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 หนา้ 1 

 

 
 
 
 
 

 
บริษัท อนิเตอรแ์นช่ันเนิลเอนจเีนียริง จาํกัด (มหาชน) 

 
 

วิสัยทัศน 
 

 วิสัยทศัน์ของไออีซีจะเป็นองคก์รชั้นนาํในธุรกิจพลงังานทดแทน (Renewable Energy) และธุรกิจเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information and Communication Technology) โดยการบูรณาการ บุคลากร และนาํเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

เพื่อการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

พันธกิจ 
 พนัธกิจสําคญัของไออีซี คือ การดาํเนินธุรกิจและส่งเสริมการทาํงานด้วยหลกัธรรมาภิบาล มีจริยธรรมและ

ความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย พฒันาระบบบริหารงาน สินคา้และบริการต่างๆให้เกิดการต่อยอด เกิดคุณค่าและ

มูลค่าเพิ่มด้วยการเติบโตในธุรกิจพลงังานทดแทน ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมปรับเปล่ียนองค์กรให้เขา้กับ

สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ใหเ้ป็นองคก์รท่ีทนัสมยัในระดบัประเทศและระดบัสากล 
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 หนา้ 2 

 

 สารบัญ    
                           

ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญั 

ขอ้มูลบริษทั 

3 

4 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญั 5 

คณะกรรมการบริษทั 7 

คณะผูบ้ริหาร 9 

โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 10 

สัดส่วนรายไดแ้ต่ละกลุ่มธุรกิจและโครงสร้างรายไดข้องบริษทัยอ่ย 12 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 13 

สถานการณ์ทางพลงังาน  26 

ปัจจยัความเส่ียง  27 

โครงสร้างการจดัการ  30 

โครงสร้างผูถื้อหุ้น 56 

ความรับผดิชอบต่อสังคม  59 

การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง  69 

รายการระหวา่งกนัของบริษทักบับริษทัยอ่ยทางตรงและทางออ้ม 70 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 72 

สรุปฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 79 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 87 

การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 88 

ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 99 

ขอ้มูลบุคคลอา้งอิง 100 

 

รายงานทางการเงิน (อยูใ่นเล่มงบการเงิน)  
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 หนา้ 3 

 

 

ข้อมูลทางการเงนิทีสํ่าคญั 

  

 

 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 ข้อมูลทางการเงินที่สําคัญ 2564 2563 2562 

สินทรัพยร์วม 1,501.76 1,559.94 1,607.56 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีเช่าซ้ือ 59.92 48.66 63.42 

หน้ีสินรวม 370.93 443.74 523.81 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,130.83 1,116.20 1,083.75 

รายไดร้วม 572.85 573.76 547.56 

ค่าใชจ่้ายการดาํเนินงาน 73.93 66.08 114.24 

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิหลงัภาษี (งบการเงินรวม)  14.56 31.25 -64.42 

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิหลงัภาษี (งบเฉพาะกิจการ)  130.42 39.75 -159.92 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.00005 0.00013 -0.00026 

อตัรากาํไรสุทธิ (%) 3% 5% -12% 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (%) 1% 3% -6% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 1% 2% -4% 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.33 0.40 0.48 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) 1.29 0.74 -3.81 

อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (เท่า) 0.38 0.36 0.34 
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 หนา้ 4 

 

ข้อมูลบริษทั 
 

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

วตัถุประสงคเ์พื่อก่อสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-อรัญประเทศ บริษทัฯ ไดท้าํการจดทะเบียนเป็นบริษทัสัญชาติไทยในปี 

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

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

2526 บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน)   ไดเ้ขา้มาลงทุนและดูแลกิจการทั้งหมด ส่งผลให้บริษทัฯ มีสถานะเป็น

บริษทัในเครือซิเมนต์ไทย จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2533 เครือซิเมนต์ไทยมีการปรับเปล่ียนนโยบายดา้นการลงทุน กลุ่ม

ผูบ้ริหารของบริษทัฯจึงเสนอตวัเขา้เป็นผูล้งทุนทั้งหมดรวมถึงจดัหาผูล้งทุนรายใหม่เพิ่มเติม และไดท้าํการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนเป็น 120 ลา้นบาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ไดเ้ขา้จดทะเบียนเป็นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

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

ทาํการเพิ่มทุนจดทะเบียนมาโดยตลอด         

ต่อมา บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นวา่การขยายตวัของชุมชนทาํให้ปริมาณของขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึนอยา่งมาก ประกอบกบั

ปริมาณความตอ้งการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึนตามการขยายตวัของชุมชน    บริษทัฯ จึงไดเ้ร่ิมดาํเนินธุรกิจพลงังาน 

(Energy Business) และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ในปี 2564 บริษทัฯ มีการประกอบธุรกิจใน 3 กลุ่ม  คือ (1) กลุ่มธุรกิจพลงังาน 

(Energy Business) ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์โรงไฟฟ้าพลงังานจากขยะ และโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล (2) 

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

วศิวกรรม (Engineering Consulting Business) 

 สําหรับกลุ่มธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นวิศวกรรม (Engineering Consulting Business) เน่ืองจากโครงการต่างๆ 

ของกลุ่มธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นวศิวกรรมไดส้ิ้นสุดลง และยงัไม่มีโครงการใหม่  ขณะน้ี จึงอยูใ่นระหวา่งการปิดกลุ่มธุรกิจน้ี

ต่อไป 
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 หนา้ 5 

 

การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญั 
 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ และการบริหารงานในช่วง 

ปี 2560 - 2564 

 

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

สาํคญัต่าง ๆ  ดงัน้ี  

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

บาท  โดยการตดัหุน้สามญัท่ีไม่สามารถจาํหน่ายไดจ้าํนวน  8,380,424 หุน้ 

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

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

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

ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.01 บาท 

(3) อนุมัติให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนใหม่ของบริษัทฯ จํานวน 

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

ผูถื้อหุ้นเดิม (RO)ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่  ในราคา

เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ หุน้ละ 0.0125 บาท  

26  กุมภาพนัธ์  2561 :         บริษทัฯ ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จาํกดัท่ีถืออยูจ่าํนวน 

         500,000  หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัดงักล่าว 

         เน่ืองจาก ณ เวลานั้น บริษทัขาดสภาพคล่อง 

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

ซ้ือหุ้นสามัญในส่วนท่ีเหลือทั้ งหมดของบริษัท จีเดค จํากัด (“GIDEC”) อีกจํานวน  

2,000,000 หุ้น   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัดงักล่าว  จึงทาํให ้

IECG ถือหุน้ใน GIDEC ร้อยละ 100  

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

หุน้ เป็นเงินจาํนวน 571.80 ลา้นบาท  

29 มีนาคม 2562 :  บริษทัฯ ส่งงบการเงินประจาํปี 2559 

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

หุน้ (IEC-W2 ครบอาย)ุ 

20 มิถุนายน 2562 :  ตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพิกถอนหุ้นสามญัของไออีซีจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน มีผล

วนัท่ี 10 กรกฏาคม 2562 และเปิดโอกาสให้ซ้ือขายหลกัทรัพยร์ะหวา่งวนัท่ี 1-9 กรกฏาคม 

2562  
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 หนา้ 6 

 

27 มิถุนายน 2562 :  บริษทัฯ ไม่เห็นด้วยต่อคาํสั่งเพิกถอนหุ้นสามญัฯ จึงใช้สิทธิทางศาลปกครองฟ้องร้อง

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองซ่ึงยงัไม่ทราบผล 

  (ในปี 2564 บริษทัไม่คา้งส่งงบการเงิน) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจําปี 2564 บริษัท อนิเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) 

 

 หนา้ 7 

 

คณะกรรมการบริษทั 
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 หนา้ 8 
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 หนา้ 9 

 

คณะผู้บริหาร 
1. นางสาวพลอยครินทร์ สัจจะเวทะ  

    ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2. นางสาวดวงใจ  นิลพนัธ์ุ 

    รักษาการรองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ สายงาน ICT 

    และ ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

3. นางสาวฐิติรัตน์  เก้ือนุ่น : ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 

     ผูดู้แลสูงสุดฝ่ายบญัชีและการเงิน (CFO) 

4. นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์ :  ส้ินสุดเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 

    กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่   

 

*ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดเก่ียวกบัคณะผูบ้ริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจําปี 2564 บริษัท อนิเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) 

 

 หนา้ 10 

 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษทัย่อย 
  

 นโยบายและการแบ่งการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย  

 กลุ่มบริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) (IEC) จดัแบ่งธุรกิจในปี 2564 เป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี  

 

(1)  กลุ่มธุรกจิพลงังานทดแทน (Renewable Energy Business) 

1.1 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Power Plant) ภายใตก้ารดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย(บริษทั 

ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกดั) 

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

(บริษทั จีเดค จาํกดั)  

1.3  ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power Plant) ภายใตก้ารดาํเนินงานของบริษทัย่อย (บริษทั ไออีซี 

สระแกว้ 1 จาํกดั)  

 

(2) กลุ่มธุรกจิ Information and Communication Technology (ICT) 

ธุรกิจ ICT ภายใตก้ารดาํเนินการของการเป็นผูใ้หบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมีบทบาทเป็น System 

Integrator ร่วมกบัพนัธมิตรในการประมูลโครงการภาครัฐและเอกชน 

 

(3) กลุ่มธุรกจิทีป่รึกษาด้านวศิวกรรม (Engineering Consulting Business) 

ปัจจุบนังานโครงการของกลุ่มธุรกิจน้ีไดส้ิ้นสุดลงตั้งแต่ปลายปี 2558 และยงัไม่มีโครงการใหม่เพิ่มเติม  จึงอยู่

ระหวา่งปิดบริษทัยอ่ยในกลุ่มน้ีต่อไป  
 

 

                                                    

  

 

 

 

 

 

 



รายงานประจําปี 2564 บริษัท อนิเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) 

 

 หนา้ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจําปี 2564 บริษัท อนิเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) 

 

 หนา้ 12 

 

สัดส่วนรายได้แต่ละกลุ่มธุรกจิและโครงสร้างรายได้ของบริษัทย่อย 
 

 % ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

 การถือหุ้น ลา้น 

บาท 

% ลา้น 

บาท 

% ลา้น 

บาท 

% 

ผลติภณัฑ์และบริการของบริษทั        

ธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศ 100 65.78 11.48 84.16 14.67 63.54 11.58 

ธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 100 - - - - - - 

ธุรกิจผลิตภัณฑ์วิศวกรรม 100 - - - - - - 

รายได้อ่ืน 100 54.82 9.56 14.26 2.48 5.66 1.03 

รวมมูลค่าการจําหน่ายของบริษทั  120.60 21.04 98.42 17.15 69.10 12.61 

กลุ่มธุรกจิพลังงาน        

บจ. ไออีซี กรีนเอนเนอร์ยี่ 100 - - - - - - 

บจ. จีเดค 100 156.56 27.30 181.20 31.56 205.75 37.50 

บจ. ไออีซี แม่ทา แม่แตง 100 57.65 10.06 64.31 11.20 69.76 12.71 

บจ. ไออีซี สระแก้ว1 100 238.49 41.60 230.23 40.09 203.99 37.18 

บจ. ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส 100 - - - - - - 

รวมรายได้กลุ่มธุรกจิพลังงาน  452.70 78.96 475.74 82.85 479.50 87.39 

กลุ่มธุรกจิที่ปรึกษาด้านวศิวกรรม        

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

รวมรายได้ของบริษทัและบริษทัย่อย  573.30 100 574.16 100 548.60 100 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
            

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

Business) ไดแ้ก่  โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ โรงไฟฟ้าพลงังานจากขยะ  โรงไฟฟ้าชีวมวล (2) กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี

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

Consulting Business) 

 

1. กลุ่มธุรกจิพลงังาน (Energy Business) 

 การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน (renewable energy) ต่างๆ เช่น แสงอาทิตย ์ ขยะและชีวมวล เป็นตน้ เป็น

การผลิตไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานทดแทน โดยแหล่งเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าสามารถหาไดจ้ากทอ้งถ่ินต่างๆ  บริษทั

ได้เล็งเห็นความสําคัญดังกล่าว จึงได้เร่ิมดําเนินธุรกิจพลังงานทดแทน ตลอดจนการค้นคว้าและวิจัยเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการใช้พลงังานทดแทนเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน  และปัจจุบนับริษทัได้

ดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานทดแทนในหลายรูปแบบ กล่าวคือ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Power 

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

 1.1 ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์  

 ลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นธุรกิจท่ีไม่มีความซับซ้อนในด้านการดาํเนินงาน อีกทั้งยงัมีจุดแข็งในดา้น

วตัถุดิบเพื่อการผลิต เน่ืองจากแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานธรรมชาติท่ีมีอยูไ่ม่จาํกดั ประกอบกบักระบวนการผลิตปราศจาก

การเผาไหมใ้ดๆ ทาํให้ไม่ส่งผลต่อสภาพแวดลอ้ม นอกจากน้ีนโยบายการสนบัสนุนดา้นราคารับซ้ือกระแสไฟฟ้าโดย

ภาครัฐทาํใหธุ้รกิจมีความมัน่คงเป็นอยา่งยิง่  

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องบริษทัฯทั้ง 2 แห่ง เป็นแบบ Grid  ซ่ึงมีคุณสมบติัในการแปลงกระแสไฟฟ้า

