนเวียนสําหรั บผลประโยชน์ พนักงาน – บุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
บุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
ผูบ้ ริ หารสําคัญ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
(พันบาท)

1,542
1,542

1,509
1,509

1,252
1,252

1,213
1,213
26

บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหนี้สินของบริ ษทั ย่อย ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28
ค่ าตอบแทนกรรมการ
ที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั เมื่ อวันที่ 25 มกราคม 2563 มี มติ อนุ มตั ิ ให้กาํ หนดผลประโยชน์ตอบแทน
กรรมการบริ ษทั และกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2563 ในวงเงินรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 0.80 ล้านบาท
และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36
สัญญาสําคัญที่ทํากับบุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาว่าจ้างที่ปรึ กษากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและผูบ้ ริ หารสําคัญของบริ ษทั จํานวน 5 สัญญา เพื่อเป็ น
ที่ปรึ กษา ให้คาํ แนะนําด้านกฎหมาย และประสานงานกับหน่ วยงานต่างๆ มีระยะเวลาของสัญญาตั้งแต่ 3 เดื อน ถึง
60 เดือน เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท ถึง 50,000
บาท
ในระหว่างปี 2564 และ 2563 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญารับจ้างบริ หารงานกับบริ ษทั ย่อย 4 แห่ ง และ 4 แห่ ง ตามลําดับ
เพื่อบริ หารจัดการงานด้านต่างๆ กําหนดระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
และตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กําหนดอัตราค่าจ้างบริ หารงานของแต่ละบริ ษทั ย่อย
ในอัตราปี ละ 120,000 บาท ถึง 360,000 บาท
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จํากัด) ได้ทาํ สัญญาจ้างที่ปรึ กษากับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กัน (นายโกมล จึ งรุ่ งเรื องกิจ) เพื่อเป็ นที่ปรึ กษาทางด้านแผนงานโครงการใหม่ กําหนดระยะเวลา 12 เดื อน เริ่ มตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 และกําหนดอัตราค่าจ้างเดือนละ 200,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 และ 1 พฤศจิกายน 2563 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าโกดังเก็บสิ นค้ากับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจํานวน 5 สัญญา เพื่อใช้เป็ นสถานที่เก็บสิ นค้า เครื่ องจักร วัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่ยา้ ย
มาจากโครงการผลิตเม็ดพลาสติกที่จงั 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 วน
หน้ากับบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง (บริ ษทั จีเดค จํากัด) กําหนดระยะเวลาเช่า 5 ปี อัตราค่าเช่าเดือนละ 1.50 ล้านบาท
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สัญญากิจการค้ าร่ วม
เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2561 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญากิจการค้าร่ วม (“คอนซอร์เตียม”) กับบริ ษทั แอพเวิร์คส์ จํากัด และ
ใช้ชื่อว่า “กิจการค้าร่ วม เอไอ” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อร่ วมกันยื่นข้อเสนอและเข้าประกวดราคา ทําสัญญา และ
ปฎิบตั ิงานตามสัญญากับบริ ษทั มหาชนแห่ งหนึ่ งในโครงการจัดทําแผนพัฒนาระบบสํารองสําหรับ OM Unified
จํานวน 1 ระบบ มีระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ ลงนามในสัญญาและจะสิ้ นสุ ดเมื่ อกิ จการค้าร่ วมได้ปฎิ บตั ิ ตามสัญญา
ครบถ้วน ทั้งนี้ ผูร้ ่ วมค้าแต่ละฝ่ ายจะต้องปฏิ บตั ิงานตามขอบข่ายการทํางาน การจัดหาสิ นค้า และการให้บริ การ
ตามข้อกําหนด และเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในสัญญาค้าร่ วม
7

ลูกหนีก้ ารค้ า
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
(พันบาท)
61,383
56,269
11,308
26,032

กิจการอื่น
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ

(7,605)
53,778

(7,605)
48,664

(6,877)
4,431

(6,877)
19,155

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดงั นี้

ยังไม่ครบกําหนดชําระ
ค้างชําระเกินกําหนด
น้อยกว่า 3 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
(พันบาท)
48,984
41,218
1,272
15,025
4,794
7,605
61,383

7,446
7,605
56,269

3,159
6,877
11,308

4,130
6,877
26,032

(7,605)
53,778

(7,605)
48,664

(6,877)
4,431

(6,877)
19,155
28

บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลา 7 - 30 วัน
8

ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ
กิจการอื่น
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
(พันบาท)
450,000
450,000
879,521
875,295
(450,000)
265,717

(450,000)
257,243

(874,910)
4,611
179,880

(875,295)
169,121

(131,488)
134,229
134,229

(132,608)
124,635
124,635

(108,269)
71,611
76,222

(109,383)
59,738
59,738

-

4,710

(1,497)
(1,497)

(2,223)
2,487

สําหรั บงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น
กลับรายการผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(1,120)
รวม
(1,120)

(2,223)
(2,223)
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น – กิจการอื่น

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่ายโครงการพัฒนา
เงินทดรองจ่ายอื่น
ดอกเบี้ยค้างรับ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้า
(ดูหมายเหตุขอ้ 35)
ภาษีซ้ื อรอใบกํากับภาษี
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
ลูกหนี้อื่น – บริ ษทั โรงไฟฟ้า
หนองรี จํากัด
ลูกหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้อื่น
รวม
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
(พันบาท)
5,011
3,867
1,531
336
6,000
6,000
6,000
6,000
327
404
227
304
6,133
6,125
6,133
6,125
112,127
457
6,543

114,511
981
7,031

45,030
67
4,063

46,201
74
4,053

50,556
20,140
58,423
265,717

51,667
8,227
58,430
257,243

50,556
20,140
46,133
179,880

51,667
8,227
46,134
169,121

(131,488)
134,229

(132,608)
124,635

(108,269)
71,611

(109,383)
59,738
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ -ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่นกิจการอื่น ประกอบด้ วย :-

เงินทดรองจ่ายอื่น
เงินทดรองจ่ายโครงการพัฒนา
ดอกเบี้ยค้างรับ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้อื่น – บริ ษทั โรงไฟฟ้า
หนองรี จํากัด
ลูกหนี้อื่น
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
(พันบาท)
80
80
6,000
6,000
6,000
6,000
6,079
6,079
6,079
6,079
10,850
10,850
50,556
57,923
131,488

51,667
57,932
132,608

50,556
45,634
108,269

51,667
45,637
109,383

ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติ อนุ มตั ิ ให้บริ ษทั ขายสิ ทธิ เรี ยกร้องในมูลหนี้
เงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั โรงไฟฟ้ าหนองรี จํากัด จํานวน 65 ล้านบาท ให้กบั บริ ษทั อื่นแห่ งหนึ่ งที่ซ้ื อหุ น้ ของบริ ษทั
โรงไฟฟ้าหนองรี จํากัด จากบริ ษทั ในราคา 20 ล้านบาท กําหนดผ่อนชําระให้เสร็ จสิ้ นภายในระยะเวลา 3 ปี โดย
กําหนดให้ผ่อนชําระเป็ นรายเดือน จํานวน 36 งวด งวดละ 555,555.55 บาท เริ่ มชําระงวดแรกภายในสิ้ นเดือน
(ที่บริ 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 มีนาคม 2564 และ
31 ธันวาคม 2563 มียอดคงเหลือจํานวน 51 ล้านบาท และ 52 ล้านบาท ตามลําดับ และได้ต้ งั ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้แล้วจํานวน 51 ล้านบาท และ 52 ล้านบาท ตามลําดับ
9

สิ นทรัพย์ ที่เกิดจากสั ญญา-หมุนเวียน

กิจการอื่น
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
(พันบาท)
60,389
72,698
27,883
29,074
(11,434)
48,955

(11,434)
61,264

(11,434)
16,449

(11,434)
17,640
31

บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
(พันบาท)
สําหรั บงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น
565
565
10

สิ นทรัพย์ ทางการเงินหมุนเวียนอื่น/สิ นทรัพย์ ทางการเงินไม่ หมุนเวียนอื่น

เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
หั ก ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง
รวม
จัดประเภทเป็ น :
ส่ วนที่หมุนเวียน
ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
รวม

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
(พันบาท)
1,110
11,400
1,020
1,059
8,995
8,995
11,125
21,454
(8,995)
(8,995)
2,130
12,459
1,110
1,020
2,130

11,400
1,059
12,459
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
•

เงินลงทุนเพื่อค้า
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนเพื่อค้าระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม มีดงั นี้

ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้ อระหว่างวด
จําหน่ายระหว่างววด
รายการปรับปรุ งจากการปรับมูลค่า
ณ วันที่ 31 มีนาคม
•

