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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

หน้า
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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
รายการระหว่างกันของบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยทางตรงและทางอ้อม
รายงานของผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต
สรุ ปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาํ คัญ
การวิเคราะห์และคําอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั
ข้อมูลบุคคลอ้างอิง

3
4
5
7
9
10
12
13
26
27
30
56
59
69
70
72
79
87
88
99
100

รายงานทางการเงิน (อยูใ่ นเล่มงบการเงิน)

หน้า
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รายงานประจําปี 2564

ข้ อมูลทางการเงินทีส่ ํ าคัญ
หน่ วย : ล้ านบาท

ข้ อมูลทางการเงินที่สําคัญ

2564

2563

2562

สิ นทรัพย์รวม
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้เช่าซื้ อ
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

1,501.76
59.92
370.93
1,130.83

1,559.94
48.66
443.74
1,116.20

1,607.56
63.42
523.81
1,083.75

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)

572.85
73.93
14.56
130.42
0.00005
3%
1%
1%
0.33
1.29
0.38

573.76
66.08
31.25
39.75
0.00013
5%
3%
2%
0.40
0.74
0.36

547.56
114.24
-64.42
-159.92
-0.00026
-12%
-6%
-4%
0.48
-3.81
0.34
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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 เมนต์ไทยมีการปรับเปลี่ ยนนโยบายด้านการลงทุน 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 2564 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 ดลง และยังไม่มีโครงการใหม่ ขณะนี้ จึงอยูใ่ นระหว่างการปิ ดกลุ่มธุ รกิจนี้
ต่อไป
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ํ าคัญ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญในส่ วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจ และการบริ หารงานในช่วง
ปี 2560 - 2564
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 หุ น้
(2) อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ อีกจํานวน 2,035,915,023.50 บาท จากทุน
จดทะเบี ย นเดิ ม 2,440,661,250.76 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จํา นวน
4,476,576,274.26 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน 203,591,502,350 หุ ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.01 บาท
(3) อนุ ม ั ติ ใ ห้ จ ั ด สรรและเสนอขายหุ ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ใหม่ ข องบริ ษั ท ฯ จํ า 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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รายงานประจําปี 2564

27 มิถุนายน 2562 :

บริ ษ ทั ฯ ไม่เห็ นด้วยต่อคํา สั่งเพิกถอนหุ ้นสามัญฯ จึ งใช้สิทธิ ทางศาลปกครองฟ้ องร้ อง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่ งปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองซึ่งยังไม่ทราบผล
(ในปี 2564 บริ ษทั ไม่คา้ งส่ งงบการเงิน)

หน้า
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษทั

หน้า
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

คณะผู้บริหาร

1. นางสาวพลอยคริ นทร์ สัจจะเวทะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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. นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์ : สิ้ นสุ ดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
*ตามที่ปรากฏในรายละเอียดเกี่ยวกับคณะผูบ้ ริ หาร

หน้า
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัทและบริษทั ย่ อย
นโยบายและการแบ่งการดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
กลุ่มบริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) (IEC) จัดแบ่งธุ รกิจในปี 2564 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 2564

สั ดส่ วนรายได้ แต่ ละกลุ่มธุรกิจและโครงสร้ างรายได้ ของบริษัทย่ อย
%
การถือหุ้น

ปี 2564
ล้าน
บาท

ปี 2563
%

ล้าน
บาท

ปี 2562
%

ล้าน
บาท

%

ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษทั
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

100

65.78

11.48

84.16

ธุรกิจโทรศัพท์ เคลื่อนที่

100

-

-

-

-

-

-

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ วิศวกรรม

100

-

-

-

-

-

-

รายได้ อื่น
รวมมูลค่าการจําหน่ ายของบริษทั

100

54.82
120.60

บจ. ไออีซี กรี นเอนเนอร์ ยี่

100

-

บจ. จีเดค

100

156.56

27.30

181.20

31.56

205.75

37.50

บจ. ไออีซี แม่ ทา แม่ แตง

100

57.65

10.06

64.31

11.20

69.76

12.71

บจ. ไออีซี สระแก้ ว1

100

238.49

41.60

230.23

40.09

203.99

37.18

100

452.70

-

82.85

479.50

-

78.96

475.74

573.30

-

100

548.60

-

100

574.16

9.56
21.04

14.67

14.26
98.42

63.54

2.48
17.15

11.58

5.66
69.10

1.03
12.61

กลุ่มธุรกิจพลังงาน

บจ. ไออีซี บิซิเนส พาร์ ทเนอร์ ส
รวมรายได้กลุ่มธุรกิจพลังงาน
กลุ่มธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
E-Contech Management Pte.Ltd
รวมรายได้ ของบริษทั และบริษทั ย่อย

100

-

-

-

-

-

87.39

100
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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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รายงานประจําปี 2564