กระแสตรง (DC) ท่ีผลิตไดจ้ากแผงโซล่าเซลล์ ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) ท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัระบบจาํหน่ายของ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องบริษทั มีสัญญารับซ้ือกระแสไฟฟ้า (PPA) กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จาํนวน 4 ฉบบั กาํลงัไฟฟ้ารับซ้ือรวม 3.84 เมกะวตัต ์ ดาํเนินการโดยบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
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บริษัทย่อยทีด่าํเนินงาน ทีต่ั้ง COD 
1
 

กาํลงัไฟฟ้ารับซ้ือ

รวม 

(เมกะวตัต์) 

บริษัท ไออซีี แม่ทา แม่แตง จาํกดั   
 

  

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

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

รวมกาํลงัการผลติพลงัไฟฟ้า     3.84 

1 COD : Commercial Operation Date 
 

- โรงไฟฟ้าแสงอาทติย์ อ. แม่ทา จ.ลาํพูน 

 ใชแ้ผงโซล่าเซลล์ชนิด ฟิล์มบาง เคร่ืองหมายการคา้  Solar Frontier รุ่น SF 140S ผลิตในประเทศญ่ีปุ่น เคร่ือง

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

เยอรมนี  แปลงแรงดนัไฟฟ้าดว้ยหมอ้แปลงและจาํหน่ายเขา้สู่ระบบสายส่ง 22 kV ดว้ยคุณภาพของกระแสไฟฟ้า ท่ีผา่น

การทดสอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 

- โรงไฟฟ้าแสงอาทติย์ อ. แม่มาลยั จ.เชียงใหม่ 

 ใชแ้ผน่โซล่าเซลลช์นิดผลึกรวม เคร่ืองหมายการคา้  JA Solar รุ่น JAP6 60 250 ผลิตในประเทศจีน เคร่ืองแปลง

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

เยอรมนี  แปลงแรงดนัไฟฟ้าดว้ยหมอ้แปลงและจาํหน่ายเขา้สู่ระบบสายส่ง 22 kV ดว้ยคุณภาพของกระแสไฟฟ้า ท่ีผา่น

การทดสอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

 

 การตลาดและการแข่งขัน 

 เน่ืองจากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ดาํเนินการภายใตส้ัญญาการรับซ้ือพลงังานไฟฟ้า (Power Purchasing 

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

บงัคบัจนกวา่ผูผ้ลิตไฟฟ้าจะยืน่หนงัสือถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อแสดงความประสงคท่ี์จะยติุการซ้ือขายไฟฟ้า  

              ดว้ยเหตุน้ี จึงเป็นการประกนัรายไดจ้ากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าท่ีมีความมัน่คง และถือไดว้า่ไม่มีการแข่งขนั

ในดา้นการตลาด  
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            การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 

 ระบบการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย ์(Solar cell or Photovoltaic system) ประกอบดว้ยส่วนสําคญั 5 ส่วน 

ไดแ้ก่  

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

โดยสามารถนาํแผน่ PV Module หลายๆ แผน่มาต่อกนัเป็นชุด เพื่อใหไ้ดพ้ลงังานไฟฟ้าใชง้านตามตอ้งการ   

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

ไฟฟ้ากระแสสลบั (AC)   

(3) แผงจ่ายกระแสไฟฟ้ารวม (Main Distribution Board) ทาํหนา้ท่ีควบคุมการจ่ายและตดัตอนระบบไฟฟ้าแรง

ตํ่า 3 เฟส   

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

ส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   

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

ระบบสายส่งของการไฟฟ้า     

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องบริษทัฯ ติดตั้งดว้ยอุปกรณ์ทางไฟฟ้าหลกัซ่ึงมีคุณภาพมาตรฐานไดรั้บการ

ประกนัจากผูผ้ลิต ผา่นการทดสอบตามขอ้กาํหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งส่วนท่ีผลิตในประเทศและนาํเขา้จาก

ต่างประเทศ ไดแ้ก่ แผงโซล่าเซลล์ นาํเขา้จากประเทศ ญ่ีปุ่น และสาธารณรัฐประชาชนจีน, Inverter นาํเขา้จากประเทศ

เยอรมนี หมอ้แปลงไฟฟ้าผลิตในประเทศไทย ทาํให้ท่ีเช่ือมัน่ไดว้่า โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยทุ์กแห่งของบริษทั 

สามารถผลิตไฟฟ้าไดอ้ยา่งมีคุณภาพตามความตอ้งการของลูกคา้ 

 

 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

 ไม่มี 

 

           1.2 ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ (Waste to Energy Power Plant)  

           ลกัษณะของผลติภัณฑ์และบริการ 

            การเพิ่มของปริมาณขยะมูลฝอยก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารจดัการขยะในทอ้งถ่ิน แมว้ิธีการฝังกลบซ่ึงใช้

อยู่ในปัจจุบนัเป็นวิธีการท่ีลงทุนตํ่าท่ีสุด แต่ก็มีผลกระทบต่อชุมชนทั้งด้านมลภาวะและทศันียภาพ ทาํให้ปัจจุบนั 

การสร้างหลุมฝังกลบใหม่เป็นไปไดย้ากเน่ืองจากการต่อตา้นจากชุมชน  ภาครัฐในระดบัทอ้งถ่ินเองตอ้งเผชิญปัญหา

ในการวางแผนการบริหารจดัการขยะอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ 

 บริษทัฯ เล็งเห็นถึงปัญหาและโอกาสทางธุรกิจดงักล่าวจึงไดศึ้กษาเทคโนโลยทีางดา้นการกาํจดัขยะมูลฝอยและ

แปรรูปเป็นพลงังานไฟฟ้า ซ่ึงสามารถพฒันาเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ท่ีคาดวา่จะให้ผลตอบแทนท่ีมัน่คง และย ัง่ยืน

ในอนาคต แมว้า่จะมีปัญหาอุปสรรคทางดา้นเทคนิคและปัญหามลภาวะอยูบ่า้งในช่วงเวลาท่ีผา่นมา   
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 บริษทัไดร่้วมทุนกบับริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) หรือ EGCOในการดาํเนินงานโครงการผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานขยะ ช่ือ บริษทั จีเดค จาํกดัโดยสร้างโรงงานกาํจดัขยะชุมชนและแปรรูปเป็นพลงังานไฟฟ้า ขนาดกาํลงัการ

ผลิตสูงสุด 7.0 เมกะวตัต ์และมีขนาดกาํลงัการผลิตขายกระแสไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดสู้งสุด 6.5 เมกะวตัต ์

ภายใตส้ัญญาขายไฟกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยสัญญามีผลใช้บงัคบัตั้งแต่วนัท่ีทั้งสองฝ่ายลงนามในสัญญา โดยมี

ระยะเวลา 5 ปี และต่อเน่ืองคร้ังละ 5 ปีโดยอตัโนมติันบัตั้งแต่เปิดขายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 11 ธันวาคม 

2557     

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

2561 ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) ภายใตค้วามเห็นชอบของท่ีประชุม

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

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

สัดส่วน 100%  

   โรงไฟฟ้าพลงังานขยะของบริษทัฯตั้งอยู่ท่ี อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซ่ึงนบัไดว้่าเป็นโรงกาํจดัขยะและ

แปรรูปเป็นพลงังานไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยท่ีใชเ้ทคโนโลย ีAsh-Melting Gasification และใชเ้ทคโนโลยีชั้นสูง

ท่ีไดรั้บการยอมรับและพฒันาในภาคพื้นยโุรป โดยใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างจากประเทศฟินแลนด ์  โดยบริษทัฯ 

ไดล้งนามในสัญญาบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชน กบั เทศบาลนครหาดใหญ่เป็นระยะเวลา 25 ปี และยงัสามารถลง

นามในสัญญาบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชนร่วมกบัองคก์รบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัสงขลาจาํนวน 12 องคก์ร

บริหารส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อนาํส่งขยะมูลฝอยชุมชนรายวนันาํมาเป็นเช้ือเพลิงให้กบับริษทัฯไดว้นัละไม่ตํ่ากวา่ 250 ตนัต่อ

วนั ซ่ึงเป็นปริมาณท่ีมากพอสาํหรับการนาํมาเตรียมเป็นเช้ือเพลิงสาํหรับการเผาเพื่อการผลิตไฟฟ้าไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ 

  

 การตลาดและการแข่งขัน  

            การดาํเนินการโครงการพฒันาพลงังานทดแทนมีความแตกต่างกบัการดาํเนินการธุรกิจอ่ืนๆ เน่ืองจากเป็น

โครงการท่ีมีผลกระทบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม โดยคู่สัญญาของบริษทัเป็นองค์กรบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงมี

หน้าท่ีในการบาํรุงรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนและพื้นท่ีของตนเอง  การเขา้ดาํเนินการโครงการจะเป็นการ

ประมูลตามระเบียบของทางราชการ และเม่ือไดรั้บการพิจารณาแลว้ จะสามารถดาํเนินการตามขอ้ตกลงกบัองค์กร

บริหารส่วนทอ้งถ่ินตามกรอบขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวต้ลอดอายสุัญญา  

                อย่างไรก็ดี บริษทัฯยงัมุ่งมัน่ให้การดาํเนินการเป็นไปดว้ยความราบร่ืน โดยจดัเตรียมงบประมาณดา้นความ

รับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  รวมทั้งการสร้างสายสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชนในทอ้งถ่ิน มุ่งเนน้การทาํงานท่ีสร้างงานสร้าง

รายได้ให้แก่คนในท้องถ่ิน มุ่งสร้างการส่ือสารท่ีดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชนเพื่อสันติสุขในการประกอบการ 

(Industrial Peace) 
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 การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 

 การบริหารจดัการเร่ิมจากการรับขยะชุมชนท่ีก่อเกิดรายวนัเขา้สู่ระบบการคดัแยกและบดให้ไดข้นาดตามท่ี

ตอ้งการพร้อมกบัการลด/ควบคุมความช้ืน จากนั้นป้อนเขา้สู่เตาเผาแบบแก๊สซิไฟเออร์ (Gasifier) เพื่อกาํจดัขยะและแปร

รูปเป็นพลงังานความร้อนป้อนให้แก่ระบบกาํเนิดไอนํ้ า (Boiler) เพื่อเป็นแหล่งพลงังานขบัเคล่ือนเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 

(Turbine Generator) ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

 โครงการน้ีได้รับการออกแบบท่ีคาํนึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อม โดยมีระบบควบคุมและบาํบดัมลภาวะ

ครบถว้น ทั้งดา้นอากาศ นํ้ า และกากของเสีย โดยดา้นอากาศมีระบบบาํบดัอากาศและกากของเสียเทียบเท่ามาตรฐาน

ยุโรป (EU standard) รวมทั้งมีระบบบาํบดันํ้ าเสียของขยะดว้ยบ่อบาํบดันํ้ าเสียท่ีไดม้าตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

และนาํนํ้าท่ีบาํบดัแลว้หมุนเวยีนกลบัมาใชภ้ายในกิจกรรมดาํเนินการ  

 โดยมุ่งหวงัว่าโครงการน้ีจะเป็นโครงการตน้แบบสมยัใหม่ท่ีใช้เทคโนโลยีและการบริหารจดัการท่ีเหมาะสม 

เป็นมิตรต่อสภาพแวดลอ้ม และส่งเสริมการบริหารจดัการขยะชุมชนอย่างถูกสุขลกัษณะ การดาํเนินการโครงการน้ี

ไดรั้บการสนบัสนุนเป็นอย่างดีจากคู่สัญญาคือ เทศบาลนครหาดใหญ่  จ.สงขลา รวมทั้งประชาชนในทอ้งถ่ินให้การ

ตอบรับและสนบัสนุนเพือ่การแกปั้ญหาดา้นขยะมูลฝอยอยา่งย ัง่ยนื การดาํเนินการโครงการน้ีมีปัจจยัเก้ือหนุนอยา่งมาก 

โดยสถานท่ีตั้งของโรงงานอยูใ่นพื้นท่ีหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยของคู่สัญญา  ซ่ึงหมายถึงการมีเสถียรภาพของวตัถุดิบท่ี

จาํเป็นตอ้งใชใ้นระยะเวลายาว  สนบัสนุนความมัน่คงในการดาํเนินการของโครงการเป็นอยา่งดี 

 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

 ไม่มี 

 

 1.3 ธุรกจิโรงไฟฟ้าชีวมวล 

ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 

การผลิตไฟฟ้าด้วยชีวมวล เป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยระบบเผาไหมโ้ดยตรง (Direct-Fired) โดยการนาํ

เช้ือเพลิงชีวมวล เช่น ไมส้ับ มาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงเพื่อเผาไหม ้ และถ่ายเทความร้อนให้หมอ้ไอนํ้ าจนกลายเป็นไอนํ้ าท่ี

ร้อนจดั และมีความดนัสูง ซ่ึงไอนํ้าจะไปขบัเคล่ือนกงัหนัหรือเคร่ืองจกัรไอนํ้ าท่ีต่ออยูก่บัเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิต

กระแสไฟฟ้าออกมา  

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

แกว้ลาํดวนเพาเวอร์ซพัพลาย จาํกดั: KPS) เป็นโรงไฟฟ้าขนาดกาํลงัการผลิตรวม 9.9 เมกะวตัต ์โดยใช ้ไมส้ับ เปลือกไม ้

ทะลายปาลม์ และชานออ้ย เป็นเช้ือเพลิงในการผลิต (Feed Stock) ซ่ึงสามารถจดัหาไดอ้ยา่งเพียงพอภายในพื้นท่ีของ

จงัหวดัสระแกว้  

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

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

วนัท่ี 10 เมษายน 2556 ดงันั้น รายไดข้อง SK 1 จะเป็นไปตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าฉบบัมาตรฐาน โดยคิดตามหน่วย
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ไฟฟ้าท่ีสามารถส่งจาํหน่ายได ้ สําหรับสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) ปัจจุบนั SK 1 ไดรั้บการอนุมติัให้เปล่ียนราคารับ