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
2564
2563
(พันบาท)
12,007
1,162
(12,164)
105
1,110
-

เงินลงทุนเผื่อขาย
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนเผื่อขายระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม มีดงั นี้

ณ วันที่ 1 มกราคม
รายการปรับปรุ งจากการปรับมูลค่า
ณ วันที่ 31 มีนาคม

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
2564
2563
(พันบาท)
1,058
1,804
(38)
(533)
1,020
1,271
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

เงินลงทุนเผื่อขาย
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)

•

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการ
ราคาทุน
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
มูลค่ายุติธรรม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
2564
2563
(พันบาท)
125

125

895

934

1,020

1,059

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนระยะยาวอื่นระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)
เงินลงทุนทัว่ ไป – ราคาทุน
บริ ษทั เอ็นเนอร์จี ซิ สเท็ม เอ็นจิเนียริ ง แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
ณ วันที่ 1 มกราคม
ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างงวด
ณ วันที่ 31 มีนาคม
หั ก ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง
สุ ทธิ

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

8,995
8,995
(8,995)
-
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
11

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม มีดงั นี้

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม
ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างงวด
รวม
หั ก ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง
ณ วันที่ 31 มีนาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)
2,470,010
2,470,010
(2,470,010)
-

2,470,010
2,470,010
(2,470,010)
-
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้

บริษทั ย่อยทางตรง
บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ จํากัด
บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ ทเนอร์ ส
จํากัด
E-Contech Management Pte. Ltd.
บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด
รวม

สัดส่วนความเป็ นเจ้าของ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
(ร้ อยละ)

ทุนชําระแล้ว
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2564
2563
(ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง
วิธีราคาทุน – สุ ทธิ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
2564
2563
(พันบาท)

เงินปั นผลรับ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2564
2563

100

100

1,040

1,040

1,031,135

1,031,135

(1,031,135)

(1,031,135)

-

-

-

-

100
100
100

100
100
100

760
3
630

760
3
630

760,600
3,275
675,000
2,470,010

760,600
3,275
675,000
2,470,010

(760,600)
(3,275)
(675,000)
(2,470,010)

(760,600)
(3,275)
(675,000)
(2,470,010)

-

-

-

-
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
12

อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
การซื้ อ จําหน่าย และโอนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2564
2563
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม

197,043
(478)
196,565

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(พันบาท)
199,497
142,492
(483)
199,014
142,492

142,492
142,492

การคํ้าประกัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็ นโฉนดที่ดิน รวม 4 โฉนด ราคาทุน 133 ล้านบาท ของ
บริ ษทั และอาคารชุดมูลค่าตามบัญชี 18.23 ล้านบาท ของบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ จํากัด) ได้จด
ทะเบียนจํานองเป็ นหลักประกันการกูย้ ืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 1 ท่าน
13

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์
การซื้ อ จําหน่าย และโอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2564
2563
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม
การซื้ อและการโอนเข้า – ราคาทุน
การจําหน่ายและการโอนออก
- ราคาตามบัญชีสุทธิ
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสําหรับงวด
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

620,687
6,601

(พันบาท)
688,607
3,363
760
-

4,359
198

(6,997)
(25,113)
10,159
605,337

(67)
(26,096)
6,720
669,924

(67)
(750)
163
3,903

(323)
161
3,201
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สิ นทรั พย์ ที่ติดตั้งบนที่ดินเช่ า
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 อาคารและอุปกรณ์ของบริ ษทั ย่อยสองแห่ ง (บริ ษทั จีเดค จํากัด และบริ ษทั ไออีซี กรี น
เอนเนอร์ยี่ จํากัด) มูลค่าตามบัญชี จํานวน 197 ล้านบาท ได้ก่อสร้างและติดตั้งบนที่ดินเช่าของบริ ษทั ย่อย ภายใต้
สัญญาเช่าที่ดิน 2 ฉบับ ระยะเวลา 20 ปี และ 25 ปี และกรรมสิ ทธิ์ ในสิ่ งก่อสร้าง อาคารและเครื่ องจักรของบริ ษทั
ย่อยดังกล่าว ตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของผูใ้ ห้เช่าที่ดินทั้งจํานวน เมื่อสิ้ นสุ ดสัญญาเช่า
การคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี ของที่ ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างที่ มีอยู่ในปั จจุบนั หรื อจะมีข้ ึ นต่อไป
ในอนาคตของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง (บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด) ได้จดทะเบี ยนจํานองไว้เป็ นหลักประกัน
ตลอดจนโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องตามสัญญาฯ ให้แก่ธนาคารเพื่อใช้เป็ นหลักประกันตามสัญญาเงินกูย้ ืม สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
(ล้ านบาท)
16
2
160
178

ที่ดิน
อาคาร
โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ผลิต
รวม
14

สิ นทรัพย์ ที่ไม่ ได้ ใช้ ดาํ เนินงาน
งบการเงินรวม
2564
2563
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม
ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างงวด
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม

161,320
161,320

161,320
161,320

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
151,949
151,949

151,949
151,949

38

บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
15

สิ ทธิการใช้ ระบบสายส่ งกระแสไฟฟ้ ารอตัดบัญชี
การซื้ อ จําหน่าย และโอนสิ ทธิ การใช้ระบบสายส่ งกระแสไฟฟ้ ารอตัดบัญชี ระหว่างงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2564
2563
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม

16

32,943
(457)
17
32,503

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(พันบาท)
34,735
(446)
34,289

-

-

สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้
รายการเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)

มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม

28,851
(1,353)
27,498

26,565
(638)
25,927

14,569
(1,132)
13,437

11,448
(438)
11,010
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
17

ค่ าความนิยม

งบการเงินรวม
2564
2563
(พันบาท)

ราคาทุน :
ณ วันที่ 1 มกราคม
ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างงวดื
ณ วันที่ 31 มีนาคม
หั ก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สุ ทธิ
18

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

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

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอื่น
การซื้ อ จําหน่าย และโอนสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2564
2563
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม

19

285
(1,391)
1,356
250

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(พันบาท)
409
(1,427)
1,361
343

90
(563)
557
84

118
(567)
560
111

เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าซื้ อเงินลงทุน

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อเงินลงทุน
หั ก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สุ ทธิ

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
(พันบาท)
40,000
40,000
(40,000)
(40,000)
40

บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื่ อวันที่ 23 มีนาคม 2558 มีมติ อนุ มตั ิ ให้บริ ษทั ซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ถาวร เอ็น
เนอร์ ยี่ (2013) จํากัด (“TE”) คิ ดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100 ของหุ ้นที่ ออกชําระแล้วรวมจํานวน 1,250,000 หุ ้น ในราคา
หุ น้ ละ 100 บาท คิ ดเป็ นมูลค่าหุ น้ ที่ ซ้ื อขายทั้งสิ้ น 125 ล้านบาท โดยมีการชําระค่าหุ ้นตามสัญญา 2 งวด บริ ษทั ชําระ
งวดที่ 1 จํานวน 40 ล้านบาท เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ซึ่ งได้บนั ทึกเป็ นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อเงินลงทุน เนื่ องจากการ
ซื้ อหุน้ ดังกล่าวไม่สามารถดําเนิ นการได้แล้วเสร็ จตามสัญญาที่ตกลงไว้ บริ ษทั จึงได้ฟ้องร้องดําเนิ นคดีกบั ผูเ้ กี่ยวข้อง
เพื่อเรี ยกคื นเงิ นจ่ายล่วงหน้า และได้บนั ทึ กค่ าเผื่อการด้อยค่ าของเงิ นจ่ายล่วงหน้าทั้งจํานวน ต่อมาศาลชั้นต้นได้มี
คําพิ พากษาให้บริ ษ ทั ชนะคดี ด ังกล่ าวและได้รั บเงิ นคื นเต็มจํานวน และเมื่ อวันที่ 11 มิ ถุนายน 2562 จําเลยได้ยื่ น
อุทธรณ์ต่อศาล จนถึงปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ซึ่ งยังไม่ทราบผล ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35
20

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม มีดงั นี้
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
งบการเงินรวม
บันทึกเป็ นรายจ่าย/รายได้ใน
ณ วันที่
1 มกราคม 2564
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม

กําไร(ขาดทุน)

กําไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็ จอื่น

ณ วันที่
31 มีนาคม 2564

(ล้ านบาท)
(186)

-

-

(186)

(1,374)
(1,560)

-

(15)
(15)

(1,389)
(1,575)
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ นรายจ่าย/รายได้ใน
ณ วันที่
1 มกราคม 2564