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 ภาครัฐในระดับท้องถิ่นเองต้องเผชิญปั ญหา
ในการวางแผนการบริ หารจัดการขยะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
บริ ษทั ฯ เล็งเห็นถึงปั ญหาและโอกาสทางธุ รกิจดังกล่าวจึงได้ศึกษาเทคโนโลยีทางด้านการกําจัดขยะมูลฝอยและ
แปรรู ปเป็ นพลังงานไฟฟ้ า ซึ่ งสามารถพัฒนาเป็ นธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ ที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่มน่ั คง และยัง่ ยืน
ในอนาคต แม้วา่ จะมีปัญหาอุปสรรคทางด้านเทคนิคและปั ญหามลภาวะอยูบ่ า้ งในช่วงเวลาที่ผา่ นมา
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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 ดขายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม
2557
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ จํากัด (IECG) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม
2561 ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั อินเตอร์ แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนี ยริ ง จํากัด (มหาชน) ภายใต้ความเห็นชอบของที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุ มตั ิให้ IECG เข้าลงทุนซื้ อหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั จีเดค จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ IECG คืนจาก EGCO มีผลทําให้ IECG เป็ นผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั จีเดค จํากัด ใน
สัดส่ วน 100%
โรงไฟฟ้ าพลังงานขยะของบริ ษทั ฯตั้งอยู่ที่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่ งนับได้ว่าเป็ นโรงกําจัดขยะและ
แปรรู ปเป็ นพลังงานไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยี Ash-Melting Gasification และใช้เทคโนโลยีช้ นั สู ง
ที่ได้รับการยอมรับและพัฒนาในภาคพื้นยุโรป โดยใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้ างจากประเทศฟิ นแลนด์ โดยบริ ษทั ฯ
ได้ลงนามในสัญญาบริ หารจัดการขยะมูลฝอยชุ มชน กับ เทศบาลนครหาดใหญ่เป็ นระยะเวลา 25 ปี และยังสามารถลง
นามในสัญญาบริ หารจัดการขยะมูลฝอยชุ มชนร่ วมกับองค์กรบริ หารส่ วนท้องถิ่น ในจังหวัดสงขลาจํานวน 12 องค์กร
บริ หารส่ วนท้องถิ่น เพื่อนําส่ งขยะมูลฝอยชุ มชนรายวันนํามาเป็ นเชื้ อเพลิงให้กบั บริ ษทั ฯได้วนั ละไม่ต่าํ กว่า 250 ตันต่อ
วัน ซึ่ งเป็ นปริ มาณที่มากพอสําหรับการนํามาเตรี ยมเป็ นเชื้อเพลิงสําหรับการเผาเพื่อการผลิตไฟฟ้าได้เต็มประสิ ทธิ ภาพ
การตลาดและการแข่ งขัน
การดําเนิ นการโครงการพัฒนาพลังงานทดแทนมีความแตกต่างกับการดําเนิ นการธุ รกิ จอื่นๆ เนื่ องจากเป็ น
โครงการที่มีผลกระทบต่อชุ มชนและสังคมโดยรวม โดยคู่สัญญาของบริ ษทั เป็ นองค์กรบริ หารส่ วนท้องถิ่ น ซึ่ งมี
หน้าที่ ในการบํารุ งรั ก ษาสภาพแวดล้อมของชุ มชนและพื้ นที่ ข องตนเอง การเข้า ดําเนิ นการโครงการจะเป็ นการ
ประมูลตามระเบียบของทางราชการ และเมื่อได้รับการพิจารณาแล้ว จะสามารถดําเนิ นการตามข้อตกลงกับองค์กร
บริ หารส่ วนท้องถิ่นตามกรอบข้อตกลงและเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ตลอดอายุสัญญา
อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯยังมุ่งมัน่ ให้การดําเนิ นการเป็ นไปด้วยความราบรื่ น โดยจัดเตรี ยมงบประมาณด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) รวมทั้งการสร้างสายสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุ มชนในท้องถิ่น มุ่งเน้นการทํางานที่สร้างงานสร้าง
รายได้ใ ห้ แ ก่ ค นในท้อ งถิ่ น มุ่ ง สร้ า งการสื่ อ สารที่ ดี ร ะหว่า งบริ ษ ัท ฯ และชุ ม ชนเพื่ อ สั นติ สุ ข ในการประกอบการ
(Industrial Peace)
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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
ตอบรับและสนับสนุนเพือ่ การแก้ปัญหาด้านขยะมูลฝอยอย่างยัง่ ยืน การดําเนิ นการโครงการนี้มีปัจจัยเกื้อหนุ นอย่างมาก
โดยสถานที่ต้ งั ของโรงงานอยูใ่ นพื้นที่หลุมฝังกลบขยะมูลฝอยของคู่สัญญา ซึ่ งหมายถึงการมีเสถียรภาพของวัตถุดิบที่
จําเป็ นต้องใช้ในระยะเวลายาว สนับสนุนความมัน่ คงในการดําเนินการของโครงการเป็ นอย่างดี
งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
ไม่มี
1.3 ธุรกิจโรงไฟฟ้ าชี วมวล
ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
การผลิ ตไฟฟ้ าด้วยชี วมวล เป็ นการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าด้วยระบบเผาไหม้โดยตรง (Direct-Fired) โดยการนํา
เชื้อเพลิงชี วมวล เช่น ไม้สับ มาใช้เป็ นเชื้อเพลิ งเพื่อเผาไหม้ และถ่ายเทความร้ อนให้หม้อไอนํ้าจนกลายเป็ นไอนํ้าที่
ร้อนจัด และมีความดันสู ง ซึ่ งไอนํ้าจะไปขับเคลื่อนกังหันหรื อเครื่ องจักรไอนํ้าที่ต่ออยูก่ บั เครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ า เพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้าออกมา
สําหรับโรงไฟฟ้ าชี วมวล ซึ่ งดําเนิ นการโดยบริ ษทั ย่อยคือ บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด: SK 1 (เดิมชื่ อ บริ ษทั
แก้วลําดวนเพาเวอร์ ซพั พลาย จํากัด: KPS) เป็ นโรงไฟฟ้าขนาดกําลังการผลิตรวม 9.9 เมกะวัตต์ โดยใช้ ไม้สับ เปลือกไม้
ทะลายปาล์ม และชานอ้อย เป็ นเชื้อเพลิงในการผลิต (Feed Stock) ซึ่ งสามารถจัดหาได้อย่างเพียงพอภายในพื้นที่ของ
จังหวัดสระแก้ว
SK 1 ได้ทาํ สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า (PPA) กับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ที่ 8 เมกะวัตต์ ประเภท Non- firm โดย 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
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
การบริ หารจัดการและพัฒนาองค์กรให้เจริ ญก้าวหน้า ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่ องทุกปี ของ
ภาครัฐและเอกชน
ด้วยประสบการณ์ของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการโครงการด้านไอที ที่สําคัญๆ มาตลอดกว่า 14 ปี และการมี
พันธมิตรทางธุ รกิจที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมตลอดถึงการให้บริ การที่ดีเยี่ยม นับเป็ นจุดแข็งในการดําเนิ น
ธุ รกิจ ICT โดยในทุกโครงการที่บริ ษทั ฯ ดําเนิ นการนั้น บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาคัดเลือกอุปกรณ์และระบบที่มีมาตรฐาน
สู ง โดยพิจารณากําหนดรายการของอุปกรณ์และซอฟแวร์ แต่ละส่ วนให้เหมาะสมกับการใช้งานในองค์กรนั้นๆ เพื่อช่วย
ให้ลูกค้าของบริ ษทั ฯ ได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากการลงทุนอย่างคุม้ ค่าที่สุด
หน้า
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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 ที่สามารถให้การสนับสนุนด้านงานออกแบบและพัฒนาระบบ 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 งควบรวมกิ จการกับ
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 เนินการพัฒนาระบบบริ 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 นต้นมา บริ ษทั ฯ ยังได้รับความไว้วางใจ จาก
NT ให้เป็ นผูด้ ูแลบํารุ งรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์และระบบ IBACSS และ Unified Database อย่างต่อเนื่ องจนถึง
ปั จจุบนั รวมทั้งในปี 2564 ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ได้ลงนามสัญญางานจ้างบํารุ งรักษาและซ่ อมแซมแก้ไขระบบบูรณาการ
การรับชําระค่าใช้บริ การ ระบบ Upgrade 4G และระบบค่าส่ วนแบ่งโทรคมนาคมและบริ การขายส่ ง เพิ่มเติมมาอีก 3
โครงการ มูลค่ารวมงานบํารุ งรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์และระบบฯ ทั้งหมด จนถึงปั จจุบนั เป็ นมูลค่าทั้งสิ้ น 404
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 อจากการนําเสนอคุณสมบัติโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญแล้ว ยังมีการนําผลิตภัณฑ์มาทําการ Demo ให้
ลูกค้าทดลองใช้จริ งอีกด้วย เพื่อให้ลูกค้ามัน่ ใจในคุณภาพของสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ฯ
หน้า
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ในปี 2564 ที่ผา่ นมา ลูกค้าหลักของบริ ษทั ฯ ยังคงเป็ น บริ ษทั โทรคมนาคมแห่ งชาติ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ น
ลูกค้ารายใหญ่และมีการจ้างงานอย่างต่อเนื่ องมาโดยตลอดระยะเวลากว่า 14 ปี โดยในปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ได้มีโอกาส
นําเสนอผลิตภัณฑ์ และโซลูชน่ั ต่างๆ เพื่อตอบสนองแผนธุ รกิจของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้แก่ Software ระบบ
IT Service Management (ITSM) 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 ยอมรับในระดับสากล 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 คัญในการขับเคลื่อนธุ รกิจและองค์กรต่างๆ การติดตามแนวโน้มของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละปี จึงเป็ นเรื่ องสําคัญ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปและรู ้เท่า
ทันคู่แข่งในสภาพการแข่งขันที่มีผปู ้ ระกอบการหน้าใหม่เพิม่ ขึ้นทุกปี
ในทุกปลายปี Gartner บริ ษทั ที่ให้คาํ ปรึ กษาและวิจยั ชื่อดังจากสหรัฐฯ จะระบุเทคโนโลยีที่สาํ คัญกับธุ รกิจ และ
ในปี นี้เอง Gartner ได้คาดการณ์ 12 เทรนด์เทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนธุ รกิจดิจิทลั และนวัตกรรมในช่วง 3-5 ปี ข้างหน้า
ภายใต้ 3 แกนหลัก ดังนี้
แกนหลักที่ 1 : Engineering Trust: ความน่ าเชื่ อถือทางวิศวกรรม
เทคโนโลยีในส่ วนนี้สร้างรากฐานด้านไอทีที่ยดื หยุน่ และมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น ด้วยการทําให้มน่ั ใจว่าข้อมูล
นํามาผนวกรวมและประมวลผลอย่างปลอดภัยยิง่ ขึ้นบนสภาพแวดล้อมคลาวด์และไม่ใช่คลาวด์ เพื่อทําให้สามารถปรับ
ขนาดพื้นฐานด้านไอทีได้อย่างคุม้ ค่า
เทรนด์ที่ 1 : Data Fabric
หน้า
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Data Fabric คือ แนวคิดการออกแบบที่ผสานรวมแหล่งข้อมูลที่ยดื หยุน่ ระหว่างแพลตฟอร์ มและผูใ้ ช้เพื่อธุ รกิจ
โดยอาศัยการวิเคราะห์ขอ้ มูล Metadata ที่มีอยูอ่ ย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการออกแบบและการใช้ขอ้ มูลแบบบูรณาการและ
ใช้ซ้ าํ ได้ในทุกสภาพแวดล้อมทั้งแพลตฟอร์ มไฮบริ ดและมัลติคลาวด์ ทําให้ขอ้ มูลพร้อมใช้งานได้ทุกที่ที่ตอ้ งการไม่วา่
ข้อมูลจะอยูท่ ี่ใด
Data Fabric ใช้การวิเคราะห์เรี ยนรู ้และแนะนําได้วา่ ควรนําข้อมูลไปใช้หรื อเปลี่ยนที่ไหน ซึ่ งจะช่วยลด
กระบวนการจัดการข้อมูลได้ถึง 70%
เทรนด์ที่ 2 : Cybersecurity Mesh
Cybersecurity Mesh เป็ นสถาปั ตยกรรมที่ผสานรวมบริ การความมัน่ คงปลอดภัยที่แตกต่างและกระจายอย่าง
กว้างขวาง ช่วยให้โซลูชนั ด้านความมัน่ คงปลอดภัยแบบเดี่ยวทํางานร่ วมกัน เพื่อปรับปรุ งความมัน่ คงปลอดภัยโดยรวม
พร้อมกับย้ายจุดควบคุมให้เข้าใกล้สินทรัพย์ที่ได้รับการออกแบบมาให้ปกป้ องได้มากยิง่ ขึ้นโดยสามารถตรวจสอบยืนยัน
ตัวตน บริ บท และการปฏิบตั ิตามนโยบายได้อย่างรวดเร็ วและเชื่อถือได้ท้ งั ในสภาพแวดล้อมคลาวด์และที่ไม่ใช่คลาวด์
เทรนด์ที่ 3 : Privacy-Enhancing Computation
Privacy-Enhancing Computation (PEC) เป็ นมาตรการควบคุมที่เข้ามาปกป้ องการประมวลผลข้อมูลส่ วนตัว
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่น่าเชื่อถือ ซึ่ งมีความสําคัญยิง่ ขึ้นเนื่ องจากการประกาศใช้กฎหมายด้านความเป็ นส่ วนตัวและ
การปกป้ องข้อมูล ตลอดจนความกังวลของผูบ้ ริ โภคที่เพิ่มขึ้นด้วย
Privacy-Enhancing Computation อาศัยเทคนิคการปกป้ องความเป็ นส่ วนตัวหลากหลายรู ปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นการ
เข้ารหัส การแยกหรื อการประมวลผลข้อมูลละเอียดอ่อนก่อนกระบวนการ เพื่อให้สามารถดึงค่าออกจากข้อมูลในขณะที่
ยังคงปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านความเป็ นส่ วนตัวอยู่
เทรนด์ที่ 4 : Cloud-Native Platforms
Cloud-Native Platform คือ เทคโนโลยีที่เปิ ดให้สร้างสถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันใหม่ที่ปรับ เปลี่ยนได้อย่าง
ยืดหยุน่ และคล่องตัว ซึ่ งช่วยให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทลั ได้อย่างรวดเร็ ว โดยพัฒนาระบบขึ้นสู่
คลาวด์ ทําให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้เต็มที่และลดความซับซ้อนในการดูแลรักษา
แกนหลักที่ 2 : Sculpting Change: การเปลี่ยนแปลงทีเ่ ป็ นรูปร่ าง
ด้วยโซลูชนั เทคโนโลยีรูปแบบใหม่น้ ี คุณสามารถปรับขนาดและเร่ งการเปลี่ยนองค์กรสู่ ดิจิทลั ได้ เพื่อ
ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที ด้วยการสร้างแอปพลิเคชันสู่ การทํากิจกรรมทางธุ รกิจต่าง ๆ ให้เป็ น
อัตโนมัติได้รวดเร็ วขึ้น ใช้ประโยชน์สูงสุ ดจาก AI ได้อย่างเหมาะสม และทําให้ตดั สิ นใจได้รวดเร็ วและชาญฉลาดยิง่ ขึ้น
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เทรนด์ที่ 5 : Composable Applications
Composable Applications พัฒนามาจากส่ วนประกอบต่าง ๆ ที่เน้นธุ รกิจเป็ นหลัก ซึ่ งช่วยให้ง่ายต่อการใช้และ
นําโค้ดกลับมาใช้ใหม่ และทําให้โซลูชนั ซอฟต์แวร์ ใหม่ออกสู่ ตลาดได้เร็ วยิง่ ขึ้น อีกทั้งสร้างมูลค่าสุ ทธิ ของกิจการเพิ่มอีก
ด้วย ตัดปั ญหาการขาดแคลนทักษะการเขียนโค้ดหรื อใช้เทคโนโลยีที่ไม่ตอบโจทย์ได้ตรงจุด
เทรนด์ที่ 6 : Decision Intelligence
Decision Intelligence เป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการตัดสิ นใจขององค์กร โดยจําลองการ
ตัดสิ นใจแต่ละครั้งเป็ นชุ ดกระบวนการด้วยข้อมูลอัจฉริ ยะและการวิเคราะห์เพื่อให้ขอ้ มูล เรี ยนรู ้และปรับการตัดสิ นใจให้
เหมาะสมที่สุด
Decision Intelligence สามารถรองรับและเสริ มการตัดสิ นใจของมนุษย์ อีกทั้งทําให้เป็ นกระบวนการอัตโนมัติ
ด้วยการใช้การวิเคราะห์ การจําลอง และ AI เข้ามาช่วยในการสร้างแพลตฟอร์ ม Decision Intelligence
เทรนด์ที่ 7 : Hyperautomation
Hyperautomation เป็ นแนวทางที่ขบั เคลื่อนด้วยธุ รกิจอย่างมีระบบระเบียบ เพื่อระบุ ตรวจสอบและทําให้
กระบวนการทางธุ รกิจและไอทีเป็ นไปโดยอัตโนมัติให้ได้มากที่สุด ซึ่ งช่วยมอบความสามารถในการปรับขยายขนาด
การทํางานจากทางไกลและการพลิกโฉมโมเดลธุ รกิจ
เทรนด์ที่ 8 : AI Engineering
AI Engineering เป็ นแนวทางอัปเดตข้อมูล โมเดล AI และแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเพื่อปรับปรุ งการใช้งาน AI
ให้มีประสิ ทธิ ภาพ เมื่อผนวกรวมกับกรอบการทํางานปั ญญาประดิษฐ์แล้ว AI Engineering จะดําเนินการส่ งมอบระบบ
AI เพื่อสร้างมูลค่าทางธุ รกิจอย่างต่อเนื่ อง
แกนหลักที่ 3 : Accelerating Growth: การเติบโตอย่ างเร่ งด่ วน
การลงทุนในเทคโนโลยีดา้ นนี้ช่วยสร้างมูลค่าทางธุ รกิจอย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพและเสริ มความสามารถทางดิจิทลั
พร้อมกับช่วยให้ธุรกิจเติบโตและมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น
เทรนด์ที่ 9 : Distributed Enterprises
Distributed Enterprises สะท้อนถึงโมเดลธุ รกิจที่เน้นดิจิทลั และทางไกลเป็ นอันดับแรกเพื่อเสริ มประสบการณ์
ของพนักงาน สร้างปฏิสัมพันธ์ทุกจุดสัมผัสระหว่างผูบ้ ริ โภคและพาร์ ตเนอร์ ในรู ปแบบดิจิทลั และสร้างประสบการณ์
ผลิตภัณฑ์
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Distributed Enterprises จึงตอบสนองความต้องการของพนักงานและผูบ้ ริ โภคที่อยูไ่ กลกันได้ดีกว่า ซึ่ งทั้งสอง
กลุ่มนี้ต่างมีความต้องการทั้งบริ การเสมือนและการทํางานในสถานที่แบบไฮบริ ดด้วย
เทรนด์ที่ 10 : Total Experience
Total Experience เป็ นกลยุทธ์ธุรกิจที่ผสานรวมประสบการณ์พนักงาน ลูกค้า ผูใ้ ช้งาน และประสบการณ์
หลากหลายผ่านช่องทางปฏิสมั พันธ์หลายรู ปแบบเพื่อเร่ งการเติบโตของธุ รกิจ
Total Experience สามารถขับเคลื่อนความมัน่ ใจ ความพึงพอใจ ความภักดีและการสนับสนุนของทั้งลูกค้าและ
พนักงานผ่านการจัดการประสบการณ์ของผูท้ ่ีส่วนเกี่ยวข้องแบบองค์รวม
เทรนด์ที่ 11 : Autonomic Systems
Autonomic Systems เป็ นระบบทางกายภาพหรื อซอฟต์แวร์ ที่จดั การด้วยตนเอง ซึ่ งเรี ยนรู ้จากสภาพแวดล้อมและ
ปรับเปลี่ยนอัลกอริ ธึมของตนแบบไดนามิกได้แบบเรี ยลไทม์เพือ่ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางานในระบบนิเวศน์ที่ซบั ซ้อน
Autonomic Systems สร้างชุดความสามารถเทคโนโลยีที่สามารถรองรับความต้องการและสถานการณ์ใหม่ ๆ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางาน และป้ องกันการจู่โจมโดยไม่ตอ้ งให้คนเข้ามาช่วย
เทรนด์ที่ 12 : Generative AI
Generative AI เป็ นรู ปแบบหนึ่งของ AI ที่เรี ยนรู ้เกี่ยวกับวัตถุจากข้อมูล และสร้างนวัตกรรมใหม่ที่คล้ายคลึงกับ
ต้นแบบ แต่ไม่ใช่เป็ นการทําซํ้า Generative AI จึงมีประสิ ทธิ ภาพในการสร้างเนื้อหาสร้าง สรรค์รูปแบบใหม่ เช่น วิดีโอ
และสามารถเร่ งวงจรวิจยั และพัฒนาในวงการต่าง ๆ ตั้งแต่ดา้ นการแพทย์ไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่มา : https://www.adpt.news/2021/11/02/gartner-12-strategic-tech-trends-in-2022/
การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษ ัท ฯ ได้ท าํ งานร่ ว มกับ พัน ธมิ ต รทางเทคโนโลยี ท้ งั ในและต่ า งประเทศเพื่อ 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 2564 ได้แก่ บริ ษทั ไมโครโฟกัส จํากัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ ภายใต้เครื่ องหมายการค้า Micro Focus
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โครงการทีส่ ํ าคัญ
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 ทั้งยังมีการพัฒนาต่อยอดเป็ นโครงการ
ใหม่ๆ อาทิเช่น โครงการจ้างจัดทําแผนพัฒนาระบบสํารองสําหรับ OM Unified และโครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบ
Customer Database 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
และซ่อมแซมและเก็บเงินค่าจ้างเป็ นรายเดือน ระยะเวลา ดําเนินการ 12 เดือน ไม่มีระยะรับประกัน
(Warranty) ได้แก่
a. โครงการจ้างบํารุ งรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ IBACSS
b. โครงการจ้างบํารุ งรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ Unified Database
c. โครงการจ้างบํารุ งรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ Enterprise Payment Integration System
d. โครงการจ้างบํารุ งรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ Upgrade 4G
e. โครงการจ้างบํารุ งรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ ICS
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. 2565
2.2 โครงการจ้างเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบ Customer Database (CRM) คาดว่าจะส่ งมอบงานได้
ภายในไตรมาสที่ 1 ของ ปี พ.ศ. 2565
3. กลุ่มธุรกิจทีป่ รึกษาด้ านวิศวกรรม (Engineering Consulting)
เนื่ องจากโครงการต่างๆ ของกลุ่มธุ รกิ จที่ ปรึ กษาด้านวิศวกรรมได้สิ้นสุ ดลงตั้ง แต่ปลายปี 2558 และยังไม่ มี
โครงการใหม่เพิ่มเติม บริ ษทั ฯ จึงอยูใ่ นระหว่างการปิ ดธุ รกิจในกลุ่มนี้ต่อไป
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โครงสร้ างธุรกิจ
กลุม่ ธุรกิจพลังงาน