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

การตลาดและการแข่งขัน 

การดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าดงักล่าวนั้นเป็นธุรกิจท่ีแตกต่างไปจากการดาํเนินธุรกิจในแบบอ่ืน เน่ืองจากเป็น

ธุรกิจท่ีมีลูกคา้เพียงรายเดียวคือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ซ่ึงเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมีความน่าเช่ือถือ ทั้งน้ีเม่ือโครงการ

ไดเ้ร่ิมเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ก็สามารถท่ีจะจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บั กฟภ. ไดต้ามสัญญาท่ีไดรั้บ  

การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 

วตัถุดิบหลกัในการผลิตกระแสไฟฟ้าของ SK 1 ไดแ้ก่ เศษวสัดุเหลือใชท้างเกษตร เช่น ทะลายปาล์ม ช้ินไมส้ับ 

เปลือกไม ้และชานออ้ย  โดย ช้ินไมส้ับ และเปลือกไม ้สามารถหาไดต้ลอดทั้งปีในบริเวณพื้นท่ี จงัหวดัสระแกว้ ซ่ึงมี

โรงไม้สับท่ีสามารถส่งวตัถุดิบให้ SK 1ได้ และทะลายปาล์มสามารถหาได้ตลอดทั้ งปีเช่นเดียวกัน แต่ราคา

เปล่ียนแปลงตามตลาด  และฤดูกาล  ขณะท่ีทะลายปาล์มจะข้ึนอยู่กบัฤดูกาลเก็บเก่ียวปาล์มทั้งน้ีผูข้ายมีหน้าท่ีตอ้ง

จดัหาเช้ือเพลิงตามประเภทท่ีกาํหนดเพื่อส่งมอบใหแ้ก่ SK1 

ปริมาณทีใ่ช้วตัถุดิบในแต่ละวนั 

ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงในแต่ละวนัข้ึนอยู่กบัสูตรการเดินเคร่ืองเพื่อให้ไดก้าํลงัการผลิตท่ีขายออกวนัละ 8     

เมกะวตัต์ โดยกาํหนดค่าความร้อนของชนิดเช้ือเพลิงสามารถกาํหนดให้ใช้เช้ือเพลิงตน้ทุนตํ่า เช่นเปลือกไม้,

ทะลายปาล์ม และช้ินไมส้ับ โดยมีปริมาณการใช้เช้ือเพลิงให้เหมาะสมกบัชนิดของเช้ือเพลิงและข้ึนอยู่กบัค่า

ความช้ืนเป็นหลกั 

งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

 ไม่มี 

 

2.  กลุ่มธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information and Communication Technology : ICT) 

บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งและพฒันากลุ่มธุรกิจ Information and Communication Technology หรือ ICT ข้ึนดว้ยเล็งเห็น

วา่  เทคโนโลยสีารสนเทศมีบทบาทสําคญัในการสนบัสนุนการดาํเนินงานของภาครัฐและเอกชน  และมีความสําคญัต่อ

การบริหารจดัการและพฒันาองคก์รใหเ้จริญกา้วหนา้   ทั้งน้ีเพื่อรองรับความตอ้งการท่ีเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปีของ

ภาครัฐและเอกชน   

ดว้ยประสบการณ์ของบริษทัฯ ในการบริหารจดัการโครงการดา้นไอที ท่ีสําคญัๆ มาตลอดกวา่  14 ปี และการมี

พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล  รวมตลอดถึงการให้บริการท่ีดีเยี่ยม  นบัเป็นจุดแข็งในการดาํเนิน

ธุรกิจ  ICT  โดยในทุกโครงการท่ีบริษทัฯ ดาํเนินการนั้น  บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาคดัเลือกอุปกรณ์และระบบท่ีมีมาตรฐาน

สูง  โดยพิจารณากาํหนดรายการของอุปกรณ์และซอฟแวร์แต่ละส่วนให้เหมาะสมกบัการใชง้านในองคก์รนั้นๆ เพื่อช่วย

ใหลู้กคา้ของบริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนอยา่งคุม้ค่าท่ีสุด  
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ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

สายงาน ICT  ของบริษทัฯ ครอบคลุมการบริการวางระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

โทรคมนาคมแบบครบวงจร  ออกแบบและประยุกตท์ั้งระบบ ฮาร์ดแวร์, ซอฟตแ์วร์, โครงสร้างระบบเครือข่าย และการ

ให้บริการซ่อมแซมและบาํรุงรักษาระบบและอุปกรณ์   ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงบริษทัฯ มีทีมงาน

นกัพฒันาระบบ  และวิศวกรระบบ ท่ีสามารถให้การสนบัสนุนดา้นงานออกแบบและพฒันาระบบ รวมไปถึงงานดา้น

ฝึกอบรมใหแ้ก่ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  

โดยสืบเน่ืองจากความสําเร็จของการเป็นบริษทัผูพ้ฒันาระบบ Integrated Billing & Customer Services System  

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

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

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

(มหาชน) ]   ในปี 2556 บริษทัฯ ไดรั้บความไวว้างใจจาก NT ให้เป็นผูด้าํเนินการพฒันาระบบบริหารจดัการขอ้มูลลูกคา้ 

(Unified Database) มูลค่าโครงการ 211.48 ลา้นบาท และจดัทาํระบบบูรณาการการรับชาํระค่าใช้บริการ (Enterprise 

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

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

จาํนวน 1 ระบบ มูลค่าโครงการ 63.88 ลา้นบาท  โดยนบัตั้งแต่ปี 2556  เป็นตน้มา บริษทัฯ ยงัไดรั้บความไวว้างใจ จาก 

NT  ใหเ้ป็นผูดู้แลบาํรุงรักษาและซ่อมแซมแกไ้ขอุปกรณ์และระบบ IBACSS และ Unified Database  อยา่งต่อเน่ืองจนถึง

ปัจจุบนั    รวมทั้งในปี 2564 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดล้งนามสัญญางานจา้งบาํรุงรักษาและซ่อมแซมแกไ้ขระบบบูรณาการ

การรับชาํระค่าใช้บริการ ระบบ Upgrade 4G และระบบค่าส่วนแบ่งโทรคมนาคมและบริการขายส่ง เพิ่มเติมมาอีก 3 

โครงการ มูลค่ารวมงานบาํรุงรักษาและซ่อมแซมแกไ้ขอุปกรณ์และระบบฯ ทั้งหมด  จนถึงปัจจุบนั เป็นมูลค่าทั้งส้ิน 404  

ลา้นบาท   

การตลาด การจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่าย 

กลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทัฯ คือ องคก์รภาครัฐ, รัฐวสิาหกิจ และ บริษทัเอกชน โดย มุ่งเนน้รับงานโครงการต่างๆ 

ดว้ยการเขา้ร่วมประกวดราคา ทั้งน้ีสินคา้และบริการของบริษทัฯ เป็นสินคา้ท่ีมีระบบเทคโนโลยีขั้นสูง ดงันั้นในขั้นตอน

การขายหรือการนาํเสนองานจึงจาํเป็นตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญจากหลายสาขา และอาศยัความร่วมมือจากพนัธมิตรทั้งภายใน

และต่างประเทศ  ซ่ึงนอกเหนือจากการนาํเสนอคุณสมบติัโดยผูเ้ช่ียวชาญแลว้ ยงัมีการนาํผลิตภณัฑ์มาทาํการ Demo ให้

ลูกคา้ทดลองใชจ้ริงอีกดว้ย เพื่อใหลู้กคา้มัน่ใจในคุณภาพของสินคา้และบริการของบริษทัฯ 
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ในปี 2564 ท่ีผา่นมา  ลูกคา้หลกัของบริษทัฯ ยงัคงเป็น บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน)   ซ่ึงเป็น

ลูกคา้รายใหญ่และมีการจา้งงานอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอดระยะเวลากวา่ 14 ปี   โดยในปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดมี้โอกาส

นาํเสนอผลิตภณัฑ ์และโซลูชัน่ต่างๆ เพื่อตอบสนองแผนธุรกิจของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ไดแ้ก่  Software ระบบ 

IT Service Management (ITSM) เป็นตน้  

กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

  กลยทุธ์ท่ีสาํคญัคือ การมีทีมงานท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารจดัการโครงการดา้น IT และการมีพนัธมิตรทาง

ธุรกิจท่ีหลากหลายในสินคา้ประเภทต่างๆ ทั้ง ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟตแ์วร์ โดยเนน้พนัธมิตรท่ีมีผลิตภณัฑ์เทคโนโลยีท่ี

ทนัสมยั  มีมาตรฐาน เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล มีราคาท่ีเหมาะสม มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและมีความ

พร้อมในการให้บริการหลังการขายท่ีดี อาทิ มีศูนยบ์ริการท่ีครอบคลุมพื้นท่ีการใช้งาน และมีความรวดเร็วในการ

ให้บริการในดา้นการผลิตและการจดัจาํหน่าย มีความพร้อมในการเตรียมปริมาณสินคา้ท่ีสามารถรองรับงานโครงการ

ขนาดใหญ่ทั้งของภาครัฐและเอกชนได ้และสามารถส่งสินคา้ไดภ้ายในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว ทนัต่อการดาํเนินงานในแต่

ละโครงการ นอกจากการมีสินคา้และบริการท่ีดีแลว้ ส่ิงสําคญัท่ีเป็นหวัใจสําคญัในการแข่งขนัอีกประการหน่ึง คือการ

เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีดีกบัลูกคา้  กล่าวคือ บริษทัฯ จะตอ้งเป็นคู่คิดทางธุรกิจให้กบัลูกคา้ได ้สามารถให้คาํปรึกษา  

แนะนาํ ใหค้วามช่วยเหลือและดูแลลูกคา้ใหไ้ดสิ้นคา้และบริการท่ีดีท่ีสุดภายใตง้บประมาณท่ีเหมาะสม  

 สภาพการแข่งขัน             

เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจและองคก์รต่างๆ  การติดตามแนวโนม้ของ

เทคโนโลยสีารสนเทศในแต่ละปีจึงเป็นเร่ืองสาํคญั  ทั้งน้ีเพื่อใหส้ามารถกา้วทนัเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไปและรู้เท่า

ทนัคู่แข่งในสภาพการแข่งขนัท่ีมีผูป้ระกอบการหนา้ใหม่เพิ่มข้ึนทุกปี 

ในทุกปลายปี Gartner บริษทัท่ีใหค้าํปรึกษาและวจิยัช่ือดงัจากสหรัฐฯ จะระบุเทคโนโลยท่ีีสาํคญักบัธุรกิจ  และ

ในปีน้ีเอง Gartner ไดค้าดการณ์ 12 เทรนดเ์ทคโนโลยท่ีีจะขบัเคล่ือนธุรกิจดิจิทลัและนวตักรรมในช่วง 3-5 ปีขา้งหนา้  

ภายใต ้3 แกนหลกั ดงัน้ี 

แกนหลกัที ่1 :  Engineering Trust: ความน่าเช่ือถือทางวศิวกรรม 

เทคโนโลยใีนส่วนน้ีสร้างรากฐานดา้นไอทีท่ียดืหยุน่และมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ดว้ยการทาํใหม้ัน่ใจวา่ขอ้มูล

นาํมาผนวกรวมและประมวลผลอยา่งปลอดภยัยิง่ข้ึนบนสภาพแวดลอ้มคลาวด์และไม่ใช่คลาวด ์ เพื่อทาํใหส้ามารถปรับ

ขนาดพื้นฐานดา้นไอทีไดอ้ยา่งคุม้ค่า 

เทรนดท่ี์ 1 :  Data Fabric 
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Data Fabric คือ แนวคิดการออกแบบท่ีผสานรวมแหล่งขอ้มูลท่ียดืหยุน่ระหวา่งแพลตฟอร์มและผูใ้ชเ้พื่อธุรกิจ 

โดยอาศยัการวเิคราะห์ขอ้มูล Metadata ท่ีมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองเพื่อรองรับการออกแบบและการใชข้อ้มูลแบบบูรณาการและ

ใชซ้ํ้ าไดใ้นทุกสภาพแวดลอ้มทั้งแพลตฟอร์มไฮบริดและมลัติคลาวด ์ ทาํใหข้อ้มูลพร้อมใชง้านไดทุ้กท่ีท่ีตอ้งการไม่วา่

ขอ้มูลจะอยูท่ี่ใด 

Data Fabric ใชก้ารวเิคราะห์เรียนรู้และแนะนาํไดว้า่ ควรนาํขอ้มูลไปใชห้รือเปล่ียนท่ีไหน ซ่ึงจะช่วยลด

กระบวนการจดัการขอ้มูลไดถึ้ง 70% 

เทรนดท่ี์ 2 :  Cybersecurity Mesh 

Cybersecurity Mesh เป็นสถาปัตยกรรมท่ีผสานรวมบริการความมัน่คงปลอดภยัท่ีแตกต่างและกระจายอยา่ง

กวา้งขวาง  ช่วยใหโ้ซลูชนัดา้นความมัน่คงปลอดภยัแบบเด่ียวทาํงานร่วมกนั  เพื่อปรับปรุงความมัน่คงปลอดภยัโดยรวม  

พร้อมกบัยา้ยจุดควบคุมใหเ้ขา้ใกลสิ้นทรัพยท่ี์ไดรั้บการออกแบบมาใหป้กป้องไดม้ากยิง่ข้ึนโดยสามารถตรวจสอบยนืยนั

ตวัตน บริบท และการปฏิบติัตามนโยบายไดอ้ยา่งรวดเร็วและเช่ือถือไดท้ั้งในสภาพแวดลอ้มคลาวดแ์ละท่ีไม่ใช่คลาวด ์