กําไร(ขาดทุน)

กําไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็ จอื่น

ณ วันที่
31 มีนาคม 2564

(ล้ านบาท)

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม

(186)

-

-

(186)

(1,374)
(1,560)

-

-

(1,374)
(1,560)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ นรายจ่าย/รายได้ใน
ณ วันที่
1 มกราคม 2563
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม

กําไร(ขาดทุน)

กําไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็ จอื่น

ณ วันที่
31 มีนาคม 2563

(ล้ านบาท)
(336)

-

-

(336)

(1,184)
(1,520)

-

-

(1,184)
(1,520)
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่มิได้รับรู ้ในงบการเงินมีรายละเอียดดังนี้

ผลแตกต่างชัว่ คราว
ยอดขาดทุนยกไป
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
(ล้ านบาท)
1,652
1,630
1,044
1,052
453
584
302
441
2,105
2,214
1,346
1,493

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้ นอายุในปี 2564 - 2568 ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีที่ยงั ไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ภาษีเงิ นได้ปัจจุบนั นั้นกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ยังมิได้รับรู ้ รายการดังกล่าวเป็ นสิ นทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี
เนื่ องจากยังไม่มีความเป็ นได้ค่อนข้างแน่ ว่ากลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทาง
ภาษีดงั กล่าว
21

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
(พันบาท)
เงินประกันตามสัญญาก่อสร้างและ
บริ หารจัดการระบบกําจัดขยะมูล
ฝอยชุมชนต่อเทศบาลนครหาดใหญ่
เงินประกันการชําระเงินค่าซื้ อขาย
กากที่เหลือจากการคัดแยกปุ๋ ยอินทรี ย ์
เงินมัดจําอื่นๆ
รวม
หั ก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สุ ทธิ

32,500

32,500

-

-

5,000
23,985
61,485
(7,575)
53,910

5,000
23,985
61,485
(7,575)
53,910

5,000
18,511
23,511
(6,370)
17,141

5,000
18,511
23,511
(6,370)
17,141
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า ประกอบด้ วย :งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
(พันบาท)
เงินประกันการชําระเงินค่าซื้ อขาย
กากที่เหลือจากการคัดแยกปุ๋ ยอินทรี ย ์
เงินมัดจําอื่นๆ
รวม
22

5,000
2,575
7,575

5,000
2,575
7,575

5,000
1,370
6,370

5,000
1,370
6,370

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
(พันบาท)
8,524
10,288
9
41
20,000
20,000
28,524
30,288
9
41

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2564
2563
ตั๋วสัญญาใช้ เงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 มีนาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)

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

-

-

-
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
23

เจ้ าหนีก้ ารค้ า

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น ๆ
รวม
24

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
(พันบาท)
2,032
821
2,032
821
20,313
25,763
557
995
22,345
26,584
2,589
1,816

เจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น

กิจการอื่น
เจ้าหนี้ค่าซื้ อทรัพย์สิน
เจ้าหนี้อื่น
เงินรับตามบันทึกการชดใช้ค่าเสี ยหาย
ภาษีขายที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
(พันบาท)
76,615
26,311
5,000
10,554
125
118,605

71,770
29,418
5,000
11,292
3,617
121,097

19,108
5,000
3,537
27,645

2,888
12,347
5,000
4,833
3,469
28,537

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมตั ิเห็นชอบให้รับข้อเสนอของนายสุ ทิน ใจธรรม
ที่ จะชดใช้ค่ าเสี ยหายให้แก่ บริ ษ ัทจํานวน 15 ล้านบาท และให้บริ ษ ัทยื่ นคําร้ องถอนคดี อาญาหมายเลขดําที่ อ.
2568/2559 และหมายเลขแดงที่ อ. 2696/2561 ข้อหาฉ้อโกง ระหว่างบริ ษทั (“โจทก์”) กับนายสุ ทิน ใจธรรม และ
นางสาวจารุ วรรณ ภูษณภิบาลคุปต์ (“จําเลย”)
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ต่อมาเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 บริ ษทั (“โจทก์”) ได้ทาํ บันทึ กการชดใช้ค่าเสี ยหายและส่ งมอบเชื้ อเพลิงกับนาย
สุ ทิน ใจธรรม (“จําเลย”) และนางสาวจารุ วรรณ ภูษณภิบาลคุปต์ (“ลูกหนี้ ”) จํานวน 2 ฉบับ โดยจําเลยมีความประสงค์
ขอชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่บริ ษทั และขอให้บริ ษทั ถอนฟ้องจําเลยในคดีอาญาหมายเลขดําที่ อ. 2568/2559 และหมายเลข
แดงที่ อ. 2696/2561 ข้อหาฉ้อโกง โดยลูกหนี้ตกลงเข้าผูกพันในการชดใช้ค่าเสี ยหายโดยจะเป็ นผูส้ งั่ จ่ายชําระค่าเสี ยหาย
ให้บริ ษทั ทั้งนี้ จําเลยและลูกหนี้ ตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่บริ ษทั จํานวน 15 ล้านบาท โดยกําหนดแบ่งชําระ
ดังนี้
1) ชําระในวันที่ทาํ บันทึ กฉบับนี้ จาํ นวน 5 ล้านบาท โดยชําระเป็ นแคชเชี ยร์ เช็คเลขที่ 16118083 ลงวันที่ 13
เมษายน 2563 ซึ่ งบริ ษทั ได้รับชําระเงินเรี ยบร้อยแล้ว และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม
2563 บริ ษทั บันทึกไว้เป็ นเงินรับตามบันทึกการชดใช้ค่าเสี ยหายทั้งจํานวนภายใต้เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
2) ส่ วนที่เหลืออีกจํานวน 10 ล้านบาท ชําระเป็ นเช็คสัง่ จ่ายล่วงหน้าจํานวน 22 ฉบับ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ถึง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยบริ ษทั แก้วลําดวน กรุ๊ ป จํากัด เป็ นผูส้ ั่งจ่าย และนางสาวจารุ วรรณ ภูษณภิบาลคุปต์
เป็ นผูล้ งลายมือชื่อสัง่ จ่าย
และจําเลยสามารถส่ งมอบเชื้อเพลิงไม้สบั ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้ าตามมาตรฐานที่บริ ษทั กําหนด โดยส่ งมอบให้แก่
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด (“เจ้าหนี้ ”) ทุกๆ เดือนไม่เกินกว่าหรื อเท่ากับจํานวน 1.50 ล้านบาท
เริ่ มงวดแรกในเดือนเมษายน 2563 และต้องส่ งมอบให้เสร็ จสิ้ นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ มูลค่าสิ นค้าให้
ถือเอาราคาซื้ อขายในท้องตลาดที่ซ้ื อขายจริ งเฉลี่ยของสามบริ ษทั ที่น่าเชื่อถือ
ทั้งนี้ บริ ษทั ตกลงยินยอมถอนฟ้ องคดีดงั กล่าวทันทีเมื่อได้รับเงินและได้รับเช็คล่วงหน้าจํานวน 22 ฉบับดังกล่าว
และเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 บริ ษทั ได้ถอนฟ้องคดีดงั กล่าวต่อศาลฎีกาแล้ว
จนถึงปั จจุบนั บริ ษทั ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินตามเช็คสั่งจ่ายได้จาํ นวน 12 ฉบับ เป็ นเงิน 5.40 ล้านบาท ทั้งนี้ บริ ษทั
ได้แจ้งความร้องทุกข์ดาํ เนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติเช็คกับนายสุ ทิน ใจธรรม และนางสาวจารุ วรรณ ภูษณภิบาล
คุปต์ ต่ อสถานี ตาํ รวจฯ แล้ว อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ไออี ซี สระแก้ว 1 จํากัด มี หนี้ คา้ งชําระค่ าเชื้ อเพลิ งไม้สับเป็ น
จํานวน 3.77 ล้านบาท
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
25

เงินมัดจํารับล่ วงหน้ าค่ าหุ้น

เงินมัดจํารับจากผูจ้ ะซื้ อบริ ษทั ย่อย
รวม
26

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
(พันบาท)
10,000
10,000
10,000
10,000

เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หั ก ส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่เจ้าหนี้สามารถเรี ยกคืนได้ทนั ที
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
(พันบาท)
134,741
144,914
(134,741)
(144,914)
-

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ ืมระยะยาว สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม มีดงั นี้
2564
ณ วันที่ 1 มกราคม
ลดลง
ณ วันที่ 31 มีนาคม