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

กลุม่ ธุรกิจ ICT

กลุ่มธุรกิจทีป่ รึกษาวิศวกรรม*

หมายเหตุ * อยูร่ ะหว่างการปิ ด
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สถานการณ์ ทางพลังงาน
ร่ างแผน PDP2018
จากมติ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบร่ างแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศปี 2561-2580 (PDP
2018) เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2562 โดยแผน PDP 2018 เป็ นแผนหลักในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศให้เพียงพอกับ
ความต้องการใช้ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีกรอบระยะเวลาของแผนสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (2561-2580) การพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ไฟฟ้าและศักยภาพในแต่
ละภูมิภาค นอกจากนี้ ยังคํานึงถึงความเชื่อมโยงระหว่างการลงทุนในการผลิตไฟฟ้า ความมัน่ คงของระบบส่ งไฟฟ้า และ
การส่ งเสริ มการแข่งขันภายใต้การกํากับดูแลให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดและคงไว้ซ่ ึ งความมัน่ คง
สรุปแผน PDP 2018
1. จัดสรรโรงไฟฟ้าใหม่ โดยในปี 2580 จะมีกาํ ลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้ น 77,211 เมกะวัตต์ เป็ นกําลังผลิตไฟฟ้า
ใหม่ 56,431 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในปี 2580 และทดแทนโรงไฟฟ้าปลดออกจากระบบ
2. โรงไฟฟ้าหลักประเภทฟอสซิ ลใหม่ ปรับลดปริ มาณการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงถ่านหิ นลงจากแผน PDP 2015
เพื่อเป็ นการลดการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ให้สอดคล้องกับข้อตกลงของ COP 21 และลดความขัดแย้ง
ของประชาชนในพื้นที่ โดยเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ซึ่ งปั จจุบนั มีราคาลดลงมาก ให้ราคาค่าไฟฟ้า
อยูใ่ นระดับเหมาะสม
3. สัดส่ วนเชื้อเพลิงฟอสซิ ลเป็ นร้อยละ 65 ประกอบด้วย ก๊าซธรรมชาติ (ร้อยละ 53) และถ่านหิ นและลิกไนต์ (ร้อย
ละ 12)
4. สัดส่ วนการผลิตไฟฟ้าที่ไม่ได้มาจากฟอสซิ ล ร้อยละ 35 ขณะที่สัดส่ วนเชื้อเพลิงถ่านหิ นลดลงไปอยูท่ ี่ร้อยละ 12
5. มีการจัดสรรโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ ตามนโยบายการส่ งเสริ มของภาครัฐ เช่น ขยะชุมชน โรงไฟฟ้า
ชีวมวลประชารัฐ
6. โครงการพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ ภาคประชาชนปี ละ 100 เมกะวัตต์ เป็ นเวลา 10 ปี รวม 1,000 เมกะวัตต์ โดย
จะเริ่ มดําเนินโครงการตั้งแต่ ปี 2562 เป็ นต้นไป
7. ให้มีการทบทวนแผน PDP ใหม่ทุก 5 ปี หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของแผน
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 รกิจด้านพลังงานถือได้วา่ มีความเสี่ ยงตํ่า เนื่องจากบริ ษทั ฯ เป็ นคู่สัญญากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ซึ่ งรับซื้ อ
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ท้ งั หมดของกลุ่มบริ ษทั ตามสัญญา
ธุ รกิจ ICT มีสภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสู ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการประมูลงานโครงการขนาดใหญ่ใน
องค์กรของรัฐ เนื่ องจากปั จจุบนั มีผปู ้ ระกอบการ System Integrator ทั้งรายเก่าและรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องใน
ตลาด ในขณะที่จาํ นวนหรื อปริ มาณงานโครงการขนาดใหญ่ๆจากองค์กรของรัฐ มีจาํ นวนไม่มาก ส่ วนใหญ่เป็ นโครงการ
ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง บริ ษทั ฯ จึงต้องให้ความสําคัญกับเรื่ องคุณภาพของสิ นค้าและบริ การและรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
กับลู กค้า คู่คา้ และพันธมิตรไว้ เป็ นหัวใจสําคัญในตลาดการแข่งขันที่สูงนี้
นอกจากนี้ ปัญหาภาวะเศรษฐกิ จอัน
เนื่ องมาจากสถานการณ์การระบาดของ COVID 19 และปั ญหาด้านการเมืองในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา รวมทั้งการเปลี่ยน
โครงสร้างผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์กรของรัฐต่างๆ ล้วนส่ งผลกระทบโดยตรงกับ การดําเนิ นธุ รกิจ ICT ทําให้เกิดความ
ไม่ต่อเนื่ องในการดําเนิ นการและเกิ ดการชะลอตัวในการจ้างงานโครงการต่างๆ ซึ่ งหากเกิ ดสู ญญากาศในการจ้างงาน
โครงการเป็ นระยะเวลานานย่อมส่ งผลกระทบกับการจ่ายค่าจ้างบุคลากรของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นค่าใช้จ่ายคงที่ บริ ษทั ฯ จึง
ใช้นโยบายการว่าจ้าง Outsource เมื่อได้รับการว่าจ้างงานโครงการแล้ว โดยคงไว้ซ่ ึ งพนักงานประจําให้นอ้ ยที่สุด
1.2 แนวโน้ มความเสี่ ยงจากการเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประกอบธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบประกอบธุ รกิจ อาจจะส่ งผลกระทบต่อการดําเนินธุ รกิจ
ของบริ ษทั ฯ ได้ท้ งั ในทางที่ เป็ นประโยชน์หรื อในทางที่ เป็ นโทษแก่ ทางบริ ษทั ฯ โดยที่การเปลี่ ยนแปลงกฎระเบี ยบ
ข้อบังคับต่างๆ เป็ นปั จจัยภายนอกที่บริ ษทั ฯ ไม่อาจควบคุมได้ แต่อย่างไรตาม บริ ษทั ฯ มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
กฏระเบี ย บรวมถึ ง นโยบายของภาครั ฐ อย่า งต่ อเนื่ 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
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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 นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความไม่แน่นอนด้านผลผลิตและราคา จึงอาจประสบปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในบาง
ฤดูกาล อีกทั้งยังส่ งผลให้ราคามีแนวโน้มสู งขึ้น
บริ ษทั ไออี ซี แม่ ทา แม่ แตง จํากัด มี ค วามเสี่ ยงจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อากาศ (Climate Change)
แสงแดด ซึ่ งเป็ นวัตถุ ดิบหลักในการผลิ ตเปลี่ ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศ โดย 2 ปี ที่ผ่านมาประสบปั ญหาท้องฟ้ ามืด
ครึ้ มจากปริ มาณเมฆฝน และปริ มาณหมอกควันที่ปกคลุมจากไฟป่ า
ความเสี่ 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 วนภูมิภาคให้ส่วนเพิ่มของราคารับซื้อไฟฟ้า (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 เงิ นให้กูย้ ืม เงินเบิกเกินบัญชี
เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นและเงิ นกูย้ ืมระยะยาว เนื่ องจากบริ ษทั มีการใช้แหล่งเงิ นกูย้ ืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมีอตั รา
ดอกเบี้ยลอยตัวเป็ นหลัก ทําให้มีความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารการเงินได้มี
การติดตามนโยบายทางการเงินของทางภาครัฐและสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการบริ หารความ
เสี่ ยงและลดผลกระทบทางการเงิ นของกิ จการ โดยแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยง บริ ษทั จะควบคุ มสัดส่ วนอัตรา
ดอกเบี้ยสิ นทรัพย์และหนี้สินของทั้งกลุ่มบริ ษทั ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมมากยิง่ ขึ้น
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ในปี 2564 ฝ่ ายบริ หารการเงิ นของบริ ษทั ได้เจรจาขอปรับโครงสร้างหนี้ กบั เจ้าหนี้สถาบันการเงิน เพื่อบริ หาร
สภาพคล่องในการดําเนินงาน และลดต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
2) ความเสี่ ยงต่ อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
2.1 ความเสี่ ยงทีม่ ีผลกระทบต่ อสิ ทธิหรื อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
เนื่ องจากบริ ษทั ฯมีผถู ้ ือหุ ้นรายย่อยจํานวนมาก ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 มีจาํ นวนผูถ้ ือหุ ้นรวม 26,701 ราย
จากจํานวนผูถ้ ือหุ น้ ดังกล่าว ทําให้การเปิ ดประชุ มผูถ้ ือหุ ้นแบบครบองค์ประชุ ม ซึ่ งจะต้องได้รับเสี ยงในที่ประชุ มอย่าง
น้อยหนึ่งในสาม (1 ใน 3) หรื อร้อยละ 33.33 มีความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯ จะไม่สามารถจัดประชุ มสามัญแบบครบองค์ประชุ ม
ได้ในครั้งแรก
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 น้ ในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่าง
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
หน้า
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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 2564 ประกอบด้วย
ชื่ อ

ตําแหน่ ง

หมายเหตุ

1. นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ
2. พล.ต.ต.สมนึก บุรมิ
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเฉลิม ซื่ อภักดี
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
นายศักดา ศรี นิเวศน์
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
นายพรเทพ อิฐโสภณพันธ์ กรรมการ
นางสาวพลอยคริ นทร์
กรรมการ
สัจจะเวทะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
นางชนิดาภา วณิ ชเจริ ญสุ ข กรรมการ
นายพลสันต์ เตียวสมบูรณ์กิจ กรรมการ
นายสันติชยั เตียวสมบูรณ์กิจ รองประธานกรรมการ
นายเมธา ธรรมวิหาร
กรรมการ/ประธานกรรรมการตรวจสอบ
นายชัชวาลย์ ฮาสุ วรรณกิจ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์ กรรมการ/กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่

ตั้งแต่วนั ที่ 17 พฤษภาคม 2564
ตั้งแต่วนั ที่ 17 พฤษภาคม 2564

ตั้งแต่วนั ที่ 26 เมษายน 2564
ตั้งแต่วนั ที่ 26 เมษายน 2564
ตั้งแต่วนั ที่ 11 สิ งหาคม 2564
สิ้ นสุ ดวันที่ 11 สิ งหาคม 2564
สิ้ นสุ ดวันที่ 26 เมษายน 2564
สิ้ นสุ ดวันที่ 26 เมษายน 2564
สิ้ นสุ ดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

วิธีการลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ คือให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสําคัญ
ของบริ ษทั ฯ โดยมีผดู ้ าํ รงตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั ในปี พ.ศ. 2564 คือ นายศุภณัฐ พูนสวัสดิ์
หน้า
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การประชุ มคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีกาํ หนดประชุมอย่างตํ่าทุก 3 เดือนและมีการประชุมเพิ่มตามความจําเป็ น โดยมีการกําหนดวาระ
ชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็ นประจํา ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั ได้จดั ส่ งหนังสื อเชิญ
ประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วมประชุม และมีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผา่ น
การรับรองจากประธานกรรมการ หรื อกรรมการผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยในปี 2564 ที่ผา่ นมา คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้ น 5 ครั้ง โดยการเข้าร่ วม
ประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านสรุ ปได้ดงั นี้
รายชื่ อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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
นางสาวพลอยคริ นทร์ สัจจะเวทะ
นางชนิดาภา วณิ ชเจริ ญสุ ข
นายพลสันต์ เตียวสมบูรณ์กิจ

การเข้ าร่ วมประชุ ม/การประชุ มทั้งหมด
ในช่ วงทีเ่ ข้ าเป็ นกรรมการ (ครั้ง)
5/5
3/3
1/1
5/5
1/1
5/5
5/5
5/5
5/5
3/3
3/3
1/1

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
หน้า
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ทั้งนี้ การประเมิ นคณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ดย่อยบริ ษทั ฯมุ่งเน้นการปฏิ บตั ิ หน้าที่ของกรรมการให้มี
ความโปร่ งใส และยุติธรรมอันนําไปสู่ กระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่ งเสริ มให้บริ ษทั ฯ เจริ ญเติบโต และก้าวหน้า
ด้วยความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืน
กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท
เพื่ อให้เป็ นไปตามหลัก การกํา กับ ดู แลกิ จการที่ ดี และเพื่ อให้ค ณะกรรมการบริ ษทั ได้รับข้อมู ล อย่า งละเอี ย ด
รวดเร็ ว ถู กต้องและตรงไปตรงมา ในการประเมิ นบริ ษทั ฯ ได้ใช้แบบการประเมิ นตนเองของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ประจําปี 2564 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
2564 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 2564 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 2564 ประกอบด้วย

ชื่ อ
1.นางสาวพลอยคริ นทร์ สัจจะเวทะ
2.นางสาวฐิติรัตน์ เกื้อนุ่น
3. นางสาวดวงใจ นิ ลพันธุ์

4. นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์

ตําแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ผูด้ ูแลสู งสุ ดสายบัญชีและการเงิน (CFO)
รักษาการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายงาน ICT และผูช้ ่วยกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่

หมายเหตุ

สิ้ นสุ ดเมื่อวันที่10 พฤศจิกายน
2564
หน้า
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เลขานุการบริษัท

เลขานุ การบริ ษทั ในปี 2564 ประกอบด้วย
ชื่ อ

นายศุภณัฐ พูนสวัสดิ์

ตําแหน่ ง

หมายเหตุ

เลขานุการบริ ษทั

หน้า
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ค่ าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร
1. ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2564 ประกอบด้วยเบี้ยประชุมดังนี้
ลําดับ

ชื่ อ

1

นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ
พลตํารวจตรี สมนึก บุรมิ
นายเฉลิม ซื่ อภักดี
นายศักดา ศรี นิเวศน์
นายพรเทพ อิฐโสภณพันธ์
นางสาวพลอยคริ นทร์
สัจจะเวทะ
นางชนิดาภา วณิ ชเจริ ญสุ ข
นายพลสันต์ เตียวสมบูรณ์
กิจ
รวม

2
3
4
5
6
7
8

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
ความเสี่ยง

กรรมการ
สรรหาฯ

140,625.00
140,625.00
140,625.00
140,625.00
140,625.00

9,000.00
9,000.00
12,000.00
-

-

-

84,375.00

-

-

- 84,375.00

84,375.00

-

-

- 84,375.00

28,125.00

-

-

- 28,125.00

900,000.00

30,000.00

-

- 930,000.00

รวม

140,625.00
149,625.00
149,625.00
152,625.00
140,625.00

หมายเหตุ : การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษทั , กรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2564
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 มีมติอนุมตั ิวงเงินรวมไม่เกิน 960,000 บาท

1.2 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ในปี 2564 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนเป็ นเงินได้ให้แก่ผบู ้ ริ หาร จํานวน 3 ราย รวมทั้งสิ้ น 3,862,000 บาท
(ไม่รวมเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและสวัสดิการอื่นๆ)
2. ค่าตอบแทนอื่น
ในปี 2564 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับผูบ้ ริ หาร 1 ราย รวมทั้งสิ้ น 54,000 บาท
บุคลากร

• จํานวนพนักงานของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจาํ นวนทั้งหมด 27 คน
• ข้อพิพาทด้านแรงงาน
ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั มีขอ้ พิพาททางคดีดา้ นแรงงาน โดยเป็ นคดีแรงงานที่พนักงานเป็ นโจทก์
ฟ้องเรี ยกค่าชดเชยจากการเลิกจ้าง จํานวน 7 คดี โดยเป็ นคดีที่ศาลชั้นต้นได้มีคาํ สั่งให้จาํ หน่ายคดีออกจากสารบบ
หน้า
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เนื่องจากโจทก์ถอนฟ้องคดีจาํ นวน 4 คดี เป็ นคดีที่ศาลได้พิพากษายกฟ้องโจทก์จาํ นวน 1 คดี และเป็ นคดีศาลได้
พิพากษาให้โจทก์ชนะคดี จํานวน 2 คดี ซึ่ งคดีถึงที่สุดแล้ว
• 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 จะหักเงิ นเดื อน
พนักงานเพื่อสะสมเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชี พในอัตรา 3% และบริ ษทั ฯ จ่ายเงิ นสมทบเข้ากองทุนฯ ให้แก่
พนักงานในอัตรา 3% เช่นกัน
2.3 ค่ารั กษาพยาบาล บริ ษ ทั ฯ ได้ทาํ ประกันสุ ข ภาพ เพื่อเป็ นสวัส ดิ การช่ วยเหลื อค่ ารั กษาพยาบาลในยาม
เจ็บป่ วยให้แก่พนักงาน โดยมีการกําหนดอัตราเงินช่วยเหลือตามระดับตําแหน่งของพนักงาน
2.4 การประกันอุบตั ิเหตุหมู่ บริ ษทั ฯ ได้ทาํ ประกันอุบตั ิเหตุหมู่ให้กบั พนักงาน โดยพิจารณาวงเงินประกันตาม
ระดับตําแหน่งของพนักงาน
2.5 เงินสงเคราะห์ฌาปนกิ จ บริ ษทั ฯ ได้จดั สวัสดิ การเงิ นช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ ในกรณี ที่พนักงาน หรื อ
ครอบครัวพนักงานเสี ยชีวติ
3. เงินรางวัลประจําปี (Bonus) บริ ษทั ฯ จะพิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจําปี ตามผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ทั้งนี้ การพิจารณาการจ่ายเงินรางวัลประจําปี นั้น ขึ้นอยูก่ บั ผลประกอบการประจําปี ของบริ ษทั ฯ
• การพัฒนาพนักงาน
บริ ษทั ฯ ถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร จึงให้ความสําคัญ กับการพัฒนาบุคลากรมาโดย
ตลอด ตั้งแต่เริ่ มเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่งของบริ ษทั โดยผ่านทางวิธีการต่างๆ อาทิ เช่น การจัดปฐมนิ เทศ, การจัดฝึ กอบรม
(Training), การศึกษา/การดูงาน (Job Study), การหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่การงาน (Job Study) รวมถึงการให้โอกาส
พนักงานแต่ละคนสามารถเจริ ญก้าวหน้าในอาชีพการงาน (Promotion) เป็ นต้น
ในปี 2564 บริ ษทั ฯ ได้จดั อบรมให้แก่พนักงาน ซึ่งเป็ นการพัฒนาความรู ้ตามทักษะวิชาชีพต่างๆ เช่น การเงิน
บัญชี กฎหมาย การบริ หารงานบุคคล นักลงทุนสัมพันธ์ IT และ วิศวกรรม
หน้า