เทรนดท่ี์ 3 :  Privacy-Enhancing Computation 

Privacy-Enhancing Computation (PEC) เป็นมาตรการควบคุมท่ีเขา้มาปกป้องการประมวลผลขอ้มูลส่วนตวั

ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีไม่น่าเช่ือถือ ซ่ึงมีความสาํคญัยิง่ข้ึนเน่ืองจากการประกาศใชก้ฎหมายดา้นความเป็นส่วนตวัและ

การปกป้องขอ้มูล ตลอดจนความกงัวลของผูบ้ริโภคท่ีเพิ่มข้ึนดว้ย 

Privacy-Enhancing Computation อาศยัเทคนิคการปกป้องความเป็นส่วนตวัหลากหลายรูปแบบ ไม่วา่จะเป็นการ

เขา้รหสั การแยกหรือการประมวลผลขอ้มูลละเอียดอ่อนก่อนกระบวนการ เพื่อใหส้ามารถดึงค่าออกจากขอ้มูลในขณะท่ี

ยงัคงปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นความเป็นส่วนตวัอยู ่

เทรนดท่ี์ 4 :  Cloud-Native Platforms 

Cloud-Native Platform คือ เทคโนโลยท่ีีเปิดใหส้ร้างสถาปัตยกรรมแอปพลิเคชนัใหม่ท่ีปรับ เปล่ียนไดอ้ยา่ง

ยดืหยุน่และคล่องตวั  ซ่ึงช่วยใหส้ามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงทางดิจิทลัไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยพฒันาระบบข้ึนสู่

คลาวด ์  ทาํใหส้ามารถใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยไีดเ้ตม็ท่ีและลดความซบัซอ้นในการดูแลรักษา 

แกนหลกัที ่2  :  Sculpting Change: การเปลี่ยนแปลงทีเ่ป็นรูปร่าง 

ดว้ยโซลูชนัเทคโนโลยรูีปแบบใหม่น้ี คุณสามารถปรับขนาดและเร่งการเปล่ียนองคก์รสู่ดิจิทลัได ้เพื่อ

ตอบสนองกบัการเปล่ียนแปลงอยา่งทนัท่วงที ดว้ยการสร้างแอปพลิเคชนัสู่การทาํกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ ใหเ้ป็น

อตัโนมติัไดร้วดเร็วข้ึน ใชป้ระโยชน์สูงสุดจาก AI ไดอ้ยา่งเหมาะสม  และทาํใหต้ดัสินใจไดร้วดเร็วและชาญฉลาดยิง่ข้ึน 
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เทรนดท่ี์ 5 :  Composable Applications 

Composable Applications พฒันามาจากส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีเนน้ธุรกิจเป็นหลกั ซ่ึงช่วยใหง่้ายต่อการใชแ้ละ

นาํโคด้กลบัมาใชใ้หม่ และทาํใหโ้ซลูชนัซอฟตแ์วร์ใหม่ออกสู่ตลาดไดเ้ร็วยิง่ข้ึน อีกทั้งสร้างมูลค่าสุทธิของกิจการเพิ่มอีก

ดว้ย ตดัปัญหาการขาดแคลนทกัษะการเขียนโคด้หรือใชเ้ทคโนโลยท่ีีไม่ตอบโจทยไ์ดต้รงจุด 

เทรนดท่ี์ 6 :  Decision Intelligence 

Decision Intelligence เป็นแนวทางปฏิบติัในการเพิ่มประสิทธิภาพการตดัสินใจขององคก์ร โดยจาํลองการ

ตดัสินใจแต่ละคร้ังเป็นชุดกระบวนการดว้ยขอ้มูลอจัฉริยะและการวเิคราะห์เพื่อใหข้อ้มูล เรียนรู้และปรับการตดัสินใจให้

เหมาะสมท่ีสุด 

Decision Intelligence สามารถรองรับและเสริมการตดัสินใจของมนุษย ์ อีกทั้งทาํใหเ้ป็นกระบวนการอตัโนมติั

ดว้ยการใชก้ารวเิคราะห์ การจาํลอง และ AI เขา้มาช่วยในการสร้างแพลตฟอร์ม Decision Intelligence 

เทรนดท่ี์ 7 :  Hyperautomation 

Hyperautomation เป็นแนวทางท่ีขบัเคล่ือนดว้ยธุรกิจอยา่งมีระบบระเบียบ เพื่อระบุ ตรวจสอบและทาํให้

กระบวนการทางธุรกิจและไอทีเป็นไปโดยอตัโนมติัใหไ้ดม้ากท่ีสุด ซ่ึงช่วยมอบความสามารถในการปรับขยายขนาด 

การทาํงานจากทางไกลและการพลิกโฉมโมเดลธุรกิจ 

เทรนดท่ี์ 8 :  AI Engineering 

AI Engineering เป็นแนวทางอปัเดตขอ้มูล โมเดล AI และแอปพลิเคชนัโดยอตัโนมติัเพื่อปรับปรุงการใชง้าน AI 

ใหมี้ประสิทธิภาพ เม่ือผนวกรวมกบักรอบการทาํงานปัญญาประดิษฐแ์ลว้ AI Engineering จะดาํเนินการส่งมอบระบบ 

AI เพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

แกนหลกัที ่3  :  Accelerating Growth: การเติบโตอย่างเร่งด่วน 

การลงทุนในเทคโนโลยดีา้นน้ีช่วยสร้างมูลค่าทางธุรกิจอยา่งเตม็ประสิทธิภาพและเสริมความสามารถทางดิจิทลั 

พร้อมกบัช่วยใหธุ้รกิจเติบโตและมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มข้ึน  

เทรนดท่ี์ 9 :  Distributed Enterprises 

Distributed Enterprises สะทอ้นถึงโมเดลธุรกิจท่ีเนน้ดิจิทลัและทางไกลเป็นอนัดบัแรกเพื่อเสริมประสบการณ์

ของพนกังาน สร้างปฏิสัมพนัธ์ทุกจุดสัมผสัระหวา่งผูบ้ริโภคและพาร์ตเนอร์ในรูปแบบดิจิทลั และสร้างประสบการณ์

ผลิตภณัฑ์ 
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Distributed Enterprises จึงตอบสนองความตอ้งการของพนกังานและผูบ้ริโภคท่ีอยูไ่กลกนัไดดี้กวา่ ซ่ึงทั้งสอง

กลุ่มน้ีต่างมีความตอ้งการทั้งบริการเสมือนและการทาํงานในสถานท่ีแบบไฮบริดดว้ย 

เทรนดท่ี์ 10 :  Total Experience 

Total Experience เป็นกลยทุธ์ธุรกิจท่ีผสานรวมประสบการณ์พนกังาน ลูกคา้ ผูใ้ชง้าน และประสบการณ์

หลากหลายผา่นช่องทางปฏิสมัพนัธ์หลายรูปแบบเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจ 

Total Experience สามารถขบัเคล่ือนความมัน่ใจ ความพึงพอใจ ความภกัดีและการสนบัสนุนของทั้งลูกคา้และ

พนกังานผา่นการจดัการประสบการณ์ของผูท่ี้ส่วนเก่ียวขอ้งแบบองคร์วม 

เทรนดท่ี์ 11 :  Autonomic Systems 

Autonomic Systems เป็นระบบทางกายภาพหรือซอฟตแ์วร์ท่ีจดัการดว้ยตนเอง ซ่ึงเรียนรู้จากสภาพแวดลอ้มและ

ปรับเปล่ียนอลักอริธึมของตนแบบไดนามิกไดแ้บบเรียลไทมเ์พือ่เพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานในระบบนิเวศน์ท่ีซบัซอ้น 

Autonomic Systems สร้างชุดความสามารถเทคโนโลยท่ีีสามารถรองรับความตอ้งการและสถานการณ์ใหม่ ๆ 

เพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน และป้องกนัการจู่โจมโดยไม่ตอ้งใหค้นเขา้มาช่วย 

เทรนดท่ี์ 12 :  Generative AI 

Generative AI เป็นรูปแบบหน่ึงของ AI ท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัวตัถุจากขอ้มูล และสร้างนวตักรรมใหม่ท่ีคลา้ยคลึงกบั

ตน้แบบ แต่ไม่ใช่เป็นการทาํซํ้ า Generative AI จึงมีประสิทธิภาพในการสร้างเน้ือหาสร้าง สรรครู์ปแบบใหม่ เช่น วิดีโอ 

และสามารถเร่งวงจรวจิยัและพฒันาในวงการต่าง ๆ ตั้งแต่ดา้นการแพทยไ์ปจนถึงการพฒันาผลิตภณัฑ ์

ท่ีมา : https://www.adpt.news/2021/11/02/gartner-12-strategic-tech-trends-in-2022/ 

 

การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

              บริษัทฯ ได้ทาํงานร่วมกับพนัธมิตรทางเทคโนโลยีทั้ งในและต่างประเทศเพื่อนําเสนอระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละโครงการ  พนัธมิตรท่ีสําคญัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ บริษทั ไอบีเอ็ม 

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

ใหม่ในปี 2564 ไดแ้ก่  บริษทั ไมโครโฟกสั จาํกดั เจา้ของผลิตภณัฑ ์ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ Micro Focus  
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โครงการทีสํ่าคัญ  

โครงการท่ีสําคญัของ บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) ท่ีถือเป็นจุดเปล่ียนท่ีสําคญัของ กลุ่มธุรกิจ 

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

ลา้นบาท ในปี 2551-2555  และโครงการจา้งจดัทาํระบบบริหารจดัการขอ้มูลลูกคา้ (Unified Database) มูลค่าโครงการ 

211.48 ลา้นบาท ในปี 2556  จากการเป็นผูด้าํเนินการทั้ง 2 โครงการดงักล่าว  ส่งผลให้บริษทัฯ ไดรั้บการวา่จา้งให้เป็นผู ้

บาํรุงรักษาและซ่อมแซมระบบงานทั้งสองระบบมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบนั  ทั้งยงัมีการพฒันาต่อยอดเป็นโครงการ

ใหม่ๆ  อาทิเช่น โครงการจา้งจดัทาํแผนพฒันาระบบสํารองสําหรับ OM Unified  และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ 

Customer Database  เป็นตน้ 

 งานทีอ่ยู่ระหว่างดําเนินการ 

 งานโครงการท่ีบริษทัฯ ดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนั  สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1. โครงการจา้งบาํรุงรักษาและซ่อมแซม (Maintenance Project)   :  บริษทัฯ จะทาํการส่งมอบงานบาํรุงรักษา

และซ่อมแซมและเก็บเงินค่าจา้งเป็นรายเดือน  ระยะเวลา ดาํเนินการ 12 เดือน  ไม่มีระยะรับประกนั 

(Warranty) ไดแ้ก่  

a. โครงการจา้งบาํรุงรักษาและซ่อมแซมแกไ้ขระบบ IBACSS   

b. โครงการจา้งบาํรุงรักษาและซ่อมแซมแกไ้ขระบบ Unified Database  

c. โครงการจา้งบาํรุงรักษาและซ่อมแซมแกไ้ขระบบ Enterprise Payment Integration System  

d. โครงการจา้งบาํรุงรักษาและซ่อมแซมแกไ้ขระบบ Upgrade 4G 

e. โครงการจา้งบาํรุงรักษาและซ่อมแซมแกไ้ขระบบ ICS 

2. โครงการจา้งเหมาดาํเนินการ (Turnkey Project)  :  บริษทัฯ จะพฒันาระบบท่ีไดรั้บการวา่จา้งจนแลว้เสร็จ

ในสภาพพร้อมใชง้าน แลว้จึงส่งมอบระบบงานโครงการนั้นใหก้บัผูว้า่จา้ง ภายใตร้ะยะเวลาโครงการ โดยมี

ระยะเวลารับประกนั (Warranty) ไดแ้ก่  

2.1   โครงการจา้งจดัทาํแผนพฒันาระบบสํารองสําหรับ OM Unified  คาดว่าจะส่งมอบงานได้

ภายในไตรมาสท่ี 1 ของ ปี พ.ศ. 2565 

2.2 โครงการจา้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Customer Database (CRM)  คาดวา่จะส่งมอบงานได้

ภายในไตรมาสท่ี 1 ของ ปี พ.ศ. 2565 

 

3.     กลุ่มธุรกจิทีป่รึกษาด้านวศิวกรรม (Engineering Consulting)   

เน่ืองจากโครงการต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรมได้ส้ินสุดลงตั้งแต่ปลายปี 2558 และยงัไม่มี

โครงการใหม่เพิ่มเติม   บริษทัฯ จึงอยูใ่นระหวา่งการปิดธุรกิจในกลุ่มน้ีต่อไป 
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โครงสร้างธุรกจิ      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  * อยูร่ะหวา่งการปิด 

 

 

 

กลุม่ธุรกิจพลงังาน 

กลุม่ธุรกิจ ICT 

กลุ่มธุรกจิทีป่รึกษาวศิวกรรม* 

โรงไฟฟา้พลงัแสงอาทิตย ์ โรงไฟฟา้พลงังานขยะ โรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล 
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สถานการณ์ทางพลงังาน 
 

ร่างแผน PDP2018       

     จากมติ ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี ไดเ้ห็นชอบร่างแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศปี 2561-2580 (PDP 

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

ความตอ้งการใช ้ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีกรอบระยะเวลาของแผนสอดคลอ้งกบัแผน

ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580)  การพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าและศกัยภาพในแต่

ละภูมิภาค  นอกจากน้ี ยงัคาํนึงถึงความเช่ือมโยงระหวา่งการลงทุนในการผลิตไฟฟ้า ความมัน่คงของระบบส่งไฟฟ้า และ