งบการเงินรวม

(พันบาท)
144,914
(10,173)
134,741

2563
237,701
(43,410)
194,291
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ภายใต้สัญญาเงิ นกู้ยื มของบริ ษ ทั ย่อย (บริ ษ ทั ไออี ซี สระแก้ว 1 จํากัด ) มี ข ้อจํากัดเกี่ ยวกับการดํารงอัตราส่ วน
ความสามารถในการชําระหนี้ ดังนี้
ตามงบการเงิน
ตามสัญญา

ณ 31 มีนาคม 2564

ณ 31 ธันวาคม 2563

อัตราส่ วนทางการเงิน (DSCR)

ไม่ต่าํ กว่า 1.1

0.25

0.67

อัตราส่ วนหนี้สินรวมต่อส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ น้ (D/E Ratio)

ไม่ต่าํ กว่า 0

(0.85)

(1.04)

ดังนั้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด) ไม่สามารถดํารง
อัตราส่ วนทางการเงินให้เป็ นไปตามสัญญาดังกล่าว ซึ่ งอาจทําให้ธนาคารเร่ งให้บริ ษทั ย่อยชําระหนี้ คงเหลือทั้งหมด
ก่อนครบกําหนดได้ทนั ที ดังนั้น บริ ษทั ย่อยได้จดั ประเภทเงินกูย้ ืมระยะยาวที่เจ้าหนี้ สามารถเรี ยกคืนได้ทนั ที จาํ นวน
135 ล้านบาท และ 145 ล้านบาท ตามลําดับ แสดงไว้ภายใต้หนี้สินหมุนเวียน
และอย่างไรก็ตามธนาคารได้แจ้งว่าบริ ษทั ย่อยได้ปฎิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขของสัญญาฯ โดยไม่มีเหตุ ผิดนัดชําระหนี้ ให้
ธนาคารทั้งหมดทันที ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36
27

หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ า
งบการเงินรวม
มูลค่า
อนาคต
ของจํานวน
เงินขั้นตํ่า
ที่ตอ้ งจ่าย
ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ครบกํา หนดชํา ระหลัง จากหนึ่ ง ปี
แต่ไม่เกินห้าปี
ครบกําหนดชําระหลังจากห้าปี
รวม

ดอกเบี้ย

6,576

587

9,353
11,294
27,223

984
1,488
3,059

31 มีนาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าปั จจุบนั มูลค่าอนาคต
ของจํานวน ของจํานวน
เงินขั้นตํ่า
เงินขั้นตํ่า
ที่ตอ้ งจ่าย
ที่ตอ้ งจ่าย
(พันบาท)
5,989
3,884
8,369
9,806
24,164

5,077
147
9,108

มูลค่า
ปั จจุบนั
ของจํานวน
เงินขั้นตํ่า
ดอกเบี้ย ที่ตอ้ งจ่าย
366

3,518

464
2
832

4,613
145
8,276
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม
มูลค่า
อนาคต
ของจํานวน
เงินขั้นตํ่า
ที่ตอ้ งจ่าย
ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ครบกํา หนดชํา ระหลัง จากหนึ่ ง ปี
แต่ไม่เกินห้าปี
ครบกําหนดชําระหลักจากห้าปี
รวม

ดอกเบี้ย

6,885

595

11,500
10,664
29,049

1,292
1,309
3,196

31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าปั จจุบนั มูลค่าอนาคต
ของจํานวน ของจํานวน
เงินขั้นตํ่า
เงินขั้นตํ่า
ที่ตอ้ งจ่าย
ที่ตอ้ งจ่าย
(พันบาท)
6,290
3,884
10,208
9,355
25,853

5,831
365
10,080

มูลค่า
ปั จจุบนั
ของจํานวน
เงินขั้นตํ่า
ดอกเบี้ย ที่ตอ้ งจ่าย
359

3,525

537
8
904

5,294
357
9,176

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 หนี้ สินตามสัญญาเช่าจํานวน 24.16 ล้านบาท และ 8.28 ล้านบาท ตามลําดับ ในงบการเงิ น
รวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ เป็ นหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และยานพาหนะ จํานวน 7 สัญญา
มีระยะเวลา 24 – 336 งวด โดยมีกาํ หนดจ่ายชําระงวดละประมาณ 3,580 บาท ถึง 110,500 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หนี้ สินตามสัญญาเช่าจํานวน 26 ล้านบาท และ 9 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ตามลําดับ เป็ นหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และยานพาหนะ จํานวน 7 สัญญา มีระยะเวลา 24 – 336
งวด โดยมีกาํ หนดจ่ายชําระงวดละประมาณ 3,850 บาท ถึง 110,500 บาท
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
28

ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2564
2563
ภาระผูกพันของโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรู้ ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบี้ย
จากภาระผูกพัน
หัก จ่ายผลผระโยชน์
รับรู้ ในกําไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาระผูกพันของโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 มีนาคม

29

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

5,408

5,447

3,923

4,288

222
(250)
5,380

211
5,658

113
4,036

144
4,432

-

-

-

5,658

4,036

4,432

(72)
5,308

ประมาณการหนีส้ ิ น
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
(พันบาท)
ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญาฯ
30,472
22,821
30,472
22,821
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้องฯ
8,326
8,326
ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหนี้สิน
ของบริ ษทั ย่อย
77,942
77,942
รวม
38,798
31,147
108,414
100,763
50

บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
(พันบาท)
จัดประเภทเป็ น :
ส่ วนที่หมุนเวียน
ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
รวม

30,472
8,326
38,798

22,821
8,326
31,147

30,472
77,942
108,414

22,821
77,942
100,763
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
รายการเคลื่อนไหว สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม มีดงั นี้
ประมาณการค่าปรับงานล่าช้า
ตามสัญญา
2564
2563
ณ วันที่ 1 มกราคม
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
จ่ายชําระประมาณการหนี้สิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม

22,821
7,651
30,472

34,447
6,274
40,721

ประมาณการค่าปรับงานล่าช้า
ตามสัญญา
2564
2563
ณ วันที่ 1 มกราคม
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม

22,821
7,651
30,472

34,447
6,274
40,721

งบการเงินรวม
ประมาณการหนี้สินจากคดี
ประมาณการผลขาดทุนจากภาระ
ฟ้องร้อง
หนี้สินของบริ ษทั ย่อย
2564
2563
2564
2563
(พันบาท)
8,326
8,376
(19)
8,326
8,357
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประมาณการหนี้สินจากคดี
ประมาณการผลขาดทุนจากภาระ
ฟ้องร้อง
หนี้สินของบริ ษทั ย่อย
2564
2563
2564
2563
(พันบาท)
77,942
77,942
77,942
77,942

รวม
2564

2563

31,147
7,651
38,798

42,823
6,274
(19)
49,078

รวม
2564

2563

100,763
7,651
108,414

112,389
6,274
118,663
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30

ทุนเรื อนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
ณ วันต้นงวด
- หุน้ สามัญ
ณ วันสิ้นงวด
- หุ้นสามัญ

ราคาตาม
มูลค่ าหุ้น
(บาท)

ทุนที่ออกและชําระแล้ ว
ณ วันต้นงวด
- หุน้ สามัญ
ณ วันสิ้นงวด
- หุ้นสามัญ
31

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
(พันหุ้ น/พันบาท)

0.01

447,657,627

4,476,576

447,657,627

4,476,576

0.01

447,657,627

4,476,576

447,657,627

4,476,576

0.01

249,345,539

2,493,455

249,345,539

2,493,455

0.01

249,345,539

2,493,455

249,345,539

2,493,455

ส่ วนงานดําเนินงาน
ข้ อมูลตามส่ วนงานที่รายงาน
ส่ วนงาน 1
2564
2563
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
รายได้จากการดําเนินงาน
- รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้อื่น
- รายได้จากลูกค้าภายนอก
- รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รวม

ส่ วนงาน 2
2564
2563
(ล้ านบาท)

รวม
2564

2563

5

15

125

117

130

132

2
1
8

5
20

125

117

2
1
133

5
137
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ส่ วนงาน 1
2564
2563

หั กตัดรายการระหว่างกัน
รายได้ รวม
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
กําไร(ขาดทุน)ตามส่ วนงานก่ อนหักภาษี
สิ นทรัพย์ ส่วนงานที่รายงาน
ณ วันที่ 31 มีนาคม / 31 ธันวาคม

ส่ วนงาน 2
2564
2563
(ล้ านบาท)

รวม
2564

2563

(1)
7
-

(5)
15
-

125
2

117
3

(1)
132
2

(5)
132
3

(1)

(1)

(11)

(7)

(12)

(8)

(1)
(12)

(2)
(9)

14

4

(1)
2

(2)
(5)

539

566

1,006

994

1,545

1,560

การกระทบยอดรายได้ กําไรหรื อขาดทุน และสิ นทรั พย์ตามส่ วนที่ รายงาน สําหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม

กําไรหรื อขาดทุน
ขาดทุนจากส่ วนงานที่รายงาน
ตัดรายการกําไรระหว่างส่ วนงาน
กําไร(ขาดทุน)รวมก่ อนภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
2564
2563
(ล้ านบาท)
(2)
4
2

(24)
19
(5)
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

สิ นทรัพย์
รวมสิ นทรัพย์ของส่ วนงานที่รายงาน
เงินลงทุนในตราสารทุน
สิ นทรัพย์ รวม
32

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
(ล้ านบาท)
1,543
2
1,545

1,548
12
1,560

568
2
570

553
12
565

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กํา ไร(ขาดทุ น)ต่ อหุ ้นขั้นพื้ นฐาน สํา หรั บงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นาคม คํา นวณจากกํา ไร(ขาดทุ น)
สําหรับงวดที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ สามัญของบริ ษทั และจํานวนหุ น้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างงวดในแต่
ละงวดโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก แสดงการคํานวณได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
(ล้ านบาท/ล้ านหุ้น)
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวดที่เป็ นของ
ผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั (ขั้นพื้นฐาน)
จํานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนัก(ขั้นพื้นฐาน)
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)

2

(5)

(1)

(24)

249,336
0.000008

249,336
(0.000020)

249,336
0.000004

249,336
(0.000096)

55

บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
33

เครื่ องมือทางการเงิน
การกําหนดมูลค่ ายุติธรรมสําหรั บสินทรั พย์ และหนี้สินทางการเงินที่ไม่ ได้ วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ที่ไม่ได้วดั มูลค่ายุติธรรมจัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้น กลุ่มบริ ษทั /
บริ ษทั จึงประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี ที่แสดงในงบแสดง
ฐานะทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ ืมระยะยาวมีมูลค่าที่ใกล้เคี ยงกับมูลค่าตามบัญชี เนื่ องจากมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรา
ตลาด
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ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีภาระผูกพัน ดังนี้
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
(ล้ านบาท)
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่ าดําเนินงานที่ยกเลิกไม่ ได้
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
หลังจากห้าปี
รวม
ภาระผูกพันอื่น ๆ :หนังสื อคํ้าประกันจากธนาคาร และแคชเชียร์เช็คเพื่อคํ้าประกัน
สัญญาการให้บริ การและคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้า
รวม

1
2
1
4

51
51

1
2
1
4

51
51

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 บริ ษทั (“ผูซ้ ้ื อ”) ได้ทาํ สัญญาซื้ อกากที่เหลือจากการคัดแยกปุ๋ ยอินทรี ยก์ บั บริ ษทั อื่นแห่ ง
หนึ่ ง (“ผูข้ าย”) โดยตกลงซื้ อกากที่ เหลื อจากการคัดแยกปุ๋ ยอิ นทรี ยเ์ พื่ อนําไปใช้เป็ นวัตถุดิบในโครงการผลิ ต
พลาสติ กรี ไซเคิ ล กําหนดราคาซื้ อขายในระยะเวลา 2 ปี แรกนับจากวันที่ซ้ื อครั้งแรกในอัตราคงที่ เมตริ กตันละ
161 บาท และปรับเพิ่มร้อยละ 2 ทุกปี รวมเป็ นระยะเวลา 10 ปี โดยกําหนดให้วางเงินประกันตามสัญญาจํานวน
5 ล้านบาท และภายใต้สัญญาได้กาํ หนดเงื่ อนไขที่ สาํ คัญ ได้แก่ เกี่ ยวกับการบอกเลิกสัญญาได้ก็ต่อเมื่อได้รับ
ความยินยอมจากทั้งสองฝ่ าย และการไม่ปฎิบตั ิตามเงื่อนไขในสัญญาในส่ วนที่สาํ คัญเป็ นต้น
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ทั้งนี้ ในกรณี ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ งไม่ปฎิ บตั ิ ตามสัญญา คู่ สัญญาอีกฝ่ ายมีสิทธิ เรี ยกร้องค่ าเสี ยหายและค่าปรั บในอัตรา
ร้อยละ 5 ต่อปี รวมทั้ง ค่าเสี ยหายหรื อค่าปรับจากการบอกเลิกสัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอม จนถึงปั จจุบนั บริ ษทั
ยังไม่ได้รับแจ้งการเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผื่อการด้อยค่า
ของเงินประกันตามสัญญาข้างต้นไว้แล้วจํานวน 5 ล้านบาท รวมทั้งจะติดตามการขอคืนเงินประกันดังกล่าว
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คดีความหรื อการฟ้ องร้ อง และหนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้
•

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

ดําที่ พ.310/2563

บริ ษทั

บริ ษทั ไออีซี
บิซิเนส พาร์ท
เนอร์ส จํากัด
(“บริ ษทั ย่อย”)

รายละเอียดของคดี
มื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษทั ยื่นฟ้ องต่อศาล
แพ่งข้อหาผิดสัญญาซื้ อขายหุ ้น ทุ นทรัพย์ฟ้องร้ อง
จํานวน 53.75 ล้านบาท ซึ่ งศาลชั้นต้นพิ พากษาให้
จําเลยชําระเงิ นมัดจําค่ าหุ ้นคื นให้แก่ บริ ษทั พร้ อม
ดอกเบี้ ย ในอัต ราร้ อ ยละ 7.5 ต่ อปี นับ แต่ ว นั ฟ้ อ ง
ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ 11 มิ ถุ น ายน 2562 จํา เลยได้ยื่ น
อุทธรณ์ ต่อศาล และเมื่ อวันที่ 6 ตุ ลาคม 2563 ศาล
อุทธรณ์พิพากษาให้จาํ เลยชําระเงิ นมัดจําค่าหุ ้นคื น
ให้แก่บริ ษทั พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
จนกว่าชําระเสร็ จสิ้ น ต่อมาจําเลยขอยื่นฎีกาต่อศาล
ซึ่ งจนถึ งปั จจุ บนั อยู่ร ะหว่า งการพิ จารณาของศาล
ฎีกา
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 บริ ษทั ได้ยื่นฟ้ องแพ่ง
เกี่ยวกับมูลหนี้ กูย้ ืมเงิน ตัว๋ สัญญาใช้เงิ น และผิดนัด
ชําระหนี้ และเมื่ อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ศาลให้
จําเลยชําระเงินจํานวน 21.02 ล้านบาท ให้แก่โจทก์
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริ ษทั ย่อย
บันทึกหนี้ สินดังกล่าวไว้แล้วจํานวน 21.02 ล้านบาท
แสดงในบัญชีเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
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 องต่อศาล
ข้อหาฉ้อโกง การจัดซื้ อ Bio Scrubber Emission ทุน
ทรัพย์ฟ้องร้อง จํานวน 20.50 ล้านบาท ซึ่ งเมื่อวันที่
13 พฤศจิ ก ายน 2561 ศาลมี ค ํา สั่ ง ยกฟ้ อ ง ต่ อ มา
บริ ษ ทั ยื่ นอุ ทธรณ์ และศาลอุ ทธรณ์ พิ พ ากษากลับ
ให้รั บฟ้ องจํา เลยทั้งหมด ยกเว้นจํา เลยที่ 2 และ 4
เมื่ อวันที่ 29 สิ งหาคม 2562 บริ ษ ทั ย่อยยื่ นฎี กาต่ อ
ศาล จนถึงปั จจุบนั อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ฎีกา ยังไม่ทราบผล

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

โจทก์ /ผู้ร้อง
บริ ษทั ย่อย
(GIDEC)

จําเลย/ผู้คัดค้ าน
รายละเอียดของคดี
บริ ษทั ฟลอร่ า วันที่ 4 กันยายน 2561 บริ ษ ัทย่ อยยื่ นฟ้ องต่ อ ศาล
เทคโนโลยี จํากัด ข้อหาผิดสัญญางานที่ ปรึ กษาการกําจัดขยะมูลฝอย
ชุ ม ชนเพื่ อ แปรรู ป เป็ นพลัง งานไฟฟ้ า ทุ น ทรั พ ย์
ฟ้ อ งร้ อ ง จํา นวน 13.71 ล้า นบาท เมื่ อ วัน ที่ 19
พฤศจิ กายน 2561 ศาลแพ่งพิ พากษาให้จาํ เลยชําระ
เงิ นตามฟ้ อง จํานวน 11.84 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ ย
นับจากวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 จนกว่าจะชําระเสร็ จ
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
บริ ษทั ไออีซี แม่ ทา แม่ แตง จํากัด (IECMT)
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 ระธนเศรษฐ์
นายสมชาย
เลิศวิเศษธี รกุล
นายมรุ พงศ์
ศิริวฒั น์
นางสาวอภิรัตน์
ปรี ยม์ าโนช
บริ ษทั อาร์อีอีซี
จํากัด
นายภูษณ
ปรี ยม์ าโนช
นายกิตตน์พทั ธ
สิ ระธนเศรษฐ์
นายสมชาย
เลิศวิเศษธี รกุล
นายมรุ พงศ์
ศิริวฒั น์
นางสาวอภิรัตน์
ปรี ยม์ าโนช
บริ ษทั อาร์อีอีซี
จํากัด