37

รายงานประจําปี 2564

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

ทั้งนี้ พนักงานได้รับการฝึ กอบรมเฉลี่ย 6 ชัว่ โมง / คน / ปี (ทั้งกลุ่มบริ ษทั ฯ) และ 3 ชัว่ โมง / คน / ปี (เฉพาะ
บริ ษทั ฯ)

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
ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 มีมติจดั ตั้งคณะกรรมการการ
ลงทุ น อี ก ชุ ด หนึ่ ง เพื่ อ นํา เสนอและกลั่น กรองพิ จ ารณาโครงการใดๆ หรื อ อนุ ม ัติ ก ารลงทุ น หุ ้ น ในตลาด
หลักทรัพย์ (SET50/SET100) ภายใต้งบประมาณที่คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิไว้ และรายงานต่อไป
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
หน้า
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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 )
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 2564 ประกอบด้วย
ชื่ อ

1. พล.ต.ต.สมนึก บุรมิ
2.นายเฉลิม ซื่ อภักดี
3. นายศักดา ศรี นิเวศน์
4. นายเมธา ธรรมวิหาร
5. นายชัชวาลย์ ฮาสุ วรรณกิจ

ตําแหน่ ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

ตั้งแต่วนั ที่ 17 พฤษภาคม 2564
ตั้งแต่วนั ที่ 17 พฤษภาคม 2564
สิ้ นสุ ดวันที่ 26 เมษายน 2564
สิ้ นสุ ดวันที่ 26 เมษายน 2564

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
หน้า
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3. พิจารณาบุคคลที่ถือหุ ้นเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้องแค่ไหนเพียงใด หรื อไม่
4. ตรวจสอบ กลัน่ กรองบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ หรื อคัดเลือกนั้นว่ามีคุณสมบัติตามกฏหมายและข้อกําหนดของ
หน่วยงานทางการหรื อไม่ อย่างไร
5. คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กาํ หนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งจะ
นําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการ
6. หน้าที่อื่นที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา
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
หน้า
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3. ติดตามผลการดําเนิ นงานและรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
6. คณะกรรมการการลงทุน
อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการการลงทุน
1. ศึกษา วิเคราะห์ โอกาส กําหนดกลยุทธ์ เป้ าหมาย แผนการลงทุน งบประมาณการลงทุน ผลตอบแทนการ
ลงทุน และผลประโยชน์อื่นจากการลงทุน โดยคํานึงถึงผลตอบแทนที่คุม้ ค่าการลงทุน และปั จจัยเสี่ ยงที่
เกี่ยวข้อง ให้มีการบริ 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 กษาที่ ได้รับเงิ 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
ซึ่งคุณสมบัติดงั กล่าวเป็ นคุณสมบัติที่เทียบเท่ากับข้อกําหนดขั้นตํ่าของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การถ่ วงดุลของกรรมการกับกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
1
ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร
4
ท่าน
กรรมการที่เป็ นอิสระ
3
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
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 18/2560 ได้มติให้ปรับปรุ งอํานาจดําเนิ นการซึ่ งเป็ นระเบียบและข้อปฎิบตั ิ
อํานาจในการอนุ มตั ิต่างๆของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 25 สิ งหาคม 2560 โดยอํานาจที่ผูกพันบริ ษทั
ตามกฎหมายเป็ นอํานาจของคณะกรรมการบริ ษทั เว้นแต่จะมีการมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้กระทําการ
แทนได้ และอํานาจการบริ หารทัว่ ไปเป็ นอํานาจของกรรมการผูจ้ ดั การ อํานาจดําเนิ นการแบ่งประเภทการอนุ มตั ิตาม
ขั้นตอนออกเป็ น 8 ประเภท คือ การเงิ น, การบัญชี , ธุ รการ, การจัดซื้ อ, การบริ หารงานบุ คคล, ทัว่ ไป ต่อมาได้มีการ
ปรับปรุ งอํานาจดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่ งมีผลบังคับใช้
ในปัจจุบนั
นอกจากนี้ ผูไ้ ด้รับการแต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการในบริ ษทั ย่อย จะต้องดูแลให้บริ ษทั ย่อยมีขอ้ บังคับในเรื่ อง
การทํารายการที่เกี่ยวโยง การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์หรื อการทํารายการสําคัญอื่นใดของบริ ษทั ดังกล่าวให้
ครบถ้วนถู กต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมู ลและการทํารายการข้างต้นในลักษณะเดี ยวกับ
หลักเกณฑ์ของบริ ษทั รวมถึงต้องกํากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริ ษทั ย่อยให้บริ ษทั สามารถ
ตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทํางบการเงินรวมได้ทนั กําหนดด้วย
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2. ข้อมูลข้อตกลงระหว่างบริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้ อื่นในการบริ หารจัดการบริ ษทั ย่อย
-ไม่มีการดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลเพื่อป้ องกันการเอาเปรี ยบผูถ้ ื อหุ ้นอื่นและส่ งเสริ มให้เกิดการปฎิบตั ิต่อผูถ้ ื อ
หุ ้นอย่างเท่าเทียม โดยไม่นาํ ข้อมู ลไปใช้ในทางที่ผิด 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 ดเผยงบการเงินรายไตรมาสและ
งบการเงินประจําปี และอย่างน้อย 1 วันหลังการเปิ ดเผยงบดังกล่าว
- ในกรณี ที่ทราบข้อมูลใด ๆ ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ต้องไม่ซ้ื อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ จนกว่าจะได้เปิ ดเผยสู่ สาธารณะชนทั้งหมดแล้ว
- กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง (ตั้งแต่รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ข้ ึนไป รวมถึงผูจ้ ดั การฝ่ ายในสาย
การเงินและบัญชี มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์เมื่อเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นครั้งแรก และหลังจากที่มีการ
เปลี่ยนแปลง (ซื้ อ ขาย โอนหลักทรัพย์) ทุกครั้งภายใน 3 วันทําการต่อ ก.ล.ต. หรื อ รายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบถึงข้อมูลการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะ
กรรมการบริ ษทั ฯ
- จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทาํ งานเพื่อป้ องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติแต่งตั้งผูส้ อบ
บัญชี แห่ ง บริ ษ ทั เอ็นพี เอส สยาม สอบบัญชี จํา กัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ข องบริ ษ ทั ประจําปี 2564 พร้ อมกับ อนุ ม ตั ิ ใ ห้
กําหนดค่าสอบบัญชี รวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจําปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท (ห้าล้านสี่ แสนบาท
ถ้วน)
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
หน้า
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1. สิ ทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
บริ ษทั ฯ มีนโยบายสนับสนุ นและส่ งเสริ มอํานวยความสะดวกและเปิ ดโอกาสให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นทุกรายได้รับสิ ทธิ
พื้นฐานต่างๆ ด้วยวิธีการและมาตราฐานที่เป็ นที่ยอมรับและเชื่ อถือได้ โดยให้สิทธิ ในการซื้ อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตน
ถืออยูอ่ ย่างเป็ นอิสระ การเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ หรื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ่ืนเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทน การส่ ง
คําถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ ือหุ น้ การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุ มอย่างอิสระ การใช้สิทธิ ลงคะแนนในเรื่ องที่
สําคัญของบริ ษทั ที่คณะกรรมการต้องนําเสนอที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่ออนุมตั ิ เช่น การเลือกตั้งกรรมการที่พน้ ตําแหน่งตาม
วาระ การแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ผูส้ อบบัญชี เป็ นต้น นอกจากนี้ แล้ว ทางบริ ษทั
ฯ ยังได้ดาํ เนินการในเรื่ องอื่นๆให้เป็ นไปตามกฎระเบียบและความถูกต้องตามกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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 รงคุ ณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริ ษทั ฯ
1.4 บริ ษทั ฯ อํานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้ใช้สิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงอย่างเต็มที่ และละ
เว้นการกระทําใดๆ ที่เป็ นการจํากัดโอกาสการเข้าประชุมของผูถ้ ือหุ น้ เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสี ยงลงมติ ไม่มีวธิ ี การ
ยุง่ ยากหรื อ มีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สะดวกต่อการเดินทาง เป็ นต้น
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1.5 บริ ษทั ฯ รักษาสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นและปฏิบตั ิ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 มพร้อมรายละเอียดคํา
ชี้แจง และเหตุผลประกอบการพิจารณาของแต่ละวาระการประชุมให้ผถู ้ ือหุ น้ ก่อนวันนัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ อย่างน้อย 14 วัน
1.7 การคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อย
บริ ษทั ฯ สนับสนุนให้ผถู ้ ือหุ ้นข้างน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุ มล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ ้นหรื อเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ทั้งนี้การขอเพิ่มวาระการประชุ มหรื อเสนอชื่ อบุคคลเพื่อ
เป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องเป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
1.8 การมีส่วนได้เสี ยของกรรมการบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯได้กาํ หนดนโยบายให้กรรมการบริ ษทั ฯที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่ องใดของวาระการ
ประชุม งด เว้นการมีส่วนร่ วมในการประชุมพิจารณาวาระการประชุมนั้น
2. การดําเนินการในวันประชุมผูถ้ ือหุ น้
2.1 บริ ษ ทั ฯ ส่ งเสริ ม ให้นาํ เทคโนโลยีม าใช้ก ับการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ทั้ง การลงทะเบี ยนผูถ้ ื อหุ ้น การนับ
คะแนนและการแสดงผลการนับคะแนน เพื่อให้การดําเนินการประชุมสามารถกระทําได้รวดเร็ ว ถูกต้อง แม่นยํา
2.2 กรรมการบริ ษทั ฯทุกคนรวมทั้งคณะกรรมการชุ ดย่อยและเลขานุ การบริ ษทั ฯได้เข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
ทุกครั้ง รวมทั้งที่ปรึ กษากฏหมายที่เป็ นอิสระจากภายนอก (Inspector) ทําหน้าที่ดูแลให้การประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นไปอย่าง
โปร่ งใส ถูกต้องตามกฏหมาย หากไม่ติดภารกิจสําคัญ ผูบ้ ริ หารระดับสู งทุกคนเข้าร่ วมการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อตอบข้อ
ซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผูถ้ ือหุ น้
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 ก ารบริ ษัท ฯ จัด ทํา รายงานการประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ ถู ก ต้อ ง ครบถ้ว น และชัด เจนเพื่ อ นํา ส่ ง
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) รวมทั้งเผยแพร่ ให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบถึ งผล
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ของการลงคะแนนของแต่ละวาระการประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ทราบผ่านเว็บไซด์บริ ษทั ฯ ภายใน
14 วันหลังจากการประชุมผูถ้ ือหุ น้
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย (Roles of Stakeholders)
บริ ษทั ฯ ได้มีการกําหนดนโยบายและมาตรการปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นหลักในกลุ่ม
ต่างๆ โดยคํานึงถึงสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยตามกฏหมายหรื อข้อตกลงที่มีกบั บริ ษทั ฯ เพื่อให้พนักงานทุกระดับยึดถือเป็ น
แนวปฏิบตั ิซ่ ึ งเป็ นภาระหน้าที่ที่สาํ คัญของทุกคน ดังนี้
1. การกําหนดนโยบายการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
1.1 บริ ษทั ฯ แบ่งผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยออกเป็ นกลุ่มได้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น คู่คา้ คู่แข่ง ผูบ้ ริ โภค พนักงาน ผูร้ ่ วมงาน
ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ตลอดจนชุ มชนและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีช่องทางในการ
สื่ อสารและการ ตอบสนองความต้องการจากบริ ษทั ฯอย่างพอเพียงของแต่ละกลุ่ม
1.2 บริ ษทั ฯ มีพนั ธสัญญาต่อลูกค้าในการดูแลลูกค้าอย่างเป็ นระบบในด้านสุ ขภาพ ความปลอดภัย และการ
ชดเชย จากการใช้สินค้าหรื อบริ การในช่วงอายุสินค้าหรื อบริ การนั้น
1.3 บริ ษทั ฯ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างปฏิสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุ มชนที่สถานประกอบการ
ตั้งอยู่ มีแผนงานในการรักษาสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมที่เกิดจากการ
ดําเนิ นงานของ บริ ษทั ฯ มีแผนชดเชยที่ดีหากมีอุบตั ิเหตุและมีการวางแผนแก้ไขอย่างยัง่ ยืน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้ใช้
มาตรฐานยุโรปในการ ก่อสร้ างโรงงาน ทําให้มน่ั ใจได้ว่าห่ วงโซ่ อุปทานของบริ ษทั ฯเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และใช้
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.4 การปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้โดยจัดให้มีการค้าประกันเจ้าหนี้ ตามข้อตกลงทางธุ รกิจที่
เหมาะสมและเป็ นหลักพึงปฏิบตั ิทางการค้าทัว่ ไป
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 โดยไม่ เ 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 ยทุกกลุ่ มจากการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ หรื อจากการปฏิ บตั ิของพนักงานของบริ ษทั ฯเกี่ยวกับการ
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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
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
มิใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่ งใส ตามแบบรายงานประจําปี (56-2) ผ่านช่องทางเว็บไซต์
(Website) ของบริ ษทั ฯ โดยเสนอข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการปรับปรุ งอยูเ่ สมอ เพื่อให้ขอ้ มูลเป็ น
ปั จจุบนั
ในรอบปี 2564 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
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีบทบาทสําคัญในฐานะตัวแทนของผูถ้ ื อหุ ้นในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ 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 2564