การส่งเสริมการแข่งขนัภายใตก้ารกาํกบัดูแลใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดและคงไวซ่ึ้งความมัน่คง 

สรุปแผน PDP 2018 

1. จดัสรรโรงไฟฟ้าใหม่ โดยในปี 2580 จะมีกาํลงัการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งส้ิน 77,211 เมกะวตัต ์ เป็นกาํลงัผลิตไฟฟ้า

ใหม่ 56,431 เมกะวตัต ์ เพื่อรองรับความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในปี 2580  และทดแทนโรงไฟฟ้าปลดออกจากระบบ 

2. โรงไฟฟ้าหลกัประเภทฟอสซิลใหม่  ปรับลดปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงถ่านหินลงจากแผน PDP 2015  

เพื่อเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์หส้อดคลอ้งกบัขอ้ตกลงของ COP 21 และลดความขดัแยง้

ของประชาชนในพื้นท่ี  โดยเปล่ียนมาใชเ้ช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงปัจจุบนัมีราคาลดลงมาก  ใหร้าคาค่าไฟฟ้า

อยูใ่นระดบัเหมาะสม 

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

ละ 12) 

4. สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าท่ีไม่ไดม้าจากฟอสซิล ร้อยละ 35 ขณะท่ีสัดส่วนเช้ือเพลิงถ่านหินลดลงไปอยูท่ี่ร้อยละ 12 

5. มีการจดัสรรโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนใหม่  ตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ  เช่น ขยะชุมชน โรงไฟฟ้า

ชีวมวลประชารัฐ 

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

จะเร่ิมดาํเนินโครงการตั้งแต่ ปี 2562 เป็นตน้ไป 

7. ใหมี้การทบทวนแผน PDP ใหม่ทุก 5 ปี หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของแผน

อยา่งมีนยัสาํคญั  และใหมี้การศึกษาและจดัทาํแผนการพฒันาระบบส่งไฟฟ้าเพื่อเสริมความมัน่คงของระบบ

ไฟฟ้า  เพิ่มประสิทธิภาพ  เป็นศูนยก์ลางซ้ือขายไฟฟ้า (Grid connection) ในภูมิภาค รวมถึงการเช่ือมโยงกบั

ระบบจาํหน่าย เพื่อใหส้ามารถรองรับพลงังานหมุนเวยีนในอนาคต (Grid Modernization) ต่อไป 
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ปัจจัยความเส่ียง 
1)  ความเส่ียงต่อการดําเนินธุรกจิ 

1.1 ความเส่ียงด้านความต้องการของตลาด 

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯประกอบดว้ย 2 กลุ่มธุรกิจท่ีสาํคญั คือ ธุรกิจพลงังาน และธุรกิจ ICT  

ธุรกิจดา้นพลงังานถือไดว้า่มีความเส่ียงตํ่า เน่ืองจากบริษทัฯ เป็นคู่สัญญากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซ่ึงรับซ้ือ

ไฟฟ้าท่ีผลิตไดท้ั้งหมดของกลุ่มบริษทัตามสัญญา 

 

ธุรกิจ ICT  มีสภาวะการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการประมูลงานโครงการขนาดใหญ่ใน

องค์กรของรัฐ  เน่ืองจากปัจจุบนั มีผูป้ระกอบการ System Integrator ทั้งรายเก่าและรายใหม่ท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองใน

ตลาด ในขณะท่ีจาํนวนหรือปริมาณงานโครงการขนาดใหญ่ๆจากองคก์รของรัฐ มีจาํนวนไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นโครงการ

ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง  บริษทัฯ จึงตอ้งใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองคุณภาพของสินคา้และบริการและรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดี

กบัลูกคา้ คู่คา้ และพนัธมิตรไว ้ เป็นหัวใจสําคญัในตลาดการแข่งขนัท่ีสูงน้ี   นอกจากน้ีปัญหาภาวะเศรษฐกิจอนั

เน่ืองมาจากสถานการณ์การระบาดของ COVID 19 และปัญหาดา้นการเมืองในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา รวมทั้งการเปล่ียน

โครงสร้างผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รของรัฐต่างๆ ลว้นส่งผลกระทบโดยตรงกบั การดาํเนินธุรกิจ ICT  ทาํให้เกิดความ

ไม่ต่อเน่ืองในการดาํเนินการและเกิดการชะลอตวัในการจา้งงานโครงการต่างๆ  ซ่ึงหากเกิดสูญญากาศในการจา้งงาน

โครงการเป็นระยะเวลานานยอ่มส่งผลกระทบกบัการจ่ายค่าจา้งบุคลากรของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายคงท่ี   บริษทัฯ จึง

ใชน้โยบายการวา่จา้ง Outsource  เม่ือไดรั้บการวา่จา้งงานโครงการแลว้  โดยคงไวซ่ึ้งพนกังานประจาํใหน้อ้ยท่ีสุด 

 

 1.2 แนวโน้มความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบธุรกจิ  

การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบประกอบธุรกิจ อาจจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทัฯ ได้ทั้งในทางท่ีเป็นประโยชน์หรือในทางท่ีเป็นโทษแก่ทางบริษทัฯ  โดยท่ีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ

ขอ้บงัคบัต่างๆ เป็นปัจจยัภายนอกท่ีบริษทัฯ ไม่อาจควบคุมได ้แต่อยา่งไรตาม บริษทัฯ มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของ

กฏระเบียบรวมถึงนโยบายของภาครัฐอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนในการวิเคราะห์การลงทุนในกิจการบริษทัฯ จะให้

ความสําคญัต่อความเส่ียงของการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการทาํงานให้

สอดคลอ้งและเป็นไปตามกฎระเบียบของภาครัฐได ้

 

1.3 ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่สําหรับธุรกจิพลงังาน 

กลุ่มบริษทัฯ ท่ีดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าทุกโครงการมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นลูกคา้เพียงรายเดียว 

ซ่ึงมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมีความน่าเช่ือถือและมีความมัน่คง   จึงทาํให้กลุ่มบริษทัฯ มีความ

เส่ียงตํ่าจากการพึ่งพิงลูกคา้รายใหญ่ของบริษทัฯ 
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1.4 ความเส่ียงจากวตัถุดิบทีม่ีความสําคัญต่อการผลติในธุรกจิพลงังาน 

บริษทัยอ่ยของบริษทัคือ บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั ผูด้าํเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจากไม ้

สับ,เปลือกไม,้ทะลายปาล์มและชานออ้ย โดยวตัถุดิบดงักล่าวเป็นวตัถุดิบสําคญัท่ีใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า 

และเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความไม่แน่นอนดา้นผลผลิตและราคา จึงอาจประสบปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบในบาง

ฤดูกาล อีกทั้งยงัส่งผลใหร้าคามีแนวโนม้สูงข้ึน     

บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกัด มีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

แสงแดด ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตเปล่ียนแปลงตามสภาพภูมิอากาศ โดย 2 ปีท่ีผ่านมาประสบปัญหาทอ้งฟ้ามืด

คร้ึมจากปริมาณเมฆฝน และปริมาณหมอกควนัท่ีปกคลุมจากไฟป่า 

                  ความเส่ียงทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต 

ปัญหาตน้ทุนเช้ือเพลิงของโรงไฟฟ้าชีวมวลสูงข้ึน เน่ืองจากมีการเพิ่มของโรงไฟฟ้าทาํให้มีการแข่งขนักนัซ้ือ

จนทาํใหร้าคาเช้ือเพลิงชีวมวลสูงข้ึน บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั ไดเ้ตรียมการสับไมเ้ช้ือเพลิงเอง เพื่อควบคุมตน้ทุน

การผลิตไฟฟ้า 

  

   1.5 ปัจจัยเส่ียงในธุรกจิพลงังานแสงอาทติย์ 

     1.5.1 คุณภาพของวตัถุดิบ 

  ไม่สามารถควบคุมปริมาณความเขม้แสงจากดวงอาทิตยไ์ด ้

        1.5.2 ความสมํ่าเสมอของวตัถุดิบ 

                             ไม่สามารถควบคุมหรือระบุจาํนวนชัว่โมงการรับแสงแดดท่ีแน่นอนได ้เน่ืองจากความสมํ่าเสมอของ

วตัถุดิบแปรผนัตามการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

        1.5.3 ราคาขาย 

                             ราคารับซ้ือไฟฟ้าปัจจุบนั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใหส่้วนเพิ่มของราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) 10 ปี ซ่ึง

หลงัจากนั้น ราคารับซ้ือจะแปรผนัตามนโยบายภาครัฐในอนาคต 

 

   1.6 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 

 ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงส่งผล

กระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั 

              บริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน  เงินให้กูย้ืม  เงินเบิกเกินบญัชี  

เงินกูย้ืมระยะสั้ นและเงินกูย้ืมระยะยาว  เน่ืองจากบริษทัมีการใช้แหล่งเงินกูย้ืมทั้งระยะสั้ นและระยะยาว โดยมีอตัรา

ดอกเบ้ียลอยตวัเป็นหลกั  ทาํให้มีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย  อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารการเงินไดมี้

การติดตามนโยบายทางการเงินของทางภาครัฐและสภาวะตลาดอยา่งใกลชิ้ด  เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการบริหารความ

เส่ียงและลดผลกระทบทางการเงินของกิจการ โดยแนวทางในการบริหารความเส่ียง  บริษทัจะควบคุมสัดส่วนอตัรา

ดอกเบ้ียสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของทั้งกลุ่มบริษทัใหมี้ความสอดคลอ้งและเหมาะสมมากยิง่ข้ึน   
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   ในปี 2564 ฝ่ายบริหารการเงินของบริษทัไดเ้จรจาขอปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงิน  เพื่อบริหาร

สภาพคล่องในการดาํเนินงาน และลดตน้ทุนทางการเงินของกลุ่มบริษทั  

  

2)  ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์ 

                2.1 ความเส่ียงทีม่ีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์  

                  เน่ืองจากบริษทัฯมีผูถื้อหุ้นรายยอ่ยจาํนวนมาก ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2564 มีจาํนวนผูถื้อหุ้นรวม 26,701 ราย        

จากจาํนวนผูถื้อหุน้ดงักล่าว   ทาํใหก้ารเปิดประชุมผูถื้อหุ้นแบบครบองคป์ระชุม  ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บเสียงในท่ีประชุมอยา่ง

นอ้ยหน่ึงในสาม (1 ใน 3) หรือร้อยละ 33.33  มีความเส่ียงท่ีบริษทัฯ จะไม่สามารถจดัประชุมสามญัแบบครบองคป์ระชุม

ไดใ้นคร้ังแรก  

                  บริษทัฯ ไม่มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีถือหุน้ตั้งแต่ 15% ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ จึงไม่

มีผูถื้อหุน้ใหญ่รายใดมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัฯ และมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของบริษทัฯ 

      ความเส่ียงจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูบ้ริหารมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เน่ืองจากมีกิจการท่ีแข่งขนักบั

บริษทั  (ไม่มี)   
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โครงสร้างการจัดการ 
คณะกรรมการบริษัท 

 อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ท่ีจดัการบริษทัฯใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั ดงัน้ี 

1. จดัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 

2. คณะกรรมการมีอาํนาจออกระเบียบขอ้บงัคบั เพื่อดาํเนินตามวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ 

3. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี 

4. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การทาํงบดุลและบญัชีงบกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ 

เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี 

5. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดใหด้าํเนินกิจการของบริษทัฯ ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ 

6. คณะกรรมการของบริษทัฯ มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ท่ี  

7.  หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้ส่วน  หรือเขา้เป็นผูถื้อหุ้นในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยา่ง

เดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการบริษทัฯ  เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

             องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ แต่ละท่านมีคุณสมบติัครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทั

มหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนกาํหนด ตามพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 

 

 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

1. โครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ย กรรมการท่ีมีคุณสมบติัหลากหลายทั้งในดา้นทกัษะ 

ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทัฯ  ตอ้งมีกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหารอยา่ง

นอ้ย 1 คนท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลกัท่ีบริษทัฯดาํเนินกิจการอยู ่และบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยนโยบาย

ในการกาํหนด องคป์ระกอบของคณะกรรมการ รวมถึงจาํนวนปีในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการแต่ละคนไวใ้น

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

2.  มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินอยูใ่น

ราชอาณาจกัร 

3.  มีกรรมการอิสระตามท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด และกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นอิสระควรเป็นไปตาม 

สัดส่วนอยา่งยติุธรรมของเงินลงทุนของผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่ม  

4. กรรมการบริษทัฯตอ้งมีความหลากหลายของทกัษะ ประกอบดว้ย ทกัษะทางดา้นอุตสาหกรรม ดา้นบญัชี 

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

การเงินอยา่งนอ้ย 1 คน  

5.  การแต่งตั้งกรรมการตอ้งเป็นไปตามวาระท่ีกาํหนดไวโ้ดยเจาะจง มีความโปร่งใสชดัเจน และตอ้งมีประวติั

ของ บุคคลนั้นโดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และตอ้งเปิดเผยประวติั

ของ คณะกรรมการทุกคนในรายงานประจาํปีเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทราบทัว่กนั  

6. มีเลขานุการบริษทัฯเพื่อทาํหน้าท่ีให้คาํแนะนาํด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆท่ีคณะกรรมการจะตอ้ง

ทราบ และปฏิบติัหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติของ

คณะกรรมการ รวมทั้งหนา้ท่ีและความรับผิดชอบอ่ืนๆตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ บริษทัฯได ้ฝึกอบรมและพฒันาความรู้ของเลขานุการบริษทัฯอยา่งต่อเน่ือง ดา้นกฎหมาย การบญัชี