รายละเอียดของคดี
วัน ที่ 31 กรกฎาคม 2560 บริ ษัท ย่ อ ยยื่ น ฟ้ อ งต่ อ
ศาลแพ่งข้อหาแสดงความเท็จและปกปิ ดความจริ ง
ในการจัดซื้ อ Line Conditioner โครงการแม่มาลัย
โดยไม่มีการซื้ อขายจริ ง ทุนทรัพย์ฟ้องร้อง จํานวน
10.52 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 13 พฤศจิ กายน 2561
ศาลพิพากษายกฟ้ อง อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ย่อยได้ต้ งั
ค่าเผื่อการด้อยค่าไว้เต็มจํานวนแล้ว
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั ย่อยยื่นอุทธรณ์ต่อ
ศาลอุทธรณ์ และศาลพิพากษากลับให้รับฟ้ องจําเลย
ทั้งหมด ส่ วนนายสมชาย เลิศวิเศษธี รกุล บริ ษทั ย่อย
ยื่นฎีกาสําหรับจําเลย –นายสมชาย จนถึงปั จจุบนั คดี
ดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล ยังไม่ทราบ
ผล
วัน ที่ 31 กรกฎาคม 2560 บริ ษัท ย่ อ ยยื่ น ฟ้ อ งต่ อ
ศาลแพ่งข้อหาแสดงความเท็จและปกปิ ดความจริ ง
ในการจัดซื้ อ Line Conditioner โครงการแม่ทา โดย
ไม่ มี ก ารซื้ อ ขายจริ ง ทุ น ทรั พ ย์ฟ้ อ งร้ อ ง จํา นวน
20.37 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 13 พฤศจิ กายน 2561
ศาลพิพากษายกฟ้ อง อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ย่อยได้ต้ งั
ค่าเผื่อการด้อยค่าไว้เต็มจํานวนแล้ว
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั ย่อยยื่นอุทธรณ์ต่อ
ศาลอุทธรณ์ และศาลพิพากษากลับให้รับฟ้ องจําเลย
ทั้งหมด ส่ วนนายสมชาย เลิศวิเศษธี รกุล บริ ษทั ย่อย
ยื่นฎีกาสําหรับจําเลย –นายสมชาย จนถึงปั จจุบนั คดี
ดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล ยังไม่ทราบ
ผล

59

บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
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 ย่อยยื่นฟ้ องต่อศาล
ข้อ หาผิ ด สั ญ ญารั บ สภาพหนี้ ทุ น ทรั พ ย์ฟ้ อ งร้ อ ง
จํานวน 2.93 ล้านบาท ต่ อมาเมื่ อวันที่ 29 ธันวาคม
2563 ศาลมี ค าํ พิ พ ากษาให้จาํ เลยชํา ระเงิ นจํา นวน
2.93 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5% ต่อปี นับ
จากวัน ฟ้ อ งจนกว่ า จะชํ า ระเสร็ จ สิ้ น ซึ่ งจนถึ ง
ปั จ จุ บั น จํา เลยอยู่ ร ะหว่ า งขอขยายเวลาการยื่ น
อุทธรณ์ต่อศาล

คดีความที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่ อยถูกฟ้องร้ อง
บริ ษทั อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั )
หมายเลขคดี
พ.1042/2564

โจทก์ /ผู้ร้อง
นายมรุ พงศ์
ศิริวฒั น์

จําเลย/ผู้คัดค้ าน
บริ ษทั

พ.1043/2564

นายสุ นนั ท์
ศรี ใจพระเจริ ญ

บริ ษทั

รายละเอียดของคดี
วันที่ 1 มีนาคม 2564 บริ ษทั ถูกฟ้องร้องข้อหาละเมิด
เรี ยกค่าเสี ยหายทําให้เสี ยชื่ อเสี ยง ทุนทรัพย์ฟ้องร้อง
จํา นวน 11 ล้า นบาท จนถึ งปั จจุ บันคดี ดงั กล่ าวอยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาล ยังไม่ทราบผล
วันที่ 1 มีนาคม 2564 บริ ษทั ถูกฟ้องร้องข้อหาละเมิด
เรี ยกค่าเสี ยหายทําให้เสี ยชื่ อเสี ยง ทุนทรัพย์ฟ้องร้อง
จํา นวน 2 ล้า นบาท จนถึ ง ปั จ จุ บ ัน คดี ด ัง กล่ า วอยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาล ยังไม่ทราบผล

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
วัน ที่ 2 พฤษภาคม 2561 บริ ษัท ย่ อ ยถู ก ฟ้ อ งร้ อ ง
ข้อหาฟ้ องเท็จ และเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ศาล
ให้ จ ํ า หน่ า ยคดี ชั่ ว คราว เพื่ อ รอผลคดี ห ลั ก อ.
1656/2560
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
บริ ษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด (IECBP)
หมายเลขคดี
คดีแพ่งหมายเลข
ดําที่ 219/2552

โจทก์ /ผู้ร้อง
บริ ษทั IGA

จําเลย/ผู้คัดค้ าน
รายละเอียดของคดี
บริ ษทั ย่อย
วัน ที่ 22 มกราคม 2552 บริ ษัท ย่ อ ยถู ก ฟ้ อ งร้ อ ง
(IECBP)
ดําเนินคดีต่อศาลโดยบริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล แก๊ส
โซฮอล์คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ข้อหาผิดสัญญาซื้ อขาย
เรี ยกเงินค้างชําระคืนพร้อมค่าทนายความ จํานวน 1
ล้านบาท และค่ าเสี ยหายจากการไม่ ช ําระหนี้ ตาม
ข้อตกลงในสัญญาซื้ อขายทรัพย์สินโดยมีทุนทรัพย์
ในการฟ้ องร้ องจํา นวน 77.21 ล้า นบาท พร้ อ ม
ดอกเบี้ ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่ อปี ของเงิ นต้น รวม
เป็ นเงินทั้งสิ้ น 82.54 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริ ษทั
ย่อยได้บนั ทึ กเจ้าหนี้ ค่าซื้ อทรั พย์สินและประมาณ
การหนี้ สินจากคดี ฟ้องร้ องดังกล่าวแล้ว จํานวน 69
ล้านบาท และจํานวน 8 ล้านบาท ตามลําดับ ต่อมา
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ศาลเห็นว่ามีเหตุอนั ควร
ให้คู่ความทั้งสองฝ่ ายได้ประนี ประนอมยอมความ
กัน จึงให้เลื่อนการพิจารณาคดีออกไป และเมื่อวันที่
3 พฤศจิ กายน 2563 ศาลตัดสิ นให้จาํ เลยชําระเงิ น
จํานวน 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)

อ.2016/2561
อ.765/2562

นายสมชาย
เลิศวิเศษธี รกุล

บริ ษทั ย่อย
(IECMT)

รายละเอียดของคดี
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 บริ ษทั ถูกฟ้ องร้องข้อหา
ละเมิด เรี ยกค่าเสี ยหาย ทุนทรัพย์ฟ้องร้อง จํานวน
50 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ศาล
มี ค าํ สั่งจํา หน่ า ยคดี ช่ัวคราว เพื่ อรอฟั งข้อเท็จจริ ง
คดีอาญาที่เกี่ยวเนื่องกันถึงที่สุดก่อน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 บริ ษ ทั ถู กฟ้ องร้ อ งข้อ หา
ฟ้ องเท็จ และเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ศาลมีคาํ สั่ง
ให้ยกคําร้องและให้จาํ หน่ายคดีชวั่ คราว เพื่อรอคดี
หลัก (อ.1671/2560) มีคาํ พิพากษาถึงที่สุดก่อน
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมายเลขคดี
อ.2271/2561
อ.3057/2561

โจทก์ /ผู้ร้อง
นายสมชาย
เลิศวิเศษธี รกุล

จําเลย/ผู้คัดค้ าน
บริ ษทั ย่อย
(IECMT)