โ ครงสร้ างผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ที่ถือหุ น้ ตั้งแต่ 0.5 % ของจํานวนหุ น้ ทั้งหมด ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 ซึ่ งเป็ 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
12.IEC -W2 งวดที่ 12
0
1.00:1.00
13. ครั้งสุดท้าย
9,760,547
1.00:1.00

ราคาใช้สิทธิ
(บาทต่อหุ ้น)

วันใช้สิทธิ

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

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
22 พ.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
9,760,547

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
40,464,862,179
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2. ตราสารหนี้
บริ ษทั ฯ สามารถออกตัว๋ แลกเงิน (Bill of Exchange) เพื่อจัดหาเงินทุนสําหรับใช้ในการลงทุน
และ/หรื อ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนทัว่ ไปตามช่วงระยะเวลาต่างๆ มูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 200 ล้านบาท อายุตวั๋ แลกเงิน
ไม่เกิน 270 วัน เสนอขายผูล้ งทุนไม่เกิน 10 ราย และไม่เกิน 10 ใบ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (PP10)
เนื่องจากการออกตัว๋ แลกเงินจะมีตน้ ทุนทางการเงินคงที่ตามที่ระบุในหน้าตัว๋ ในขณะที่อตั ราดอกเบี้ยในตลาดมี
แนวโน้มปรับลดลง 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 และการมีส่วนร่ วมสร้างกิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ชุมชนและกิจการสามารถอยูร่ ่ 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 วมกับชุ มชน และการช่วยเหลือสนับสนุ นกิจกรรมชุ มชน เป็ นต้น ในรอบ
ปี ที่ผา่ นมา บริ 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) เพือ
่ ควบคุมปริ มาณมลพิษที่ปล่อยสู่ ช้ นั บรรยากาศ ซึ่ งอยูใ่ นระดับที่มาตรฐานกําหนด
สามารถดักฝุ่ นได้ 0.1 ไมครอน
• แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศปลายปล่องแบบต่อเนื่ อง (CEMs) ณ ป้ ายแสดงผลบริ เวณหน้าโครงการ อีกทั้งได้
จัดส่ งผลให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมผ่านระบบออนไลน์
• 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
• ปรับปรุ งภูมิทศ
ั น์พ้ืนที่สีเขียวของโครงการ และปลูกไม้ร้ ัวเพื่อป้ องกันผลกระทบด้านกลิ่น และเสี ยงรอบๆ โรงไฟฟ้า
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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 มุ่ ง เน้นการป้ องกันมลพิ ษ และปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมายสิ่ ง แวดล้อม โดยได้ท าํ การประเมิ นความเสี่ ยงด้า น
สิ่ งแวดล้อมประจําปี 2564 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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• โรงไฟฟ้าโครงการลําพูน จ.ลําพูน ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ผา่ นเฏณฑ์การประเมินธรรมาภิบาลสิ่ งแวดล้อม
ทั้งโครงการลําพูน 1 และ ลําพูน 2 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

2. S-Social Responsibility ความรับผิดชอบต่ อสั งคมและการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชน
กิจกรรมสานสั มพันธ์ กบั ชาวบ้ านบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้ า
โรงไฟฟ้ าพลังงานขยะ อําเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา
• โครงการธนาคารขยะ ได้ริเริ่ มในเดื อนสิ งหาคม พ.ศ. 2558 จนถึ งปั จ จุ บน
ั ได้ดาํ เนิ นการรับซื้ อขยะอย่างต่อเนื่ องใน
โรงเรี ยนจํานวน 2 แห่ ง คื อ โรงเรี ยนบ้านบึงพิชัย และ โรงเรี ยนบ้านทุ่งเลี ยบ บริ ษทั ได้รับซื้ อขยะประเภทขวดนํ้า
พลาสติก เศษกระดาษ และถุงพลาสติก เพื่อปลูกจิตสํานึกให้เด็กนักเรี ยนได้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่ งแวดล้อม โดย
การส่ งเสริ ม การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดปริ ม าณขยะด้วยการนําขยะบางส่ วนสามารถนํา กลับ มาใช้ใ หม่ แต่
ปริ มาณขยะภายในโรงเรี ยนมีจาํ นวนที่ลดน้อยลง บริ ษทั ฯ จึงได้มีแผนในอนาคตที่จะเพิ่มการรับซื้ อขยะจากชุ มชน
เพือ่ เป็ นการสนับสนุนรายได้เสริ มของชุมชน
•
วันที่ 11 มกราคม 2564 บริ ษทั จีเดค จํากัด ร่ วมสนับสนุ นในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยได้มอบรถจักรยานเป็ น
ของขวัญวันเด็กให้แก่เด็กๆในโรงเรี ยนและชุมชนใกล้เคียงบริ ษทั ฯ
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• วันที่ 10 มีนาคม 2564 ลงพื้นที่ยงั โรงเรี ยนบ้านบึงพิชยั เพื่อดําเนินงานตามโครงการชุมชนสัมพันธ์ให้บริ การ
ซ่อมแซมไฟฟ้าและปรับปรุ งสาธารณู ปโภค ส่ งผลให้หอ้ งเรี ยนมีแสงสว่างที่เพียงพอ เหมาะแก่การใช้ในการเรี ยนการ
สอน

• วันที่ 11 เมษายน 2564 พนักงาน บริ ษทั จีเดค จํากัด ได้ร่วมกันทําบุญทอดผ้าป่ าสามัคคีและเป็ นส่ วนหนึ่ งในการ
ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ณ วัดเกาะวัด ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

• วันที่ 14 สิ งหาคม 2564 บริ ษทั จีเดค จํากัด ได้ร่วมสนับสนุ นข้าวสารอาหารแห้ง “โรงทาน-ต้านภัยโควิด” ณ วัดเกาะ
วัด ในการประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงบริ ษทั ฯ เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งในการช่วยเหลือสังคมให้
สามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

• วันที่ 18 สิ ง หาคม 2564 พนัก งานจี เดคร่ วมบริ จาคโลหิ ตให้ก ับ สภากาชาดไทย เนื่ องในโอกาสวันเฉลิ ม พระ
ชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ้า สิ ริกิ ต์ ิ พระบรมราชิ นี นาถ พระบรมราชชนนี พ นั ปี หลวง ให้ มี ป ริ ม าณเพี ย งพอ
ปลอดภัย และมีคุณภาพสู งสุ ด จากผูบ้ ริ จาคโลหิ ตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่ งตอบแทน เพื่อนําไปใช้รักษาผูป้ ่ วยทัว่
ประเทศ

• วันที่ 16 ตุลาคม 2564 คณะผูบ้ ริ หารและพนักงานบริ ษทั จีเดค จํากัด ร่ วมกับเทศบาลเมืองควนลัง และ อสม. ลง
พื้นที่เยีย่ มผูก้ กั ตัวกลุ่มเสี่ ยงโควิด ที่ได้กกั ตัวอยูท่ ี่บา้ นในชุมชนบริ เวณใกล้เคียงบริ ษทั ฯ พื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง พร้อม
กับได้มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนและช่วยเหลือประชาชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการกักตัวอยูบ่ า้ น
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

โรงไฟฟ้ าพลังงานชี วมวล จ.สระแก้ ว
• กิจกรรม CSR สนับสนุ นเงินช่วยเหลือชาวบ้านที่เข้ารับการกักตัวเนื่ องจากสถานการณ์ โควิด
• โครงการจิ ตอาสาพัฒนาหมู่บา้ นร่ วมกับชาวบ้านหมู่ 14 และหมู่4 เพื่อปรั บทัศนี ยภาพจากปากทางเข้า หมู่บา้ นถึ ง
บริ เวณหน้าบริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

กิจกรรมสานสั มพันธ์ กบั ชาวบ้ านบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้ า
โรงไฟฟ้ าพลังงานชี วมวล จ.สระแก้ ว
• ร่ วมสนับสนุ นของรางวัลในกิจกรรมวันเด็กแห่ งชาติโรงเรี ยนบ้านหนองไทร วันที่ 8 มกราคม 2564 เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างชาวบ้านในชุมชนที่อยูใ่ กล้เคียงบริ ษทั โดยได้มอบจักรยานและอุปกรณ์เครื่ องเขียนเพื่อ
เป็ นขวัญและกําลังใจให้กบั เด็กๆ
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

• ทําบุญทอดกฐินสามัคคีวดั หนองไทร วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

กิจกรรมสานสั มพันธ์ กบั ชาวบ้ านบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้ า
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการลําพูน จ.ลําพูน และ โครงการแม่ มาลัย จ.เชียงใหม่
• โรงไฟฟ้าโครงการลําพูน จังหวัดลําพูน ร่ วมกับเทศบาลตําบลทากาศ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลทากาศ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ทากาศ โรงเรี ยนอนุ บาลเทศบาลตําบลทากาศ และประชาชนผูส้ นใจ จัดงาน "ตลาดนัดมหัศจรรย์ 3 ดี สู่ ชุมชน เพื่อเด็ก
ปฐมวัย" เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ โรงเรี ยนอนุบาลเทศบาลตําบลทากาศ เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาพสําหรับการพัฒนาการ
ของเด็กเล็ก และเปิ ดโอกาสให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ได้ดาํ เนิ นโครงการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ อ ภูมิปัญญา พื้นที่
กิจกรรมทางกาย เป็ นแนวคิด ของการสร้ าง “พื้นที่สร้างสรรค์สําหรับเด็ก” โดย เน้นไปที่การสร้างสุ ขภาวะที่ดี 4 ด้าน
(กาย จิ ต สั ง คม ปั ญญา) ด้วยยุท ธศาสตร์ 3 ดี นั่นก็คื อ สื่ อดี พื้ นที่ ดี และภู มิ ดี ทํา ให้เกิ ดกระบวนการกิ จกรรม เพื่อ
สร้างสรรค์ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก อันเป็ นหัวใจสําคัญของการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ตามช่วงวัยของเด็กเล็ก รวมทั้งการ
ปลูกฝังการเป็ นพลเมืองเด็ก ผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

• โรงไฟฟ้ าโครงการลําพูน จังหวัดลําพูน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 ร่ วมสนับสนุ นกิจกรรมด่านตรวจคัดกรอง
โควิดหมู่บา้ นทากาศ ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลําพูน โดยเป็ นความร่ วมมือระหว่าง โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
ทากาศ เจ้าหน้าที่ อสม. ผูใ้ หญ่บา้ น และคณะกรรมการหมู่บา้ น เพื่อป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 และ
เพื่อความสงบเรี ยบร้อยภายในชุมชน

• พนักงานบริ ษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จํากัด ร่ วมบริ จาคโลหิ ตให้โรงพยาบาลจังหวัดลําพูน เมื่อวันที่
1 ธันวาคม 2564
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

• โรงไฟฟ้าโครงการลําพูน จังหวัดลําพูน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ร่ วมบริ จาคเงินซ่อมแซมระบบ
ท่อส่ งประปาของหมู่บา้ นทากาศ ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลําพูน โดยมี ผูใ้ หญ่บา้ น และคณะกรรมการเป็ นผูร้ ั บมอบไป
ดําเนินการ

•

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

• สมทบกองทุนพลังงาน เพื่อให้ชุม ชนนํา เงิ นกองทุ นดังกล่า วไปพัฒนาท้องถิ่ น ซึ่ งในปี นี้ ย งั ไม่ มีก ารเบิ กจ่ ายเงิ นจาก
กองทุนดังกล่าว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระเบียบกองทุนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

3. G-Governance การกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
• วันที่ 17 สิ งหาคม 2564 โรงไฟฟ้ าโครงการแม่ มาลัย จ.เชี ยงใหม่ ได้ รับมาตรฐาน ระบบบริ หารการจัดการคุณภาพ
(QMS : Quality Management System) ISO 9001: 2015 เป็ นมาตรฐานที่จะช่วยในการปรับปรุ งสมรรถนะใน
ภาพรวมขององค์กร และเป็ นพื้นฐานที่ดีสาํ หรับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ช่วยให้องค์กรมีความสามารถในการผลิตสิ นค้า
และให้การบริ การตรงตามความต้องการของลูกค้า และข้อกําหนดกฏหมาย/กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อ
เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า สามารถบริ หารจัดการความเสี่ ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับบริ บทและวัตถุประสงค์ของ
องค์กร และจะช่ วยให้องค์กรสามารถบริ หารจัดการความท้าทายต่างๆ รวมถึ งความต้องการและความคาดหวังใน
อนาคต ในสภาพแวดล้อมที่ซบั ซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

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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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

รายการระหว่ างกันของบริษัทกับบริษัทย่ อยทางตรงและทางอ้ อม
1. การทํารายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
การทํารายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ย่อยบริ ษทั ย่อยทางตรง และทางอ้อม รวมทั้งนโยบายการ
กําหนดราคาและอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ โดยที่บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันได้แสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5
ของงบการเงินประจําปี 2564
- รายการระหว่างกันของบริ ษทั ย่อยทางตรง และทางอ้อม โดยมีลกั ษณะความสัมพันธ์ ดังนี้
1. บริษัท อินเตอร์ แนชั่ นเนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ย่อยทางตรง
รายการระหว่างกัน
บริ ษทั ฯ ทํารายการระหว่างกันดังนี้
1. บริ ษทั ไออีซี กรี น เอนเนอร์ยี่ จํากัด

2. บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด

2. บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอรร์ ยี่ จํากัด
บริ ษทั ย่อยทางตรง
1. บริ ษทั จีเดค จํากัด

• มีรายได้ค่าบริ หารจัดการ ราคาตามสัญญา จํานวน 120,000 บาท
• มีดอกเบี้ยรับ อัตราร้อยละ 2 ต่อปี จํานวน 11,122874.43 บาท
บริ ษทั ฯ ทํารายการระหว่างกันดังนี้
• มีรายได้ค่าบริ หารจัดการ ราคาตามสัญญา จํานวน 360,000 บาท
• มีดอกเบี้ยรับ อัตราร้อยละ 2 ต่อปี จํานวน 6,555,521.55 บาท

รายการระหว่างกัน
บริ ษทั ฯ ทํารายการระหว่างกันดังนี้
• มีรายได้ค่าบริ หารจัดการ ราคาตามสัญญา จํานวน 360,000 บาท
• มีดอกเบี้ยรับ อัตราร้อยละ 2 ต่อปี จํานวน 4,318,646.16 บาท

2. บริ ษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จํากัด
บริ ษทั ฯ ทํารายการระหว่างกันดังนี้
• รายได้ค่าบริ หารจัดการ ราคาตามสัญญา จํานวน 360,000 บาท
• มีดอกเบี้ยรับ อัตราร้อยละ 2 ต่อปี จํานวน 648,657.52 บาท
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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 2564
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