หรือ การปฏิบติัหนา้ท่ีเลขานุการบริษทัฯ 

 

คณะกรรมการบริษทัฯ ในปี 2564 ประกอบดว้ย    

ช่ือ ตาํแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ  

2. พล.ต.ต.สมนึก บุรมิ กรรมการ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 

3. นายเฉลิม  ซ่ือภกัดี กรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 

4. นายศกัดา ศรีนิเวศน์ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ  

5. นายพรเทพ อิฐโสภณพนัธ์ กรรมการ  

6. นางสาวพลอยครินทร์ 

สัจจะเวทะ 

กรรมการ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ตั้งแต่วนัท่ี 26 เมษายน 2564 

 

7. นางชนิดาภา วณิชเจริญสุข กรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 26 เมษายน 2564 

8. นายพลสันต ์เตียวสมบูรณ์กิจ กรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี  11 สิงหาคม 2564 

9. นายสันติชยั เตียวสมบูรณ์กิจ รองประธานกรรมการ ส้ินสุดวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 

10. นายเมธา  ธรรมวหิาร กรรมการ/ประธานกรรรมการตรวจสอบ   ส้ินสุดวนัท่ี 26 เมษายน 2564 

11. นายชชัวาลย ์ฮาสุวรรณกิจ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ ส้ินสุดวนัท่ี 26 เมษายน 2564 

12. นายอภิเชษฐ ไพบูลยพ์นัธ์ กรรมการ/กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ ส้ินสุดวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 

 

 วธีิการลงนามผกูพนับริษทัฯ คือใหก้รรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญั 

ของบริษทัฯ โดยมีผูด้าํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทัในปี พ.ศ. 2564 คือ นายศุภณฐั  พูนสวสัด์ิ    
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การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีกาํหนดประชุมอยา่งตํ่าทุก 3 เดือนและมีการประชุมเพิ่มตามความจาํเป็น โดยมีการกาํหนดวาระ

ชดัเจน ล่วงหนา้ และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ ฝ่ายเลขานุการบริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญ

ประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหนา้ เพื่อใหค้ณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูล

อยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม และมีการจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผา่น

การรับรองจากประธานกรรมการ หรือกรรมการผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการ พร้อมใหค้ณะกรรมการและ

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้  โดยในปี 2564 ท่ีผา่นมา  คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 5 คร้ัง โดยการเขา้ร่วม

ประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านสรุปไดด้งัน้ี 

 

รายช่ือ การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด 

ในช่วงทีเ่ข้าเป็นกรรมการ (คร้ัง) 

1. นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 5/5 

2. นายสันติชยั เตียวสมบูรณ์กิจ 3/3 

3. นายเมธา ธรรมวหิาร 1/1 

4. นายศกัดา ศรีนิเวศน์ 5/5 

5. นายชชัวาลย ์ฮาสุวรรณกิจ 1/1 

6. นายพรเทพ อิฐโสภณพนัธ์ 5/5 

7. นายอภิเชษฐ ไพบูลยพ์นัธ์ 5/5 

8. พล.ต.ต.สมนึก บุรมิ 5/5 

9. นายเฉลิม ซ่ือภกัดี 5/5 

10. นางสาวพลอยครินทร์ สัจจะเวทะ 3/3 

11. นางชนิดาภา วณิชเจริญสุข 3/3 

12. นายพลสันต ์ เตียวสมบูรณ์กิจ 1/1 

 

การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท 

   ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ กาํหนดให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ มี

การประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ทั้งเป็นรายคณะและรายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการร่วม

พิจารณาผลการปฏิบติังานท่ีผา่นมาอนัจะนาํไปสู่การพฒันาและปรับปรุงการดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน โดย

บริษทัฯ มีนโยบายให้ความสําคญักับการประเมินตนเองของคณะกรรมการ การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ และ

สนบัสนุนใหก้รรมการเขา้รับการฝึกอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง

ต่อเน่ือง 
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            ทั้งน้ีการประเมินคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยบริษทัฯมุ่งเน้นการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการให้มี

ความโปร่งใส และยติุธรรมอนันาํไปสู่กระบวนการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อส่งเสริมให้บริษทัฯ เจริญเติบโต และกา้วหนา้

ดว้ยความมัน่คงอยา่งย ัง่ยนื 

     

              กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท 

             เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และเพื่อให้คณะกรรมการบริษทัได้รับข้อมูลอย่างละเอียด 

รวดเร็ว ถูกตอ้งและตรงไปตรงมา ในการประเมินบริษทัฯ ได้ใช้แบบการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ 

ประจาํปี 2564 อา้งอิงจากแบบประเมินของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัฯไดท้าํการประเมินคณะกรรมการ

บริษทัฯ เป็นประจาํทุกปี  โดยผลการประเมินจะนาํมาใช้เป็นกรอบในการพิจารณาทบทวนการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนการพฒันาการดาํเนินงานต่อไปดงันั้น การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษทัในปี 

2564 จะมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั 

   โดยแบบฟอร์มการประเมินครอบคลุมในหวัขอ้สาํคญั ดงัน้ี 

• โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

• บทบาท หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

• การประชุมคณะกรรมการ 

• การทาํหนา้ท่ีของกรรมการ 

• ความสัมพนัธ์ของคณะกรรมการกบัฝ่ายจดัการ 

• การพฒันาตนเองของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 

           โดยในแต่ละหวัขอ้จะมีขอ้ย่อยให้กรรมการให้คะแนน และจะนาํคะแนนเหล่านั้นมาหาค่าเฉล่ียเป็นคะแนนของ

คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการชุดยอ่ย รวมทั้งกรรมการรายบุคคล โดยในปี 2564 มีผลการประเมินโดยภาพรวม

พบว่าคณะกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้ งน้ี ข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษทัฯ พฒันาประสิทธิภาพการดาํเนินงานของบริษทั ใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 

 

ผู้บริหาร         ผูบ้ริหารในปี 2564 ประกอบดว้ย     
 

ช่ือ ตาํแหน่ง หมายเหตุ 

1.นางสาวพลอยครินทร์ สจัจะเวทะ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

2.นางสาวฐิติรัตน ์เก้ือนุ่น ผูดู้แลสูงสุดสายบญัชีและการเงิน (CFO)  

3. นางสาวดวงใจ นิลพนัธ์ุ รักษาการรองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

สายงาน ICT และผูช่้วยกรรมการ

ผูอ้าํนวยการใหญ่ 

 

4. นายอภิเชษฐ ไพบูลยพ์นัธ์ กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ ส้ินสุดเม่ือวนัท่ี10 พฤศจิกายน 

2564 
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เลขานุการบริษัท        เลขานุการบริษทัในปี 2564 ประกอบดว้ย    
 

ช่ือ ตาํแหน่ง หมายเหตุ 

 นายศุภณฐั  พูนสวสัด์ิ  เลขานุการบริษทั  
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร 

1.  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน    

 1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2564 ประกอบดว้ยเบ้ียประชุมดงัน้ี  

 

  
          หมายเหตุ : การจ่ายค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั, กรรมการตรวจสอบ โดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2564 มีมติอนุมติัวงเงินรวมไม่เกิน 960,000 บาท 

1.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

   ในปี 2564 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนเป็นเงินไดใ้ห้แก่ผูบ้ริหาร จาํนวน 3 ราย รวมทั้งส้ิน 3,862,000 บาท 

(ไม่รวมเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพและสวสัดิการอ่ืนๆ) 
 
       2. ค่าตอบแทนอ่ืน 

  ในปี 2564  บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับผูบ้ริหาร 1 ราย รวมทั้งส้ิน 54,000  บาท 

 

บุคลากร 

• จาํนวนพนกังานของบริษทั  ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  มีจาํนวนทั้งหมด  27  คน 

• ขอ้พิพาทดา้นแรงงาน 

       ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา  บริษทัมีขอ้พิพาททางคดีดา้นแรงงาน โดยเป็นคดีแรงงานท่ีพนกังานเป็นโจทก์

ฟ้องเรียกค่าชดเชยจากการเลิกจา้ง จาํนวน  7 คดี  โดยเป็นคดีท่ีศาลชั้นตน้ไดมี้คาํสั่งให้จาํหน่ายคดีออกจากสารบบ  

ลาํดบั ช่ือ 
 กรรมการ

บริษัท  

 กรรมการ

ตรวจสอบ  

 กรรมการ

ความเส่ียง  

 กรรมการ

สรรหาฯ  
 รวม  

1 นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 140,625.00 - - - 140,625.00 

2 พลตาํรวจตรีสมนึก บุรมิ 140,625.00 9,000.00 - - 149,625.00 

3 นายเฉลิม ซ่ือภกัดี 140,625.00 9,000.00 - - 149,625.00 

4 นายศกัดา ศรีนิเวศน์ 140,625.00 12,000.00 - - 152,625.00 

5 นายพรเทพ อิฐโสภณพนัธ์ 140,625.00 - - - 140,625.00 

6 
นางสาวพลอยครินทร์ 

สัจจะเวทะ 
84,375.00 - - - 84,375.00 

7 นางชนิดาภา วณิชเจริญสุข 84,375.00 - - - 84,375.00 

8 
นายพลสันต ์เตียวสมบูรณ์

กิจ 
28,125.00 - - - 28,125.00 

  รวม 900,000.00 30,000.00 - - 930,000.00 
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เน่ืองจากโจทกถ์อนฟ้องคดีจาํนวน 4 คดี    เป็นคดีท่ีศาลไดพ้ิพากษายกฟ้องโจทกจ์าํนวน 1 คดี   และเป็นคดีศาลได้

พิพากษาใหโ้จทกช์นะคดี จาํนวน 2 คดี  ซ่ึงคดีถึงท่ีสุดแลว้  

  

• การบริหารค่าตอบแทน  

       บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะกาํหนด และบริหารค่าตอบแทนตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติังาน

ของพนักงาน ทั้งน้ี ให้สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจ และผลประกอบการของบริษทัฯ โดยแบ่งค่าตอบแทน

ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดงัน้ี 

1. ค่าจา้ง  บริษทัฯ มีการกาํหนดอตัราค่าจา้งใหเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบตามโครงสร้างเงินเดือน

ของบริษทัฯ 

2. สวสัดิการต่าง ๆ  บริษทัฯ ไดจ้ดัสวสัดิการต่าง ๆ ใหแ้ก่พนกังานตามความเหมาะสม  ดงัน้ี 

2.1 สวสัดิการประกนัสังคม  บริษทัฯ จดัให้มีสวสัดิการประกนัสังคมตามท่ีกฎหมายกาํหนด โดยคุม้ครอง 7 

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

ภาพ และกรณีว่างงาน นอกจากน้ียงัมีกองทุนเงินทดแทน ซ่ึงจะคุม้ครองพนักงานในกรณีเจ็บป่วยอนั

เน่ืองมาจากการทาํงาน 

2.2 เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ    เป็นสวสัดิการส่งเสริมการออมให้แก่พนกังาน โดยบริษทัฯ จะหักเงินเดือน

พนกังานเพื่อสะสมเขา้กองทุนสํารองเล้ียงชีพในอตัรา 3% และบริษทัฯ จ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนฯ ให้แก่

พนกังานในอตัรา 3% เช่นกนั 

2.3 ค่ารักษาพยาบาล   บริษทัฯ ได้ทาํประกนัสุขภาพ เพื่อเป็นสวสัดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลในยาม

เจบ็ป่วยใหแ้ก่พนกังาน โดยมีการกาํหนดอตัราเงินช่วยเหลือตามระดบัตาํแหน่งของพนกังาน 

2.4 การประกนัอุบติัเหตุหมู่    บริษทัฯ ไดท้าํประกนัอุบติัเหตุหมู่ใหก้บัพนกังาน โดยพิจารณาวงเงินประกนัตาม

ระดบัตาํแหน่งของพนกังาน 

2.5 เงินสงเคราะห์ฌาปนกิจ    บริษทัฯ ไดจ้ดัสวสัดิการเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ ในกรณีท่ีพนกังาน หรือ

ครอบครัวพนกังานเสียชีวติ  

3. เงินรางวลัประจาํปี (Bonus)  บริษทัฯ จะพิจารณาจ่ายเงินรางวลัประจาํปีตามผลการปฏิบติังานของพนกังาน 

ทั้งน้ี การพิจารณาการจ่ายเงินรางวลัประจาํปีนั้น ข้ึนอยูก่บัผลประกอบการประจาํปีของบริษทัฯ 

• การพฒันาพนกังาน   

บริษทัฯ  ถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดขององคก์ร  จึงให้ความสําคญั กบัการพฒันาบุคลากรมาโดย

ตลอด  ตั้งแต่เร่ิมเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของบริษทั โดยผา่นทางวธีิการต่างๆ  อาทิ  เช่น  การจดัปฐมนิเทศ,  การจดัฝึกอบรม 

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

พนกังานแต่ละคนสามารถเจริญกา้วหนา้ในอาชีพการงาน (Promotion) เป็นตน้ 

       ในปี 2564  บริษทัฯ ไดจ้ดัอบรมใหแ้ก่พนกังาน ซ่ึงเป็นการพฒันาความรู้ตามทกัษะวชิาชีพต่างๆ เช่น การเงิน 

บญัชี  กฎหมาย  การบริหารงานบุคคล  นกัลงทุนสัมพนัธ์  IT และ วศิวกรรม   
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 ทั้งน้ี  พนกังานไดรั้บการฝึกอบรมเฉล่ีย 6 ชัว่โมง / คน / ปี (ทั้งกลุ่มบริษทัฯ)   และ 3 ชัว่โมง / คน / ปี (เฉพาะ