รายละเอียดของคดี
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 บริ ษทั ถูกฟ้ องร้องข้อหา
ฟ้ องเท็จ ศาลสั่งให้จาํ หน่ ายคดี ช่ัวคราวเพื่ อรอคดี
หลัก (อ.1673/2560) มีคาํ พิพากษาถึงที่สุดก่อน

การประเมินภาษีจากกรมสรรพากร
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ จํากัด) ได้รับหนังสื อแจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม
สําหรับปี ภาษี 2559 ถึง 2561 และเดือนภาษีกนั ยายน 2563 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 จากกรมสรรพากร รวม 22 ฉบับ
โดยให้ชาํ ระภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม รวมทั้งสิ้ นจํานวน 11.47 ล้านบาท
ต่อมาเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 บริ ษทั ย่อยได้ยื่นคําอุทธรณ์คดั ค้านต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่ งจนถึงปั จจุบนั
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยงั ไม่ทราบผล
การกล่ าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริ หารเดิมของบริ ษทั
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวโทษอดีตกรรมการและ
อดีตผูบ้ ริ หารบริ ษทั อินเตอร์แนชัน่ เนิลเอนจีเนี ยริ ง จํากัด (มหาชน) (“IEC”) กับพวกรวม 25 คนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรณี ร่วมกันกระทําผิดหน้าที่ โดยทุ จริ ต เบี ยดบังทรั พย์สิน และแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ทําให้ IEC เสี ยหาย ตลอดจนจัดทําหรื อยินยอมให้มีการจัดทําบัญชี ของ IEC ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงต่อความเป็ นจริ ง เพื่อลวง
บุคคลใดๆ ในช่วงกันยายน 2557 - สิ งหาคม 2559 เกี่ยวกับการลงทุนซื้ อหุ น้ บริ ษทั ย่อย การเข้าทําสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
และการจัดซื้ อและติ ดตั้งเครื่ องจักร ตลอดจนการใช้บริ ษทั นอร์ ท เอ็นไวรอนเมนท์ จํากัด (“NE”) บริ ษทั เอ็นเนอร์ จี
ซิ สเท็ม เอ็นจิเนี ยริ ง แอนด์ เซอร์ วิส จํากัด (“ESES”) เป็ นช่องทางในการกระทําทุจริ ตใน 9 กรณี มูลค่าความเสี ยหาย
เบื้องต้นรวมมากกว่า 200 ล้านบาท
ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้จดั กลุ่มคดีเป็ น 6 กลุ่มคดี สรุ ปได้ดงั นี้
กลุ่มคดีที่ 1 (คดีพเิ ศษที่ 29/2561)
1.1) กระทําผิดหน้าที่ โดยทุ จริ 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 ได้ถูกนําไปให้อดีตกรรมการของบริ ษทั IEC SK1
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
1.2) กระทําการให้มีการจัดทําบัญชี ของ IEC ไม่ถูกต้องโดยอดีตกรรมการบริ ษทั และพวก 2 คนได้จดั ทําเอกสารลวง
และชําระหนี้ บางส่ วนแทนลูกหนี้ โดยให้ยอมเข้าเป็ นลูกหนี้ แทนเพื่อให้เชื่ อว่าลูกหนี้ ที่คา้ งชําระมีการส่ งมอบ
เชื้ อเพลิงมูลค่า 53.62 ล้านบาท ซึ่ งสามารถชําระหนี้ คืนให้กบั บริ ษทั ได้โดยไม่ได้ต้ งั ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญกรณี ที่
ค้างชําระ
1.3) กระทําผิดหน้าที่ โดยทุ จริ ตและแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายทําให้ IEC เสี ยหายผ่าน
ธุ รกรรมการซื้ อหุ น้ IEC SK1 มูลค่า 100 ล้านบาท หลังจากที่ IEC SK1 ถูกศาลล้มละลายกลางสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์
เด็ดขาดแล้ว ซึ่ งอดีตกรรมการบริ ษทั ทราบอยู่แล้วว่า IEC SK1 ถูกศาลสัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์แต่ตอ้ งการให้ IEC เข้าซื้ อ
หุ น้ IEC SK1 ต่อจากผูข้ าย 2 คน (ซึ่ งเป็ นลูกหนี้ ของตน) และเพื่อให้ผขู ้ ายทั้ง 2 คนนําเงินค่าขายหุ ้นมาชําระคื น
ให้แก่ตน (อดีตกรรมการบริ ษทั )
1.4) กระทําผิดหน้าที่โดยทุจริ ตและแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายทําให้ IEC เสี ยหาย จากกรณี ที่
IEC ไม่ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ บริ ษทั โคกเจริ ญ กรี น เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (KE) ซึ่ ง IEC มีสิทธิ ซ้ื อได้ในราคา 45 ล้านบาท แต่
อดีตกรรมการบริ ษทั ได้ติดต่อขอซื้ อหุ น้ KE โดยตรงในราคา 20 ล้านบาท และได้จดั การผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องให้
ขายหุ น้ KE ต่อบุคคลภายนอกในราคาสู ง 70 ล้านบาท อันเป็ นการเอื้อประโยชน์ให้แก่อดีตกรรมการบริ ษทั โดยมิ
ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีกรรมการ 3 คนของ ESES ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในการซื้ อขายหุ น้ ดังกล่าว
1.5) กรณี ซ้ื อเครื่ องผลิตเม็ดพลาสติ ก (สําหรับโครงการพลาสติ ก จ.ระยอง) จากประเทศจี นจํานวน 16 ชุ ด ในราคาสู ง
เกินจริ ง
กลุ่มคดีที่ 2 (คดีพเิ ศษที่ 30/2561)
2.1) ทุจริ ตยักยอกเงินของ IEC ผ่านธุรกรรมการขายเม็ดพลาสติกของโครงการของ IEC ที่จงั หวัดระยอง โดยอดีต
กรรมการบริ ษทั กับพวก 1 คนได้ร่วมกันการขายเม็ดพลาสติกให้กบั บุคคลภายนอกก่อนวันเปิ ดดําเนิ นการเชิ ง
พาณิ ชย์ โดยผูซ้ ้ื อไม่ได้ชาํ ระเงินให้กบั IEC แต่ได้โอนเงินค่าเม็ดพลาสติกรวมประมาณ 2.95 ล้านบาท เข้า
บัญชีพวก 2 คน และมีกรรมการของบริ ษทั NE มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินการดังกล่าว
2.2) ทุจริ ตยักยอกเงินของ IEC ผ่านธุรกรรมการทําสัญญาว่าจ้างบริ ษทั บ้านทองคํา จํากัด ก่อสร้างบ่อบําบัดนํ้าเสี ย
และระบบกรองนํ้าของโครงการของ IEC ที่จงั หวัดระยองมูลค่า 15.09 ล้านบาท โดยอดีตกรรมการบริ ษทั กับ
พวก 1 คนได้ตรวจรับงานและอนุมตั ิให้ IEC ชําระเงินตามสัญญาจนครบถ้วนแล้ว แต่การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็ จ
ตามสัญญา
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้รับชดใช้เงินจํานวน 13.33 ล้านบาท แล้วในเดือนมีนาคม 2561 อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังคงดําเนิ นคดี
ในความผิดตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
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 กับ
พวก 1 คนได้ตรวจรับมอบสิ นค้าและอนุมตั ิให้ IEC ชําระเงินตามสัญญาจนครบถ้วนแล้ว แต่ไม่พบเครื่ องจักร
ตามสัญญา
3.2) ทุจริ ตยักยอกเงิ นของ IEC ผ่านธุ รกรรมการทําสัญญาว่าจ้างบริ ษทั ไทย-ชิ น-เอ็นจิ เนี ยริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่
จํากัด เพื่อก่อสร้างโรงงานคัดแยกพลาสติกปนเปื้ อนของโครงการของ IEC ที่อาํ เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
มูลค่า 10.50 ล้านบาท โดยอดีตกรรมการบริ ษทั กับพวก 1 คนได้ตรวจรับงานและอนุมตั ิให้ IEC ชําระเงินตาม
สัญญาจนครบถ้วนแล้ว แต่พบว่าการก่อสร้างไม่เป็ นไปตามสัญญา
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้รับชดใช้เงินจํานวน 7.75 ล้านบาท แล้วในเดือนธันวาคม 2560 อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังคงดําเนิ นคดี
ในความผิดตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
กลุ่มคดีที่ 4 (คดีพเิ ศษที่ 32/2561)
4.1) ยักยอกเงินของบริ ษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จํากัด จากการเข้าทําสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคารและติดตั้งเครื่ องจักรผลิต
กระแสไฟฟ้ ามูลค่า 58 ล้านบาท กับ ESES โดยเป็ นการเข้าทําสัญญาที่มีมูลค่าสู งเกิ นจริ ง และโรงไฟฟ้ าหนองรี
ได้ชาํ ระเงินตามสัญญางวดแรกให้ ESES แล้ว จํานวน 12.48 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้รับชดใช้เงินจํานวน 12.47 ล้านบาท แล้วในเดือนมีนาคม 2560 อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังคงดําเนิ นคดี
ในความผิดตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