บริษทั อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่ อย

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สํ าหรับงวดสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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 2564 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 เนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั อินเตอร์แนชัน่ เนิ ลเอนจีเนี ยริ ง จํากัด
(มหาชน) ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม
แ ล ะ ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด เ ฉ พ า ะ กิ จ ก า ร สํ า ห รั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น เ ดี ย ว กั น
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
กั บ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ง บ ก า ร เ งิ น ร ว ม แ ล ะ ง บ ก า ร เ งิ น เ ฉ พ า ะ กิ จ ก า ร แ ล ะ ข้ า พ เ จ้ า
ได้ป ฏิ บ ัติ ต ามความรั บ ผิ ด ชอบด้า นจรรยาบรรณอื่ น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อ กํา หนดเหล่ า นี้ ข้า พเจ้า เชื่ อ ว่ า หลัก ฐานการ
สอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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
หน้า

73

รายงานประจําปี 2564

เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

วิธีการตรวจสอบที่สําคัญ

รายได้ จากการให้ บริการ และสิ นทรัพย์ ที่เกิดจากสั ญญา
กลุ่ มบริ ษ ทั รั บรู ้ ร ายได้จากการให้บริ การของธุ ร กิ จวิศ วกรรมตาม วิธีการตรวจสอบที่สาํ คัญรวมถึง
อัตราส่ วนของขั้นความสําเร็ จของงาน ซึ่ งขั้นความสําเร็ จของงาน • ทําความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบันทึก
คํานวณโดยการเปรี ยบเที ยบต้นทุนของงานที่ ทาํ เสร็ จจนถึงปั จจุบนั
รายการ การรั บ ชํา ระหนี้ การจ่ า ยชํา ระ
กับประมาณการต้นทุนว่าจะใช้ในการให้บริ การทั้งสิ้ น รวมทั้งการ
และการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่
เปลี่ ยนแปลงงานที่ เพิ่ มและลด และแนวโน้มของการเปลี่ ยนแปลง
คาดว่ า จะเกิ ด ขึ้ นและบัญ ชี ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
ราคาวัสดุ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องกับงานนั้น ทั้งนี้ ในการ
รว มทั้ งร ะ บบ กา ร คว บคุ มภา ยใ น ที่
รับรู ้รายได้ตามวิธีดงั กล่าว ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในขั้นตอนการ
เกี่ยวข้อง
จัด ทํา ประมาณการต้น ทุ น ที่ จ ะใช้ท้ ัง สิ้ น และจํา เป็ นต้อ งมี ค วาม
• สอบทานการออกแบบและการปฏิ บตั ิ ตาม
เชี่ ยวชาญเฉพาะทางที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะของงานนั้นๆ นอกจากนี้
ระบบการควบคุมภายในในเรื่ องดังกล่าว
กระบวนการวัดค่ามูลค่าของงาน รอบระยะเวลาที่ เหมาะสมในการ
รับรู ้รายได้ และการคํานวณอัตราส่ วนของงานที่ ทาํ เสร็ จอาจมีความ • ทดสอบความสมเหตุ ส มผลของการตั้ง
ประมาณการต้น ทุ น งานโครงการ การ
เสี่ ยง รวมทั้งความน่าจะเป็ นของโอกาสที่เกิดความล่าช้าและอุปสรรค
จัด ซื้ อ วัส ดุ ที่ ใช้ใ นโครงการ และค่ า จ้า ง
ระหว่างทํา การวัดมูลค่าของค่าปรับที่อาจเกิดขึ้น ซึ่ งในปี 2564 กลุ่ม
ผูร้ ับเหมาช่วง เป็ นต้น
บริ ษทั และบริ ษทั มีรายได้จากการให้บริ การเป็ นจํานวน 66 ล้านบาท
(คิ ดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 12 และ 55 ตามลําดับ ของรายได้รวม) • ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่ งประกอบด้วย
ประกอบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
- สอบทานรายละเอี ย ดของสั ญ ญาการ
จํานวน 54 ล้านบาท และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะ
ให้บริ การของโครงการที่เกิดขึ้นระหว่าง
เกิดขึ้นจํานวน 18 ล้านบาท ตามลําดับ (สุ ทธิ คิดเป็ นร้อยละ 2 และ 5
ปี
ตามลําดับ ของสิ นทรัพย์รวม) และประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตาม
- สอบทานวิ ธี การที่ ผู ้บริ หารใช้ในการ
สัญญาจํานวน 27 ล้านบาท (คิดเป็ นร้อยละ 7 และ 16 ตามลําดับ ของ
ติดตามและพิจารณาความสมเหตุสมผล
หนี้ สิ น รวม) ในงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
ของการจั ด ทํ า ประมาณการต้ น ทุ น
ตามลําดับ
โครงการ การอนุมตั ิ และสุ่ มทดสอบกับ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ทดสอบการคํานวณอัตราส่ วนของงาน
ที่ทาํ เสร็ จของแต่ละโครงการ
- ทดสอบความถู กต้องของการซื้ อวัสดุ
การจ่ายค่าจ้าง และค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้อง
กับเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
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ดังนั้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าการรับรู ้รายได้จากการให้บริ การของธุ รกิจ
วิศวกรรม และประมาณการค่ าปรับงานล่าช้าตามสัญญา และอื่นที่
อาจเกิดขึ้นจากสัญญางานโครงการต่างๆ เป็ นรายการที่ มีผลกระทบ
ต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
นโยบายการบัญชี แสดงไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้อ 4
9 และ 32 ตามลําดับ

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

วิธีการตรวจสอบที่สําคัญ
- ขอคํา ยื น ยันขั้ นความสํ า เร็ จของงาน
โครงการจากผูค้ วบคุมงานโครงการของ
บริ ษทั
- สอบทานความเพี ย งพอการเปิ ดเผย
ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คดีความหรื อการฟ้ องร้ อง และหนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีคดี ความหลายคดี ท่ี ถูกฟ้ องร้องที่อยู่ระหว่าง วิธีการตรวจสอบที่สาํ คัญรวมถึง
กระบวนการพิ จารณาของศาล ซึ่ งอาจได้รั บ ผลเสี ย หาย หากกลุ่ ม • ทํ า ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ขั้ นตอนการ
บริ ษทั และบริ ษทั ไม่สามารถต่อสู ้คดีความต่างๆ ได้ และต้องใช้ดุลย
ประเมินผลของคดีความของผูบ้ ริ หาร
พินิจในการพิจารณาความเพียงพอของประมาณการหนี้สิน
• ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่ งประกอบด้วย
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญเกี่ ยวกับความเพียงพอของประมาณ
- สอบถา มผู ้ บ ริ ห ารและ ที่ ปรึ กษ า
การหนี้สิน มีการรับรู ้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรื อไม่
กฎหมายของกิ จการ เพื่ อได้รั บทราบ
นโยบายการบั ญ ชี และรายละเอี ย ดที่ สํ า คั ญ ของภาระผู ก พั น
ถึ ง คดี ค วามและการฟ้ อ งร้ อ ง และ
เหตุการณ์สาํ คัญ คดีความที่สาํ คัญ และหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นได้แสดง
หนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ นที่ มีสาระสําคัญ ที่
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 32 และ 51
อาจเกิ ดขึ้ นหรื อไม่ และการประมาณ
การผลกระทบทางการเงิ น รวมถึ ง
ค่าใช้จ่ายมีความสมเหตุสมผลหรื อไม่
- พิ จ ารณาความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
จากคดี ค วามหรื อการฟ้ อ งร้ อ ง และ
หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นและประเมินความ
เสี่ ยงทางการเงิ นรวมถึงความเพียงพอ
และเหมาะสมของการรั บ รู ้ ร ายการ
และการเปิ ดเผยข้อมูล
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 14 15 16 และ 54 กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนิ นงาน โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ เพื่อทบทวนมูล
ค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนให้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริ ง ซึ่ งคาดว่าการประเมินราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะแล้วเสร็ จภายในไตรมาส 2 ของปี
2565 ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่ องดังกล่าว
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ข้ อมูลอื่น
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 อปรากฏว่าข้อมูลอื่ 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
ผู ้บริ หารมี หน้ าที่ รั บผิ ด ชอบในการจัดทําและนํา เสนองบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเหล่ านี้ โดยถู กต้องตาม
ที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรั บผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุ มภายในที่ ผูบ้ ริ หารพิ จารณาว่าจําเป็ นเพื่ อให้
สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ใน
การดําเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาํ หรับ
การดําเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนิ นงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอ
ร า ย ง า น ข อ ง ผู ้ ส อ บ บั ญ ชี ซึ่ ง ร ว ม ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง ข้ า พ เ จ้ า อ ยู่ ด้ ว ย ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น อ ย่ า ง ส ม เ ห ตุ ส ม ผ ล
คือความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่ มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
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และถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมี
ผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการ
ทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรง
ตามข้อเท็จจริ 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 ปเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับการดําเนิ นงานต่ อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐานการสอบ
บั ญ ชี ที่ ได้ รั บ สรุ ปว่ า มี คว ามไม่ แ น่ นอนที่ มี สาระสํ า คั ญ ที่ เกี่ ยวกั บ เหตุ การณ์ ห รื อสถานการณ์ ที่ อาจเป็ น
เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ข้อ สงสั ย อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ต่ อ ความสามารถของกลุ่ มบริ ษัท และบริ ษัท ในการดํา เนิ น งานต่ อเนื่ องหรื อไม่
ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามี ความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า โดยให้
ข้อสังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการที่เกี่ ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่
เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้ นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูล
ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตามที่ควรหรื อไม่

•

•

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงิ นของกิ จการภายในกลุ่มหรื อกิ จกรรมทางธุ รกิ จ
ภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่ อแสดงความเห็ นต่ องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารั บผิดชอบต่ อการกําหนดแนวทางการควบคุ มดู แล และการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่ สาํ คัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่ วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนยั สําคัญที่ พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่ มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระ
และได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่น ซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความ
เป็ นอิสระจากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะ
เกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสม
เหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

(ชัยกฤต วรกิจภรณ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 7326
บริ ษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
30 มีนาคม 2565
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สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
บริษทั อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564
สิ นทรัพย์
สินทรัพย์หมุ นเวียน
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
เงิ นให้กยืู ้ มระยะสั้น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ทางการเงิ นหมุนเวียนอื่น
ภาษีเงิ นได้ถูกหัก ณ ที่จา่ ย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

31 ธันวาคม 2563

%

31 ธันวาคม 2562

%

หมายเหตุ
6
7
5,8
9
5
10
5,11
12

สินทรัพย์ไม่ หมุ นเวียน
สินทรัพย์ทางการเงิ นไม่หมุนเวียนอื่น
11
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
13
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
14
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
15,29,52
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงาน
16
สิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ ารอตัดบัญชี
17
สินทรัพย์สิทธิการใช้
5,18
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
เงิ นฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประก ัน
เงิ นจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงิ นลงทุน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

%

19
20
21,52
22
24

88,953
59,917
108,060
72,355
10,557
87,467
9,311
1,941
438,562
195,111
547,001
161,320
31,157
20,930

5.92
3.99
7.20
4.82
0.70
5.82
0.62
0.13
29.20
12.99
36.42
10.74
2.07
1.39
-

81
55,542
52,063

125,892.52
48,664.29
124,634.69
61,264.22
7,277.44
21,695.53
5,240.42
231.06
394,900
1,059
197,043
620,686
161,320
32,943
28,851

3.47

285
68,946
53,910

70.80

1,165,044

0.01
3.70
-

รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

1,063,205

รวมสิ นทรัพย์

1,501,767 100.00

8.07
3.12
7.99
3.93
0.47
1.39
0.34
0.01
25.32
0.07
12.63
39.79
10.34
2.11
1.85
0.02
4.42
3.46
74.68

1,559,944 100.00

134,521.58
63,418.52
122,681.26
58,262.93
3,526.29
1,462.27
3,738.74
313.02
387,925
1,804
199,497
688,607
161,320
34,735
6,351
409
74,349
52,558
1,219,630

8.37
3.95
7.63
3.62
0.22
0.09
0.23
0.02
24.13
0.11
12.41
42.84
10.04
2.16
0.40
0.03
4.62
3.27
75.87

1,607,555 100.00

ที่มา: งบการเงินรวมของบริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน)
หน้า
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บริษทั อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุ นเวียน
เงิ นเบิกเก ินบัญชีธนาคารและเงิ นกู ้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
ส่วนของเงิ นกู ้ยืมระยะยาวที่ถึงก ําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงิ นกู ้ยืมระยะยาวที่เจ้าหนี้สามารถ
เรี ยกคืนได้ทนั ที
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าถึงก ําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
เงิ นกู ้ยืมระยะสั้น
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน
เงิ นมัดจํารับล่วงหน้าค่าหุน้
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนี�สินไม่ หมุ นเวียน
เงิ นกู ้ยืมระยะยาว
หนี้สินภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

หมายเหตุ

25,52
5,26
27
5
29,52
29,52
5,30
32
28

29,52
23
5,30
5,31
5,32

%

31 ธันวาคม 2564

4,909
24,311
122,355
44,612
37,200
3,907
26,650
797
264,741
68,641
1,542
13,091
5,150
8,326
9,442
106,192
370,933

0.33
1.62
8.15
2.97

0.26
1.77
0.05
17.63

0.10
0.87
0.34
0.55
0.63
7.07
24.70

31 ธันวาคม 2563

30,288
26,584
121,097
36,893
144,914
6,290
22,821
10,000
788
399,675
1,560
19,563
5,408
8,326
9,210
44,067
443,742

%

1.94
1.70
7.76
2.37

0.40
1.46
0.64
0.05
25.62

0.10
1.25
0.35
0.53
0.59
2.82
28.45

31 ธันวาคม 2562

6,466
36,453
121,632
46,901
20,280
205,271
2,356
34,447
10,000
855
484,663
12,150.00
1,520.48
2,444.42
5,446.86
8,375.34
9,210.14
39,147
523,811

%

0.40
2.27
7.57
2.92

0.15
2.14
0.62
0.05
30.15

0.09
0.15
0.34
0.52
0.57
2.44
32.58

ที่มา: งบการเงินรวมของบริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน)
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บริษทั อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย : พันบาท
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนเกินทุนจากการลดมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนตํ่าจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
การถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
ก ําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ขาดทุนสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู ถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2564

%

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563 %

31 ธันวาคม 2562

%

33

34

35
11

4,476,576

4,476,576

4,476,576

2,493,455
1,422,185
464,905
(369,648)
2,096
(2,882,159)
1,130,834
1,130,834

75

2,493,455
1,422,185
464,905
(369,648)
2,096
(2,897,538)
747
1,116,202
1,116,202

72

2,493,455
1,422,185
464,905
(369,648)
2,096
(2,930,592)
1,343
1,083,745
1,083,745