บริษทัฯ)      

  

การกาํกบัดูแลกจิการ   

นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการตามอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการชุดย่อย 

 บริษทัฯ มีคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้งหมด 6  ชุด ไดแ้ก่ 

 1.    คณะกรรมการบริหาร 

2.    คณะกรรมการตรวจสอบ 

3.    คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4.    คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

5.    คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

6.    คณะกรรมการการลงทุน 
 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563 มีมติจดัตั้งคณะกรรมการการ

ลงทุนอีกชุดหน่ึง  เพื่อนําเสนอและกลั่นกรองพิจารณาโครงการใดๆ หรืออนุมัติการลงทุนหุ้นในตลาด

หลกัทรัพย ์(SET50/SET100)  ภายใตง้บประมาณท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติัไว ้และรายงานต่อไป 

1. คณะกรรมการบริหาร 

 อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

  คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจหนา้ท่ีดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย โดยให้เป็นไป

ตามวตัถุประสงคข์อ้บงัคบัของบริษทัฯ 

1.1 อาํนาจในการอนุมติัตามวงเงินของคณะกรรมการบริษทัและกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ตามอาํนาจ

ดาํเนินการของบริษทัฯ ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2561 วนัท่ี 26 

กุมภาพนัธ์ 2561  สามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี  

• การฝากเงินกบัสถาบนัการเงิน 

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  : เกินกวา่ 5,000,000 บาท  

• วงเงินกูย้มืระหวา่งบริษทัในเครือ  

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  : ไม่เกิน 50,000,000 บาท 

• การอนุมติัใหเ้ปิดวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกู ้
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กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่และแจง้คณะกรรมการบริษทัรับทราบ :ไม่เกิน 100,000,000 บาท  

• การอนุมติัการจดัซ้ือสินทรัพยถ์าวร การจดัหาส่ิงของอ่ืนๆ วสัดุส้ินเปลือง วตัถุดิบในกระบวนการ

ผลิต วตัถุดิบส้ินเปลืองในกระบวนการผลิต (เกินกวา่แผนธุรกิจประจาํปี) 

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

คณะกรรมการบริษทั: เกินกวา่ 50,000,000 บาท 

• การอนุมติัการจดัซ้ือสินทรัพยถ์าวร การจดัหาส่ิงของอ่ืนๆ วสัดุส้ินเปลือง วตัถุดิบในกระบวนการ

ผลิต วตัถุดิบส้ินเปลืองในกระบวนการผลิต (นอกแผนธุรกิจประจาํปี แต่สอดคลอ้งกบัแผนธุรกิจฯ) 

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

คณะกรรมการบริษทั           : เกินกวา่ 50,000,000 บาท 

• การฟ้อง/ไม่ฟ้อง หรือการไม่อุทธรณ์/ไม่ฎีกาหรือการถอนฟ้อง/ถอนอุทธรณ์/ถอนฎีกาในเร่ืองภาษี

อากร การตกลงประนีประนอมยอมความ หรือการยอมชาํระภาษีอากร 

ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ดา้นบญัชีและการเงิน: ไม่เกิน 2,000,000 บาท /เร่ือง 

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  : ไม่เกิน 10,000,000 บาท /เร่ือง 

คณะกรรมการบริษทั           : เกินกวา่ 10,000,000 บาท/เร่ือง 

• การอนุมติัการจ่ายการลงทุนและค่าใชจ่้ายในธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไวห้รือวงเงิน

ในการทาํธุรกรรมทัว่ไปของบริษทัฯ 

  ภายในงบประมาณ  

  - วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ผูจ้ดัการฝ่ายอาวโุส 

  - วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ผูอ้าํนวยการฝ่าย   

  - วงเงินไม่เกิน 25,000 บาท ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส / ผูช่้วยผูอ้าํนวยการใหญ่ หรือ 

ผูจ้ดัการทัว่ไป/ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทัยอ่ย 

  - วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ (เฉพาะสาย) 

  - วงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  

  - วงเงินเกินกวา่ 50,000,000 บาท คณะกรรมการบริษทั 

  เกนิกว่า หรือนอกงบประมาณ  

       - วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท กรรมการผูจ้ดัการ บริษทัยอ่ย / รองกรรมการผูอ้าํนวยการ

ใหญ่ (เฉพาะสาย) 

  - วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  

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

 อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ มีขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษทัฯ  ดงัต่อไปน้ี 

1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีรายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้งและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

3. สอบทานการปฏิบติัของบริษทัฯให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจารณา เสนอแต่งตั้ง เลิกจา้ง และเสนอค่าตอบแทน ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

5. พิจารณา เสนอแต่งตั้ง เลิกจา้ง และเสนอค่าตอบแทน หวัหนา้สาํนกังานตรวจสอบภายใน 

ของบริษทัฯ 

6. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น 

7. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจาํปี 

8. หนา้ท่ีอ่ืนท่ีคณะกรรมการมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบในปี 2564 ประกอบดว้ย 
  

ช่ือ ตาํแหน่ง หมายเหตุ 

1. พล.ต.ต.สมนึก บุรมิ ประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 

2.นายเฉลิม ซ่ือภกัดี กรรมการตรวจสอบ   ตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 

3. นายศกัดา ศรีนิเวศน ์ กรรมการตรวจสอบ    

4. นายเมธา ธรรมวิหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ  ส้ินสุดวนัท่ี 26 เมษายน 2564 

5. นายชชัวาลย ์ฮาสุวรรณกิจ กรรมการตรวจสอบ  ส้ินสุดวนัท่ี 26 เมษายน 2564 
 

 

3. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา มีขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 

1. ทาํหนา้ท่ีพิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ 

2. กาํหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหามาเป็นกรรมการของบริษทัฯ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือเป็น

ระเบียบวธีิปฏิบติัในการสรรหา เพื่อเป็นแนวทางในการสรรหา 
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3. พิจารณาบุคคลท่ีถือหุ้นเสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ วา่มีคุณสมบติัครบถว้น 

ถูกตอ้งแค่ไหนเพียงใด หรือไม่ 

4. ตรวจสอบ กลัน่กรองบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือ หรือคดัเลือกนั้นวา่มีคุณสมบติัตามกฏหมายและขอ้กาํหนดของ

หน่วยงานทางการหรือไม่ อยา่งไร 

5. คดัเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาท่ีไดก้าํหนดไว ้และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัซ่ึงจะ

นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นใหเ้ป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการ 

6. หนา้ท่ีอ่ืนท่ีคณะกรรมการมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา 

7. ทาํหนา้ท่ีพิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ โดยคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง ส่วน

ค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั 

8. พิจารณาขอ้มูลการจ่ายเงินค่าตอบแทนของบริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกบับริษทัฯ 

9. ทบทวนรูปแบบการจ่ายเงินค่าตอบแทนใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง 

10. พิจารณาเกณฑก์ารประเมินผลกรรมการผูท่ี้เป็นผูบ้ริหารระดบัสูง และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

11. พิจารณาค่าตอบแทนประจาํปี 

 

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผดิชอบ และรายงานต่อ คณะกรรมการบริษทั 

ดงัต่อไปน้ี 

1. พิจารณาให้มีการจดัการและการควบคุมความเส่ียงของธุรกิจ เพื่อการดาํเนินการลงทุนและการดาํเนินกิจกรรม

ของบริษทัฯ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

2. รายงานผลการจดัการความเส่ียงของธุรกิจให้คณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบ ในกรณีท่ีมีปัจจยัหรือเหตุการณ์

สําคญัท่ีอาจมีผลกระทบต่อบริษทัฯ อยา่งมีนยัสําคญั   ตอ้งรายงานให้คณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อทราบและ

พิจารณาโดยเร็วท่ีสุด 

3. พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงของบริษทัฯ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

 

5.    คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี 

          อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี 

         คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผดิชอบ และรายงานต่อ คณะกรรมการบริษทั 

ดงัต่อไปน้ี 

1. เสนอแนะนโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี แนวทางปฏิบติัการดาํเนินธุรกิจและการประกอบกิจการท่ีดี 

2. ทบทวนหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และปรับแกไ้ขตามความเหมาะสม 
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3. ติดตามผลการดาํเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

 

6. คณะกรรมการการลงทุน 

อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุน  

1. ศึกษา วเิคราะห์ โอกาส กาํหนดกลยทุธ์ เป้าหมาย  แผนการลงทุน งบประมาณการลงทุน  ผลตอบแทนการ

ลงทุน และผลประโยชน์อ่ืนจากการลงทุน  โดยคาํนึงถึงผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าการลงทุน  และปัจจยัเส่ียงท่ี

เก่ียวขอ้ง ใหมี้การบริหารจดัการใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

2. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการลงทุนท่ีไดรั้บการอนุมติัให้เขา้ลงทุน  ภายใตง้บประมาณท่ีคณะ 

กรรมการบริษทัอนุมติัไว ้ และรายงานคณะกรรมการเพื่อรับทราบ 

 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 (1)  กรรมการอสิระ 

 หลกัเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอสิระ 

 กรรมการท่ีเป็นอิสระตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจาํ หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา 

คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม 

3. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ีใหน้บัรวมถึงหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย  

4. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายใหเ้ท่าเทียมกนั 

5. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษทัฯ กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือบริษทั

อ่ืนซ่ึงมีผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่กลุ่มเดียวกนั 

6. สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯเพื่อตดัสินใจในกิจกรรมท่ีสาํคญัของบริษทัฯ  

 ซ่ึงคุณสมบติัดงักล่าวเป็นคุณสมบติัท่ีเทียบเท่ากบัขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ  

             ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 การถ่วงดุลของกรรมการกบักรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบริษทัฯ  ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564 จาํนวน 8 ท่าน ประกอบดว้ย 

 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร     1 ท่าน 

กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร     4 ท่าน 

 กรรมการท่ีเป็นอิสระ      3 ท่าน  
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 (2)  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 การคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้ ง เป็นกรรมการ บริษัทฯได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการบริษทั และเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงให้สิทธิแก่ผูล้งทุนรายยอ่ยในการแต่งตั้งกรรมการผา่นท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นโดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้นบัวา่ผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึง

เสียง โดยใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียง

ให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ กล่าวคือไม่ใช้ระบบสะสมคะแนน (Cumulative Voting) และบุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนน

เสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ัง

นั้น ในกรณีบุคคลท่ีไดรั้บการเลือกตั้งมีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธาน

เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด  

ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการวา่งลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล

ใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนดเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้

แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการได้

เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

ส่วนในการพิจารณาสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมิได้มีตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั การคดัเลือกบุคคล

ดงักล่าวไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั 

 

การกาํกบัดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อย  

1. กลไกในการกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ย 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 18/2560 ไดม้ติใหป้รับปรุงอาํนาจดาํเนินการซ่ึงเป็นระเบียบและขอ้ปฎิบติั

อาํนาจในการอนุมติัต่างๆของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 25 สิงหาคม 2560 โดยอาํนาจท่ีผูกพนับริษทั

ตามกฎหมายเป็นอาํนาจของคณะกรรมการบริษทั เวน้แต่จะมีการมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทัให้กระทาํการ

แทนได ้และอาํนาจการบริหารทัว่ไปเป็นอาํนาจของกรรมการผูจ้ดัการ อาํนาจดาํเนินการแบ่งประเภทการอนุมติัตาม

ขั้นตอนออกเป็น 8 ประเภท คือ การเงิน, การบญัชี, ธุรการ, การจดัซ้ือ, การบริหารงานบุคคล, ทัว่ไป ต่อมาได้มีการ

ปรับปรุงอาํนาจดาํเนินการตามมติคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี  2/2561   เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้

ในปัจจุบนั 

 นอกจากน้ี ผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในบริษทัย่อย จะตอ้งดูแลใหบ้ริษทัยอ่ยมีขอ้บงัคบัในเร่ือง

การทาํรายการท่ีเก่ียวโยง  การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยห์รือการทาํรายการสําคญัอ่ืนใดของบริษทัดงักล่าวให้

ครบถ้วนถูกตอ้ง  และใช้หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการทาํรายการขา้งตน้ในลกัษณะเดียวกบั

หลกัเกณฑข์องบริษทั  รวมถึงตอ้งกาํกบัดูแลใหมี้การจดัเก็บขอ้มูล  และการบนัทึกบญัชีของบริษทัยอ่ยใหบ้ริษทัสามารถ

ตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัทาํงบการเงินรวมไดท้นักาํหนดดว้ย 
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2.   ขอ้มูลขอ้ตกลงระหวา่งบริษทัและผูถื้อหุน้อ่ืนในการบริหารจดัการบริษทัยอ่ย 

 -ไม่มี- 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษทัฯ  มีนโยบายและวิธีการดูแลเพื่อป้องกนัการเอาเปรียบผูถื้อหุ้นอ่ืนและส่งเสริมให้เกิดการปฎิบติัต่อผูถื้อ

หุ้นอย่างเท่าเทียม  โดยไม่นาํขอ้มูลไปใช้ในทางท่ีผิด รวมถึงการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตน

รวมทั้งเพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพย ์เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดมาตราการป้องกนัการใชข้อ้มูลโดยมิชอบ 

( Insider  Trading ) ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงหมายถึงคณะกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร และพนกังานในหน่วยงาน                    

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล  รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว ดงัน้ี  