4.2) กรณี บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ จํากัด โดยอดีตกรรมการ จัดซื้ อ BIO Scrubber System และ Emission
Control ระบบและอุปกรณ์ พร้อมติ ดตั้งสําหรั บโครงการเสริ มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตไฟฟ้ า โรงไฟฟ้ าชี วมวล
ไออี ซี สระแก้ว 1 ต่อมาตรวจสอบพบว่าครุ ภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวไม่มีตวั ตนอยู่จริ งให้ตรวจนับ มูลค่ าความเสี ยหาย
จํานวน 24 ล้านบาท
4.3) บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ ย่ี จํากัด โดยอดี ตกรรมการ ทําสัญญาซื้ อพร้อมติ ดตั้งระบบ Catalytic Converter
System สําหรับงาน Gasifier System ณ โรงไฟฟ้ าพลังงานขยะหาดใหญ่ พบว่าครุ ภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวไม่มีตวั ตนอยู่
จริ งให้ตรวจนับ มูลค่าความเสี ยหายจํานวน 15.3 ล้านบาท
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สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
กลุ่มคดีที่ 5 (คดีพเิ ศษที่ 33/2561)
5.1) กรณี บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด โดยอดีตกรรมการ จัดซื้ อ Bio Scrubber สําหรับผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวล
จังหวัดสระแก้ว ได้ชาํ ระเงินแล้ว ต่อมาตรวจสอบพบว่าครุ ภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวไม่มีตวั ตนอยู่จริ งให้ตรวจนับมูลค่า
ความเสี ยหายจํานวน 3.9 ล้านบาท
5.2) กรณี บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด โดยอดีตกรรมการจ้างถมดินและตอกเสาเข็มอาคารสํานักงานของ SK 1
จังหวัดสระแก้ว ได้ชาํ ระเงิ นครบถ้วนแล้ว ต่อมาตรวจสอบไม่ปรากฎว่ามีการปรับพื้นที่ถมดิ นและตอกเสาเข็ม
อาคารสํานักงานแต่อย่างใด มูลค่าความเสี ยหายจํานวน 5.5 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้รับชดใช้เงิ นจํานวน 5 ล้านบาท แล้วในเดือนมีนาคม 2562 อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังคงดําเนิ นคดี
ในความผิดตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
5.3) กรณี บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด โดยอดีตกรรมการขายเครื่ องจักรกลหนักของ SK1 (รถขุดแขนยาวราคา 3.50
ล้านบาท รถขุดตี นตะขาบราคา 1.50 ล้านบาท รถตัดล้อยาง ราคา 3 ล้านบาท และรถบรรทุกดั้มราคา 2 ล้านบาท)
ซึ่ งเชื่ อว่าผูบ้ ริ หารได้เบียดบังเอาเครื่ องจักรกลเป็ นของตนเอง ไม่มีการซื้ อขายกันจริ ง แต่ลงข้อความเท็จใน
บัญชี หรื อเอกสารของบริ ษทั ทําบัญชี ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่เป็ นปั จจุบนั หรื อไม่ตรงต่อความเป็ นจริ งมูลค่า
ความเสี ยหายจํานวน 0.7 ล้านบาท
5.4) กรณี IEC โดยอดีตกรรมการทําสัญญาซื้ อและติดตั้งเครื่ 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 ระเงิ นแล้ว ต่อมาตรวจสอบพบว่าครุ ภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวไม่มีตวั ตนอยู่จริ งให้ตรวจนับ ไม่
ปรากฎรายการสิ 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 ดตั้ง
โรงไฟฟ้ าแสงอาทิตย์แม่ทา 1 และแม่ทา 2 ซึ่ งตั้งอยู่ที่ อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน ต่อมาตรวจสอบพบว่าครุ ภณ
ั ฑ์
ดังกล่าวไม่มีตวั ตนอยู่จริ งให้ตรวจนับ มูลค่าความเสี ยหายจํานวน 20.18 ล้านบาท
6.2) กรณี บริ ษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จํากัด โดยอดีตกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร จัดซื้ อระบบเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต
ไฟฟ้ า (line conditioner systems) จากบริ ษทั อาร์ อีอีซี เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด จํานวนทั้งสิ้ น 9,516 ตัว เพื่อนําไปติ ดตั้ง
โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์แม่มาลัย 1 และแม่มาลัย 2 ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่อาํ เภอแม่แตง จังหวัดเชี ยงใหม่ ต่อมาตรวจสอบพบว่า
ครุ ภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวไม่มีตวั ตนอยูจ่ ริ งให้ตรวจนับ มูลค่าความเสี ยหายจํานวน 10.19 ล้านบาท
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ทั้งนี้ ธุ รกรรมดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 281/2 วรรคสอง 307 308 311 312 และ 315 แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 83 86 91 352 353 และ 354 แห่ งประมวลกฎหมายอาญา
ซึ่ งแต่ละกรณี อาจต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หา้ ถึงสิ บปี และปรับตั้งแต่หา้ แสนถึงหนึ่งล้านบาท
ซึ่ งจนถึงปั จจุบนั จํานวน 5 กลุ่มคดี ดี เอสไอได้ดาํ เนิ นการสอบสวนเสร็ จสิ้ น และได้ส่งสํานวนไปยังพนักงานอัยการ
สํานักอัยการพิเศษแล้ว เมื่อวันที่ 28 สิ งหาคม 2563 และอีก 1 กลุ่มคดีอยูร่ ะหว่างการสอบสวน เนื่องจากรอพยานหลักฐาน
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสิ งคโปร์
เหตุเพิกถอนหุ้นสามัญของบริ ษทั จากการเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศเพิกถอนหุ น้ สามัญของบริ ษทั จากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนเนื่ องจากบริ ษทั สามารถดําเนิ นการแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไปหรื อไม่สามารถดําเนิ นการให้
มี คุ ณสมบัติ เพื่ อกลับมาซื้ อขายได้ภายในระยะเวลาที่ ก ําหนด อันเข้าข่ ายเป็ นเหตุ เพิ กถอนตามข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิ ดให้ซ้ื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั เป็ นเวลา 7 วันทําการก่อนวันที่มีผลเป็ นการ
เพิกถอนหลักทรัพย์ คือระหว่างวันที่ 1 – 9 กรกฎาคม 2562 และเมื่อครบกําหนดระยะเวลาเปิ ดให้มีการซื้ อขายดังกล่าว
ตลาดหลักทรัพย์จะดําเนินการเพิกถอนหุน้ สามัญของบริ ษทั IEC จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เป็ นต้นไป อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารชุ ดปั จจุบนั กําลังอยู่ระหว่างดําเนิ นการแก้ไขให้พน้ เหตุ
เพิกถอนดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ได้มีมติยื่นฟ้ อง และเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ได้ยื่น
ฟ้องตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลมีคาํ พิพากษาให้เพิกถอนคําสัง่ เพิกถอนหุน้ สามัญของบริ ษทั
IEC จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ศาลปกครองกลางได้มีคาํ สั่งยกคําร้องให้
ทุเลาการบังคับการสั่งเพิกถอนหุ น้ สามัญจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั IEC หลายรายได้ยื่นอุทธรณ์คาํ สัง่ ศาลปกครองกลางดังกล่าว ซึ่ งจนถึงปั จจุบนั ยังไม่ทราบผล
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เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน
• เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จํากัด)
ได้มีมติอนุมตั ิ งบประมาณเพื่อปรับปรุ งเครื่ องจักรผลิตกระแสไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ของโครงการลําพูน 2
ในวงเงินไม่เกิน 21 ล้านบาท
• เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่ งหนึ่ งได้แจ้งให้บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว
1 จํากัด) ทราบว่าบริ ษทั ย่อยได้ปฎิ บตั ิตามเงื่ อนไขของสัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ โดยไม่มีเหตุผิดนัดและ
ไม่มีเหตุใดๆ ให้บริ ษทั ย่อยต้องชําระหนี้ท้ งั หมดให้กบั ธนาคารก่อนที่จะครบกําหนดโดยทันที
• เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้กาํ หนดผลประโยชน์ตอบแทน
กรรมการบริ ษทั และกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2564 ในวงเงินรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 0.96 ล้านบาท
66