100

1,559,944

100

1,607,555

1,501,767

75
-

72
-

67
67
100

ที่มา: งบการเงินรวมของบริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน)
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
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บริษทั อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขายหรื อการให้บริ การ
รายได้เงิ นอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้ า
ก ําไรจาการจําหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิ น
รายได้เงิ นปั นผล
โอนกลับประมาณการค่าปรับงานล่าช้า
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายหรื อต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
ค่าใช้จา่ ยอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน
รายได้ทางการเงิ น
ต้นทุนทางการเงิ น
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ของลูกหนี้ (กลับรายการ)
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้
(รายได้) ค่าใช้จา่ ยภาษีเงิ นได้
กําไร(ขาดทุน)สํ าหรับปี

37,53
5
5
32
5,38

5,15,17,18,20
39
5,15,17,18,20,40
42

5
43
45
5,7,8,9
23,46

2564

2563

%

งบการเงินรวมของบริษัท
%
2562

%

399,172
115,134
48,540
1,373
8,629
572,848

100.00

421,907
135,373

100.00

385,731
149,073

100.00

0.34

34
11,626
4,821
573,762

0.01

35
12,722

0.01

466,928
6,196
73,931
15,633
562,689

116.97

479,412
6,265
66,079
14,045
565,802
7,960
888
11,959
(30,940)
(3,424)
31,252
31,252

113.63

10,160
465
8,237
(15,916)
3,746
14,558
14,558

2.16

1.55
18.52
3.92

0.12
2.06
(3.99)
0.94

-

2.76
1.14

3.30

547,561

1.48
15.66
3.33

0.21
2.83
(7.33)
(0.81)

-

487,278
6,798
114,244
14,945
623,265
(75,703)
1,899
19,370
(23,314)
(5,439)
(64,421)
(64,421)

126.33
1.76
29.62
3.87

0.49
5.02
(6.04)
(1.41)

ที่มา: งบการเงินรวมของบริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน)
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บริษทั อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวมของบริษัท
หมายเหตุ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น
รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :ผลก ําไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนักงานที่ก ําหนดไว้
ภาษีเงิ นได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในก ําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
ก ําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :ผลก ําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงิ นลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงิ นได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในก ําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่อาจจะถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในก ําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไรเบ็ดเสร็จอื่ นสํ าหรับปี

2564

%

2563

%

2562

%

31

989.96

944.47

5,731.73

23

(168.58)

(188.89)

(1,184.68)

821

756

4,547

11

-

(745.25)

154.00

23

-

149.05

-

821

(596)
159

154
4,701

กําไร(ขาดทุน )เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

15,379

31,412

(59,720)

การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน ) :ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน )สํ าหรับปี

130.42
130

39.93
40

(232,926.58)
(232,927)

การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน )เบ็ดเสร็จรวม :ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน )เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

131
131

40
40

(155)
(155)

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

รายงานประจําปี 2564

บริษทั อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด

หน่วย : พั นบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ก ําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
ปรั บรายการที่กระทบกําไร (ขาดทุน)เป็ นเงิ นสดรั บ(จ่ าย)
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิ น
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเก ิดขึ้น
ของลูกหนี้ (กลับรายการ)
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
ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
(ก ําไร) ขาดทุน จากการจําหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนนจากรตัดบัญชีอุปกรณ์ และงานระหว่างก ่อสร้าง
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสิทธิการใช้
ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ ารอตัดบัญชี
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงิ นล่วงหน้าค่าซื้อเงิ นลงทุน
ขาดทุนจากการตัดบัญชีงานระหว่างก ่อสร้างและอุปกรณ์
(ก ําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เก ิดขึ้นจริ ง
ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา(โอนกลับ)
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน
เงิ นปั นผลรับ

2564

2563

2562

14,558

31,252

(64,421)

-

-

-

(465)

(888)

(1,899)

8,237

11,959

19,370

115,533

115,356

113,394

7

324

-

-

-

3,746

(3,424)

-

-

-

(6,111)

559

1,307

-

171

1,779

2,281

-

-

-

-

(1,637)

(1,817)

-

-

267

-

-

-

1,257

607

-

(48,540)

(181)

-

-

-

(979)

-

511

-

314

(234)

(2,481)

14,042

10,331

-

(968)

(24,188)

(21,456)

-

-

798

-

-

-

(67)

(67)

(67)

(4,882)

(5,559)

(5,228)

-

-

4,376

-

14

2,778

(10,000)

-

-

-

-

9,805

324

53

(277)

3,829

(11,626)

15,445

-

-

732

921

2,746

(1,373)

(34)

(35)

97,008

126,261

66,894

81
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
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บริษทั อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2564

2563

2562

การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีส� ิ นดําเนิ นงาน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายชําระประมาณการหนี้สินจากโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายชําระประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
กระแสเงิ นสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงิ นได้ถูกหัก ณ ที่จา่ ย
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

(12,605)

14,747

(9,107)

20,499

3,336

8,490

(17,973)

(6,369)

(34,770)

(3,280)

(3,751)

6,851

(1,710)

82

226

1,848

(1,366)

2,903

(2,274)

(9,869)

20,292

4,199

4,907

(4,660)

7,719

(8,845)

(10,141)

10

(68)

855

-

-

-

-

(15)

-

-

(50)

(4,763)

233

-

(602)

93,673

119,001

42,469

(4,242)

(1,643)

(2,451)

89,431

117,358

40,018
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บริษทั อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
รับเงิ นปั นผล
เงิ นลงทุนชัว่ คราว
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงิ นหมุนเวียน - เงิ นฝากประจํา
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงิ นหมุนเวียน -เงิ นลงทุนเพื่อค้า
เงิ นสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิ นหมุนเวียน
- เงิ นลงทุนเพื่อค้า
เงิ นสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิ นไม่หมุนเวียน
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
จําหน่ายอุปกรณ์
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงิ นสดรับจากการขายเงิ นลงทุนระยะยาวอื่น
เงิ นฝากธนาคารติดภาระคํ้าประก ัน
รับคืนเงิ นจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงิ นลงทุน
เงิ นสดจ่ายคืนเงิ นมัดจํารับล่วงหน้าค่าหุน้
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 นสดรับจากการออกหุน้ สามัญ
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2564

2563
-

-

-

470

1,083

5,404

1,373

34

35

-

-

-

(594)

(119)

-

(147,484)

(13,489)

-

-

-

1,662

-

-

-

(40,978)

(20,857)

(23,665)

88

234

3,385

128,725
988

6
6

2562

-

-

(207)

-

-

1,179

13,404

6,866

16,484

10,000

-

-

(10,000)

-

-

(44,007)

(24,587)

2,615

-

-

-

(11,502)

(17,455)

(27,617)

(5,379)

3,822

4,278

40,000

40,000

(60,000)

(60,000)

(20,000)

40,000

-

-

(65,000)

-

-

(65,000)

(39,073)

(92,787)

(96,315)

(6,409)

(4,803)

(2,070)

-

-

(82,364)

(91,224)

(271,285)

(36,939)

1,547

(228,652)

125,893

124,345

363,173

88,953

125,893

134,522

439
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อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ ํ าคัญ
บริษทั อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
อัตราส่ วนทางการงินทีส่ ํ าคัญ
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า )
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า )
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงิ นสด(เท่า )
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า )
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า )
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า )
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตราก ําไรขั้นต้น (%)
อัตราก ําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตราส่วนเงิ นสดต่อการทําก ําไร (%)
อัตราก ําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู ถ้ ือหุน้ (%)
อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า )
อัตราส่ วนวิเคระห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู ถ้ ือหุน้ (เท่า )
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เท่า )
ก ําไร/ขาดทุนต่อหุน้

2564

2563

2562

1.66
0.89
0.27
8.74
41.78
52.36
7
18.35
19.89

0.99
0.49
0.27
9.94
36.71
88.75
4
15.21
24.00

0.80
0.28
0.07
9.09
40.18
70.09
5
18.52
19.71

9%
2%
880%
3%
1%

14%
1%
1474%
5%
3%

9%
-14%
-53%
-12%
-6%

1%
3%
0.38

2%
5%
0.36

-4%
-9%
0.34

0.33
1.29
0.00006

0.40
0.74
0.00013

0.48
(3.81)
-0.00026
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บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
1. ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจและการเปลีย่ นแปลงทีม่ ีนัยสํ าคัญ

นโยบายและกลยุทธ์ในการดําเนินธุ รกิจที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ ในช่วงปี 2564 มีดงั นี้
• ดําเนิ นธุ รกิ จพลังงานทดแทน ประกอบด้วย โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ โรงไฟฟ้ าพลังงานขยะ
โรงไฟฟ้าชีวมวล
• ดําเนิ นธุ รกิ จสารสนเทศ เป็ นการดําเนิ นโครงการด้านสารสนเทศในการจัดซื้ อจัดจ้างกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน
1.1 การดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ าและภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
การเพิม่ ของปริ มาณขยะมูลฝอยก่อให้เกิดปั ญหาในการบริ หารจัดการขยะ แม้วิธีการฝังกลบซึ่ งใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
เป็ นวิธีการที่ลงทุนตํ่าที่สุด อย่างไรก็ตาม การสร้างหลุมฝังกลบจะมีผลกระทบต่อชุ มชน ด้านมลภาวะและทัศนี ยภาพ ทํา
ให้ปัจจุบนั การสร้างหลุมใหม่เป็ นไปได้ยากเนื่องจากการต่อต้านจากชุ มชน 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 2564 บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จาํ นวน 2 แห่ง โรงไฟฟ้า
พลังงานขยะจํานวน 1 แห่ง และโรงไฟฟ้าชีวมวล 1 แห่งดังนี้
1. โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ อ. แม่ทา จ. ลําพูน มีกาํ ลังการผลิ ตตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า 1.92 เมกะ
วัตต์ ซึ่ งมีสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ในปี 2563 มีรายได้รวม 29.4 ล้านบาท ในปี
2564 มีรายได้รวม 24.80 ล้านบาท
2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่ มีกาํ ลังการผลิตตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า1.92 เมกะ
วัตต์ ซึ่ งมีสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ในปี 2563 มีรายได้รวม 34.44 ล้านบาทในปี
2564 มีรายได้รวม 32.10 ล้านบาท
3. โรงไฟฟ้ าพลังงานขยะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีกาํ ลังการผลิตตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า 6.5 เมกะวัตต์
ซึ่ งเป็ นการร่ วมทุนกับบริ ษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) โดยมีสัญญาการบริ หารจัดการขยะกับเทศบาล
นครหาดใหญ่เป็ นเวลา 25 ปี และมีสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ในปี 2563 มีรายได้
รวม 181.12 ล้านบาท ในปี 2564 มีรายได้รวม 155.73 ล้านบาท
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4. โรงไฟฟ้ าชีวมวล จ.สระแก้ว มีกาํ ลังการผลิตตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า 8 เมกะวัตต์ และมีสัญญาซื้ อขาย
ไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ในปี 2563 มีรายได้รวม 228.07 ล้านบาท ในปี 2564 มีรายได้รวม
235.89 ล้านบาท
1.2 การดําเนินธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโควิด-19 ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิ จของไทยมาตั้งแต่ปี 2563
แม้ภาครัฐพยายามจะกระตุน้ ด้วยการอัดฉี ดเม็ดเงินสู่ ระบบเพื่อเพิ่มกําลังซื้ อภายในประเทศ แต่เมื่อวิกฤติโควิด19 ยังยืดเยื้อ ก็ถือเป็ นความท้าทายที่ยากในการรับมือ
ทั้งนี้ เศรษฐกิจจะกลับมาเดินหน้าได้ประกอบด้วย 3 กลไกหลักคือ อุตสาหกรรมการส่ งออก, อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ ยว และความแข็งแกร่ งของกําลังซื้ อในประเทศต้องเริ่ มส่ งสัญญาณการฟื้ นตัว แต่ปัจจุ บนั มี เพียงกลุ่ม
อุตสาหกรรมการส่ งออกที่ เริ่ มมี การขับเคลื่ อนได้เป็ นผลจากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิ จในหลายประเทศที่ เริ่ ม
จัดการกับผลกระทบจากโควิด-19 ได้ดีข้ ึน อาทิ อเมริ กา จีน และประเทศในทวีปยุโรป
ด้า นความพยายามส่ ง เสริ ม ธุ รกิ จท่องเที่ ย วด้วยการพัฒนาโมเดลภู เก็ ตแซนด์บ็อกซ์ เพื่ อหวัง กระจายโมเดล
ดัง กล่ าวไปตามจัง หวัดหลัก ด้า นการท่ องเที่ ยวก็อาจไม่คึ กคักอย่า งที่ คาด รวมถึ ง การอัดเม็ดเงิ นสู่ ระบบเพื่ อ
กระตุน้ การจับจ่ายในประเทศครั้งใหม่น้ ี ก็ยงั ไม่สามารถส่ งผลได้อย่างชัดเจน ซึ่งต่างจากการจัดแคมเปญช้อปดีมี
คื นที่ สร้ างความคึ กคักให้แก่ภาพรวมเศรษฐกิ จไทยในช่ วงปลายปี ที่ ผ่านมา หากภาครั ฐนําแคมเปญดังกล่า ว
กลับมาใช้อีกครั้งในช่วงไตรมาส 4 ของปี นี้ ก็น่าจะช่วยกระตุน้ การจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศได้อย่างดี
ทั้งนี้เศรษฐกิจในภาพใหญ่และธุ รกิจไอทีของไทยจะกลับมาเดินต่อได้อย่างมีเสถียรภาพ แผนการกระจายวัคซี น
ของภาครัฐต้องทําได้ตามเป้ าหมายที่วางไว้เพื่อคืนความเชื่อมัน่ ให้แก่ทุกภาคส่ วน
แม้ธุรกิจไอทีจะมีขอ้ ได้เปรี ยบจากกระแส Work from Home และการเรี ยนออนไลน์ ที่ทาํ ให้ความต้องการใน
ตลาดอุปกรณ์ IT ขยายตัวในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แต่ส่ิ งที่ตอ้ งบริ หารจัดการและวางแผนอย่างรอบคอบคือ
แผนการผลิ ตและการจัดหาชิ้ นส่ วนให้เพียงพอต่อการผลิต รวมทั้งเตรี ยมการณ์ ล่วงหน้าในกรณี เกิ ดการล็อก
ดาวน์ ใ นบริ เ วณโรงงานเพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ หาการขาดแคลนสิ น ค้า เพื่ อ ป้ อ นสู่ ตลาด ที่ ผ่า นมาหลายๆธุ ร กิ จ
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไอทีตอ้ งเผชิ ญกับปั ญหาโรงงานไม่สามารถผลิตสิ นค้าได้เพียงพอต่อความต้องการของ
ตลาด แต่เชื่อว่าภายในสิ้ นปี 2564 จะสามารถปรับสู่ ภาวะสมดุลระหว่างดีมานด์และซัพพลายได้อีกครั้ง
สําหรับ ไออีซี บริ ษทั ปรับตัวโดยการปรับแผนธุ รกิ จอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา ให้ความสําคัญต่อการ
บริ หารค่าใช้จ่ายภายในองค์กรเพื่อบริ หารต้นทุน และการเสริ มศักยภาพการทํางานของบุคลากรรวมถึ งปรั บ
กระบวนการทํางานภายในให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปั จจุบนั
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ในปี 2564 ที่ผา่ นมา กลุ่มลูกค้าหลักของส่ วนธุ รกิจ ICT ของบริ ษทั ฯ ยังคงเป็ น บริ ษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ
จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นลูกค้ารายใหญ่และสําคัญยิง่ ของบริ ษทั ฯ แต่เนื่ องจากตั้งแต่ตน้ ปี 2563 ต่อเนื่ องปี 2564 เป็ นต้นมา
ได้เกิดการระบาดของ COVID 19 ส่ งผลให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวม รวมถึงการใช้งบประมาณใน
หลายๆ โครงการของบมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ อันมีสาเหตุเนื่ องมาจากปั จจัยภายในด้วย ส่ งผลให้บางโครงการต้อง
เลื่อนกําหนดการจัดซื้อจัดจ้างออกไป
อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมประกวดราคา และได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูด้ าํ เนิ น
โครงการ กับ บมจ. โทรคมนาคมแห่ งชาติ ตามแผนงานที่ได้ต้ งั ไว้ท้ งั สิ้ น 4 โครงการ ได้แก่ โครงการบํารุ งรักษาและ
ซ่อมแซมแก้ไขระบบ IBACSS ซึ่ งเป็ นโครงการต่อเนื่ องเป็ นปี ที่ 7 โครงการบํารุ งรักษาและซ่ อมแซมแก้ไขระบบ
Enterprise Payment Integration System ปี ที่ 1 โครงการบํารุ งรักษาและซ่ อมแซมแก้ไขระบบ Upgrade 4G ปี ที่ 1 และ
โครงการบํารุ งรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ ICS ปี ที่ 1 และในเดือนธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ ได้ชนะการประกวดราคา
ในโครงการบํารุ งรักษาและซ่ อมแซมแก้ไขระบบ Unified Database ซึ่ งเป็ นโครงการต่อเนื่ องเป็ นปี ที่ 5 โดยมีกาํ หนดลง
นามสัญญาจ้างในต้นเดือนมกราคม 2565 นี้
2. ผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไร
ผลการดําเนิ นงานในปี 2564 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีกาํ ไรสุ ทธิ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
จํานวน 14.56 ล้านบาท
2.1 ตัวเลขทีแ่ สดงผลการดําเนินงานสํ าคัญ (Key performance indicator)
1. อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ น้ (ROE)
ในปี 2564 อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นเท่ากับร้อยละ 1 ลดลงจากปี 2563 ซึ่ งเท่ากับ 3% จากผลการ
ดําเนินงานที่มีกาํ ไรลดลง
2. อัตราหนี้สินต่อทุน
ในปี 2564 อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.33 ลดลงจากปี 2563 ซึ่ งเท่ากับ 0.40 สื บเนื่องจากบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยมีภาระหนี้สินลดลง
3. อัตราส่ วนสภาพคล่อง
ในปี 2564 อัตราส่ วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.66 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ซึ่ งเท่ากับ 0.99 สื บเนื่องจากภาระ
หนี้สินกับสถาบันการเงินลดลง
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2.2 รายได้ ปัจจัยและสาเหตุของการเปลีย่ นแปลง (เปรียบเทียบเฉพาะปี 2563 และ 2564)
ส่ วนงานธุรกิจสื่ อสารและโทรคมนาคม

ส่ วนงานธุรกิจพลั งงาน

รวม

และการลงทุนในหลั กทรัพย์
2564
รายได้
รายได้จากการขายหรื อให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ย
ต้นทุนขายหรื อต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
ค่าใช้จา่ ยอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ทางการเงิ น
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน ) ตามส่ วนงาน
ส่วนแบ่ง ก ําไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็ นผู ถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย
กําไร (ขาดทุน ) สุ ทธิสําหรับงวด (บริษัทใหญ่ )

2563

% เปลีย่ นแปลง

2564

2563

% เปลีย่ นแปลง

2564

2563

% เปลีย่ นแปลง

66
55
121

84
14
98

-22%
284%
23%

449
4
452

473
2.21
475

-5%
68%
-5%

514
59
573

557
16
574

-8%
255%
0%

42
0
37
1
80
18
0
130
130

65
0
32
4
101
19
1
40
40

-36%
296%
15%
-65%
-21%
-3%
-73%
227%

425
6
37
14
483
8
(116)

414
6
34
10
465
11
(9)

3%
-2%
9%
37%
4%

1236%

467
6
74
16
563
0
8
15

479
6
66
14
566
1
12
31

-3%
-1%
12%
11%
-1%
-48%
-31%
-53%

227%

(116)

(9)

1236%

15

31

-53%

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขายหรื อการให้บริ การและรายได้เงินอุดหนุ นส่ วนเพิ่มราคารับ
ซื้อไฟฟ้าจํานวนเงิน 514 ล้านบาทเปรี ยบเทียบกับปี ก่อนจํานวนเงิน 557 ล้านบาท ลดลงจํานวนเงิน 43 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 8 มีสาเหตุเนื่ องมาจากในปี 2564 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากส่ วนงานธุ รกิจสื่ อสารและ
โทรคมนาคมลดลง
ธุ รกิจกลุ่มพลังงานมีรายได้จาํ นวนเงิน 449 ล้านบาท เปรี ยบเทียบปี ก่อนจํานวนเงิน 473 ล้านบาท โดย
เป็ นรายได้จากการขายไฟฟ้ าของบริ ษทั ไออีซีสระแก้ว 1 จํากัด , บริ ษทั จีเดค จํากัด และบริ ษทั แม่ทา แม่แตง
จํากัด รายได้ลดลงเนื่องจากหน่วยไฟผลิตได้นอ้ ยลง
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ต้ นทุนขายและบริการ
ในปี 2564 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีตน้ ทุนขายหรื อต้นทุนบริ การจํานวน 467 ล้านบาท โดยมีอตั รากําไรขั้นต้น
เท่ากับร้อยละ 9 เปรี ยบเทียบกับปี 2563 ลดลงร้อยละ 5 ที่มีอตั ราร้อยละ 14 สื บเนื่ องบริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนค่าเชื้ อเพลิงที่
สู งขึ้น
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเพิ่มขึ้นเป็ นจํานวนเงิน 8 ล้านหรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ
11 เนื่ องจากบริ ษทั มีการตั้งสํารองค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญาของธุ รกิจสื่ อสารและโทรคมนาคม และการตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์ที่ชาํ รุ ดออกจากบัญชี
ค่ าใช้ จ่ายอื่น
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายอื่น สําหรับปี 2564 จํานวนเงิน 16 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน
บริ ษทั ฯ มี ค่าใช้จ่ายอื่นจํานวนเงิ น 14 ล้านบาท เนื่ องจากในปี 2564 มีการตั้งค่าเผื่อด้อยค่าของสิ นทรัพย์ประเภท
เครื่ องจักรในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ต้ นทุนทางการเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุนทางการเงินลดลงเป็ นจํานวนเงิ น 4 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 33 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนเป็ นผลสื บเนื่องมาจากภาระหนี้สินของกลุ่มบริ ษทั ลดลง
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3. การบริหารทรัพย์ สิน
3.1 ฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริ ษัทย่ อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปรี ยบเทียบ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
แสดงได้ ดังนี้
ปี
2564

สิ นทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิ)
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์ที่ไม่ใช้งาน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เงิ นกู ้ยืมระยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู ถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้สว่ นเสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงิ นรวม (ล้านบาท)
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)
2563

จํานวนเงิ น

%

438.56
195.11
547.00
161.32
159.77

394.90
197.04
620.69
161.32
185.99

43.66
-1.93
-73.69
0.00
-26.22

11.06%
-0.98%
-11.87%
0.00%
-14.10%

1,501.77

1,559.94

-58.18

-3.73%

264.74
68.64
13.09
24.46

399.67
19.56
24.50

-134.93
68.64
-6.47
-0.04

-33.76%
0.00%
-33.08%
-0.18%

370.93

443.74

-72.81

-16.41%

1,130.83
-

1,116.20
-

14.63

1.31%

1,130.83

1,116.20

14.63

1.31%

1,501.77

1,559.94

-58.18

-3.73%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีสินทรัพย์รวม 1,501.77 ลดลงจากปี 2563 จํานวน 58.18
ล้านบาท หรื อร้อยละ 3.73 มีรายละเอียดที่สาํ คัญดังนี้
1. ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ลดลง 73.69 ล้านบาท หรื อร้อยละ 11.87 % เนื่ องจากการหักค่าเสื่ อมราคา การตัด
จําหน่ายทรัพย์สินที่ชาํ รุ ดและมีการตั้งด้อยค่าทรัพย์สินบางรายการ
2. สิ นทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 43.66 ล้านบาท หรื อร้อยละ 11.06 โดยรายการหลักที่เพิ่มขึ้นเป็ นรายการลงทุน
ในสิ นทรัพย์ทางการเงินซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จํานวน 66 ล้านบาท
หน้า
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3. สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นโดยรวม ลด 26.22 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 14 การลดภาระวงเงินการออก
ออกหนังสื อคํ้าประกัน
3.2 ลูกหนี้
ลูกหนี้ การค้าและลู กหนี้ หมุนเวียนอื่น แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้ หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะ
เกิ ดขึ้น ประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์ เกี่ ยวกับการชําระหนี้ ในอนาคตของลู กค้า
ลูกหนี้จะถูกตัดจําหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จําแนกตามอายุหนี้ได้ดงั นี้

3.3 สิ นค้ าคงเหลือและการเสื่ อมสภาพหรื อล้ าสมัย
สิ นค้าคงเหลือปี 2564 มีจาํ นวน 10.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.28 ล้านบาท จากปี 2563 ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบเชื้อเพลิงใน
การผลิตไฟฟ้า
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3.4 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดงมูลค่าเป็ นศูนย์บาท เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกค่าเผื่อ
ด้อยค่าไปแล้วในปี 2559 – 2560 ดังนั้นในปี 2564 จึงไม่มีรายการเคลื่อนไหวแต่อย่างใด

4. สภาพคล่ อง และความพอเพียงของเงินทุน
ในปี 2564 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมี เงิ นสดสุ ทธิ ได้มาจากกิ จกรรมดําเนิ นงานจํานวน 89.43 ล้านบาท
เนื่องจากบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีผลกําไรจากการเนินกิจการทั้งในส่ วนกลุ่มธุ รกิจโทรคมนาคม และพลังงาน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2564 สุ ทธิ เป็ นจํานวน 44 ล้านบาท เนื่องจากการลงทุนในส่ วน
ของสิ นทรัพย์ทรัพย์ทางการเงิน และการลงทุนเพิ่มในส่ วนของอุปกรณ์ของธุ รกิจกลุ่มพลังงานชีวมวล จํานวน 40 .97
ล้านบาท
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2564 มีจาํ นวน 82 ล้านบาท เนื่องจากมีการชําระดอกเบี้ย เงินกูย้ ืม
ระยะสั้นและเงินกูย้ มื ระยะยาวกับสถาบันการเงิน
4.1 เงินกู้ยืมและความสามารถในการชํ าระหนี้
งบการเงินรวม (บาท)
2564
2563
2562
เงิ นกูร้ ะยะยาวจากสถาบันการเงิ น
144,913,893 144,913,893 237,701,327
หัก เงิ นกูย้ มระยะยาวจากเจ้าหนี้ ที่สามารถเรี ยกคืนได้ทนั ที
(144,913,893) (205,271,327)
เงิ นกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน1 ปี
(3,720,000)
(20,280,000)
สุ ทธิ
141,193,893
12,150,000
หน้า
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รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาว สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 2564 มีดงั นี้

ณ วันที่ 1 มกราคม
หัก จ่ายชําระคืน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่31 ธันวาคม

งบการเงินรวม (บาท)
2564
2563
2562
144,913,893 237,701,327 334,016,080
(39,073,389) (92,787,434) (96,314,753)
105,840,504 144,913,893 237,701,327

บริษัท ไออีซี สระแก้ ว 1 จํากัด
บริ ษทั ย่อยทําสัญญากูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
และกําหนดชําระดอกเบี้ยทุกเดือน อัตราดอกเบี้ย MLR, MLR ลบร้อยละ 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
- 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
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด) ไม่สามารถดํารงอัตราส่ วนทางการเงิน
บางรายการตามที่ระบุในสัญญากูย้ มื เงินกับธนาคารแห่งหนึ่งได้ ดังนั้นบริ ษทั ย่อยจึงได้จดั ประเภทเงินกูย้ มื ดังกล่าวเป็ น
หนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และในปี 2564 ธนาคารได้มีการแจ้งให้บริ ษทั ย่อย
ทราบว่า บริ ษทั ย่อยได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ โดยไม่มีเหตุผิดนัดและไม่มีเหตุใด ๆ ที่ให้บริ ษทั
ย่อยต้องชําระหนี้ท้งั หมดให้กบั ธนาคารก่อนที่จะครบกําหนดโดยทันที
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีภาระคํ้าประกันการกูย้ มื เงินจากธนาคารในประเทศให้แก่บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั
ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด)
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4.2 การเพิม่ และลดทุนจดทะเบียน

ในปี 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่มีการเพิ่มทุน/ลดทุนแต่อย่างใด
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5. ภาระผูกพันด้ านหนีส้ ิ นและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีภาระผูกพันดังนี้
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
(ล้ านบาท)
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่ าดําเนินงานที่ยกเลิกไม่ ได้
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม
ภาระผูกพันอื่น ๆ :หนังสื อคํ้าประกันจากธนาคาร และแคชเชียร์เช็คเพื่อคํ้า
ประกัน
สัญญาการให้บริ การและคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้า
รวม

2
3
5

46
46

2
3
5

45
45

ภาระผูก พันที่ เกิ ดขึ้ น เป็ นผลมาจากการทําสัญญาที่เกี่ ยวข้องกับ การลงทุ นในธุ รกิ จสารสนเทศ และพัฒนา
โครงการพลังงานไฟฟ้าของกลุ่มบริ ษทั
6. ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการดําเนินงานในอนาคต
บริ ษทั ฯ ได้มีการปรับโครงสร้างธุ รกิจ โดยได้ยกเลิกธุ รกิจที่ไม่สร้างผลกําไร หรื อก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ในอนาคต รวมถึงการควบคุมการดําเนินงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
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รายงานประจําปี 2564

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 2564)

ทุนชําระแล้ว

: 2,493,455,386.69 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

จํานวนหุ ้นสามัญที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด

: 249,345,538,669 หุ น้

จํานวนหุ ้นบุริมสิ ทธิ

-ไม่มี -

ที่ต้งั สํานักงานใหญ่

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