- หา้มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและ

งบการเงินประจาํปี และอยา่งนอ้ย 1 วนัหลงัการเปิดเผยงบดงักล่าว 

- ในกรณีท่ีทราบขอ้มูลใด ๆ ท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ตอ้งไม่ซ้ือขาย

หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ จนกวา่จะไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะชนทั้งหมดแลว้ 

- กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง (ตั้งแต่รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ข้ึนไป รวมถึงผูจ้ดัการฝ่ายในสาย

การเงินและบญัชี มีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยเ์ม่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นคร้ังแรก  และหลงัจากท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง (ซ้ือ ขาย โอนหลกัทรัพย)์ ทุกคร้ังภายใน 3 วนัทาํการต่อ ก.ล.ต.   หรือ รายงานการถือครอง

หลกัทรัพยใ์หท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบถึงขอ้มูลการถือหลกัทรัพยทุ์กคร้ังท่ีมีการประชุมคณะ 

กรรมการบริษทัฯ 

- จดัระบบรักษาความปลอดภยัในท่ีทาํงานเพื่อป้องกนัแฟ้มขอ้มูลและเอกสารลบั 

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2564 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติแต่งตั้งผูส้อบ

บญัชีแห่งบริษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบญัชี จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2564 พร้อมกับอนุมติัให้

กาํหนดค่าสอบบญัชีรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจาํปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท (ห้าลา้นส่ีแสนบาท

ถว้น)  

 

การปฎบิัติตามหลกัการการกํากบัดูแลกจิการทีด่ีในเร่ืองอ่ืนๆ 

            บริษทัฯ ยดึมัน่และมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ และรับผดิชอบต่อ 

ผูมี้ส่วนได้เสียต่างๆ โดยนาํหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เพือ่เป็นแนวทางหลกัในการดาํเนินงานของบริษทัฯอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงคลอบคลุมหลกัการปฏิบติัเก่ียวกบัการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีรายละเอียดประกอบ 5 ดา้นดงัต่อไปน้ี 
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  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

            บริษทัฯ มีนโยบายสนบัสนุนและส่งเสริมอาํนวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกรายไดรั้บสิทธิ

พื้นฐานต่างๆ ดว้ยวิธีการและมาตราฐานท่ีเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือได ้โดยให้สิทธิในการซ้ือ ขาย โอน หลกัทรัพยท่ี์ตน

ถืออยูอ่ยา่งเป็นอิสระ การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้หรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การส่ง

คาํถามล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้  การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมอยา่งอิสระ การใชสิ้ทธิลงคะแนนในเร่ืองท่ี

สาํคญัของบริษทัท่ีคณะกรรมการตอ้งนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติั เช่น การเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้ตาํแหน่งตาม

วาระ การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ผูส้อบบญัชี เป็นตน้  นอกจากน้ีแลว้ ทางบริษทั

ฯ ยงัไดด้าํเนินการในเร่ืองอ่ืนๆให้เป็นไปตามกฎระเบียบและความถูกตอ้งตามกฎของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เช่น การใหข้อ้มูลต่างๆท่ีมีความสําคญัหรือมีผลกระทบต่อบริษทัฯ หรือผูถื้อหุ้น เช่น รายการท่ีเก่ียวโยงกนั  รายละเอียด

การใช้สิทธิของ   วอแรนท์  รายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีขนาดเป็นสาระสําคญัตามท่ีกาํหนดไวใ้น

กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเปิดเผยขอ้มูลผา่นทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และทางเวปไซตข์องบริษทัฯ 

 

  2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 

  บริษทัฯ ตระหนกัและใหค้วามสาํคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ เพื่อการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและเท่าเทียม 

กนัอยา่งแทจ้ริง  จึงไดก้าํหนดแนวปฏิบติัเพื่อกาํกบัดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

 

1. การประชุมผูถื้อหุน้ 

การใหข้อ้มูลก่อนการประชุม  

   1.1 บริษทัฯ มีนโยบายในการสนบัสนุน หรือส่งเสริมผูถื้อหุน้ทุกกลุ่มให้เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น โดยบริษทัฯ 

ไดส่้งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้โดยระบุวนั เวลา และสถานท่ี ประชุมอยา่งชดัเจนพร้อมรายละเอียด ระเบียบวาระการ

ประชุม มีรายละเอียดคาํช้ีแจงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของแต่ละวาระการประชุม ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญ

ประชุมผูถื้อหุน้  

   1.2 ในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯจดัให้มีสถานท่ีจดัการประชุมท่ีมีขนาดเพียงพอรองรับจาํนวนผูถื้อหุ้น

จดัสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นตั้งคาํถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวกบับริษทัฯได ้รวมทั้งเปิดโอกาส

ใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมโดยกาํหนดหลกัเกณฑ์การส่งคาํถามล่วงหนา้อยา่งชดัเจน และแจง้ให้ผูถื้อ

หุ้นทราบพร้อมกับการนําส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคาํถาม

ล่วงหนา้ดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซต ์ (Website) ของบริษทัฯ ดว้ย  

      1.3 ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยสามารถเสนอรายช่ือผูท้รงคุณวุฒิเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ตามหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการของบริษทัฯ    

        1.4 บริษทัฯ อาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอยา่งเต็มท่ี และละ

เวน้การกระทาํใดๆ ท่ีเป็นการจาํกดัโอกาสการเขา้ประชุมของผูถื้อหุน้ เช่น การเขา้ประชุมเพื่อออกเสียงลงมติ ไม่มีวธีิการ

ยุง่ยากหรือ มีค่าใชจ่้ายมากเกินไป สถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้สะดวกต่อการเดินทาง เป็นตน้  
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      1.5 บริษทัฯ รักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นและปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิรับ

ขอ้มูล หรือเอกสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ  

      1.6 บริษทัฯไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น โดยมีระเบียบวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดคาํ

ช้ีแจง และเหตุผลประกอบการพิจารณาของแต่ละวาระการประชุมใหผู้ถื้อหุน้ก่อนวนันดัประชุมผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ย 14 วนั  

      1.7  การคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  

   บริษทัฯ สนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นขา้งนอ้ยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นหรือเสนอ

ช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีการขอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อ

เป็นกรรมการบริษทัฯ   ตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

     1.8  การมีส่วนไดเ้สียของกรรมการบริษทัฯ  

   บริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายใหก้รรมการบริษทัฯท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียเก่ียวกบัการพิจารณาเร่ืองใดของวาระการ

ประชุม งด เวน้การมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาวาระการประชุมนั้น 

 

2.  การดาํเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

    2.1 บริษทัฯ ส่งเสริมให้นาํเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผูถื้อหุ้น การนับ

คะแนนและการแสดงผลการนบัคะแนน เพื่อใหก้ารดาํเนินการประชุมสามารถกระทาํไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นยาํ  

   2.2 กรรมการบริษทัฯทุกคนรวมทั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยและเลขานุการบริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น

ทุกคร้ัง รวมทั้งท่ีปรึกษากฏหมายท่ีเป็นอิสระจากภายนอก (Inspector) ทาํหนา้ท่ีดูแลใหก้ารประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอยา่ง

โปร่งใส ถูกตอ้งตามกฏหมาย  หากไม่ติดภารกิจสําคญั ผูบ้ริหารระดบัสูงทุกคนเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อตอบขอ้

ซกัถามและรับฟังความคิดเห็นของผูถื้อหุน้  

   2.3 ผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดระยะเวลาการประชุม ผูถื้อหุ้นมีสิทธิซกัถามขอ้

สงสัย เสนอความคิดเห็นต่อท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ประธานท่ีประชุมตอ้งจดัสรรเวลาให้อยา่งเหมาะสม 

ส่งเสริมใหมี้การ แสดงความเห็น และซกัถามในท่ีประชุม        

 

3.  การดาํเนินการหลงัประชุม 

      3.1 การจดัทาํรายงานประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผูถื้อหุน้ 

        ในรายงานประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้บนัทึกการช้ีแจง ขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผล

การลงคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบก่อนดาํเนินการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ตั้งประเด็น หรือซกัถาม นอกจากน้ี 

บริษทัฯ ได ้จดัให้มีบนัทึกคาํถามคาํตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ การประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นเห็นดว้ย ไม่เห็น

ดว้ย และงดออกเสียง เป็นอยา่งไร รวมถึงการบนัทึกรายช่ือกรรมการบริษทัฯ ผูเ้ขา้ร่วมการประชุม และกรรมการบริษทัฯ 

ท่ีลาการประชุมดว้ย  

   3.2 เลขานุการบริษัทฯ จัดทํารายงานการประชุมผู ้ถือหุ้นท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนเพื่อนําส่ง

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) รวมทั้งเผยแพร่ให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงผล
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ของการลงคะแนนของแต่ละวาระการประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ทราบผา่นเวบ็ไซด์บริษทัฯ ภายใน 

14 วนัหลงัจากการประชุมผูถื้อหุน้  

 

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

บริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดนโยบายและมาตรการปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นหลกัในกลุ่ม 

ต่างๆ  โดยคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียตามกฏหมายหรือขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษทัฯ เพื่อใหพ้นกังานทุกระดบัยึดถือเป็น

แนวปฏิบติัซ่ึงเป็นภาระหนา้ท่ีท่ีสาํคญัของทุกคน ดงัน้ี 

 1.  การกาํหนดนโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  

  1.1 บริษทัฯ แบ่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียออกเป็นกลุ่มไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น คู่คา้ คู่แข่ง ผูบ้ริโภค พนกังาน ผูร่้วมงาน 

ลูกหน้ี เจา้หน้ี ตลอดจนชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บริษทัฯไดจ้ดัให้มีช่องทางในการ

ส่ือสารและการ ตอบสนองความตอ้งการจากบริษทัฯอยา่งพอเพียงของแต่ละกลุ่ม  

  1.2 บริษทัฯ มีพนัธสัญญาต่อลูกคา้ในการดูแลลูกคา้อยา่งเป็นระบบในดา้นสุขภาพ ความปลอดภยั และการ

ชดเชย จากการใชสิ้นคา้หรือบริการในช่วงอายสิุนคา้หรือบริการนั้น  

  1.3 บริษทัฯ มีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบต่อสังคมในการสร้างปฏิสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชนท่ีสถานประกอบการ

ตั้งอยู ่ มีแผนงานในการรักษาส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการ

ดาํเนินงานของ บริษทัฯ มีแผนชดเชยท่ีดีหากมีอุบติัเหตุและมีการวางแผนแกไ้ขอย่างย ัง่ยืน นอกจากน้ีบริษทัฯไดใ้ช้

มาตรฐานยุโรปในการ ก่อสร้างโรงงาน ทาํให้มัน่ใจไดว้่าห่วงโซ่อุปทานของบริษทัฯเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และใช้

ทรัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

  1.4 การปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและรับผดิชอบต่อเจา้หน้ีโดยจดัให้มีการคา้ประกนัเจา้หน้ีตามขอ้ตกลงทางธุรกิจท่ี 

เหมาะสมและเป็นหลกัพึงปฏิบติัทางการคา้ทัว่ไป  

      1.5 บริษทัฯ ไดล้งนามเขา้เป็นภาคีต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ไดด้าํเนินการประชาสัมพนัธ์ใหพ้นกังานของ

บริษทัฯตระหนกัถึงเร่ืองดงักล่าว  นอกจากน้ีบริษทัฯไดส้นบัสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังใหพ้นกังานของบริษทัฯ

ปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  

  1.6 บริษัทฯ คาํนึงถึงสวสัดิภาพของพนักงาน โดยไม่เอาเปรียบในการทาํสัญญาจ้าง มีการกําหนด

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพ  เพื่อกระตุน้ให้พนกังานมีแรงจูงใจในการทาํงาน  มีการฝึกอบรมและให้การศึกษา

เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศกัยภาพของพนกังาน มีส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี มีการกาํหนดมาตรฐานความปลอดภยั สร้างวินยั

ในการทาํงาน ไดรั้บการเอาใจใส่ดูแลอยา่งทัว่ถึง บริษทัฯไดก้าํหนดแผนการแกไ้ขปัญหาต่อผูไ้ดรั้บผลกระทบดงักล่าว

หากมีเหตุใหพ้นกังานตอ้งยติุการทาํงาน ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม  

  1.7 เพื่อให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนัและมีความเป็นธรรมตามหลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯไดจ้ดัให้มีช่องทางรับแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนหรือขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะใดท่ี

แสดงวา่ผูมี้ส่วนได ้ ส่วนเสียไดรั้บผลกระทบหรือมีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบอนัจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูมี้

ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ หรือจากการปฏิบติัของพนกังานของบริษทัฯเก่ียวกบัการ
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กระทาํผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณรวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบติัอย่างไม่เท่าเทียมกนั หรือการ

กระทาํท่ีขาดความระมดัระวงัและขาดความรอบคอบ   โดยสามารถแจง้เบาะแสผา่นทางเวบ็ไซต ์(Website) ของบริษทัฯ  

ทั้งน้ี บริษทัฯ จะดาํเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและบนัทึกการสอบสวนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยไม่เปิดเผยช่ือ     

ผูแ้จง้เบาะแส รวมทั้งดาํเนินการจดัเก็บขอ้มูลการร้องเรียนเป็นความลบั  เพื่อคุม้ครองผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูแ้จง้

เบาะแสดงักล่าว 

    2.   การคดัเลือกคู่คา้ 

 2.1 การรับตวัอยา่งสินคา้ไวท้ดลองใชต้อ้งมีระยะเวลาจาํกดั และส่งมอบตวัอยา่งคืนให้กบัผูค้า้/ผูข้าย ทนัที

เม่ือครบกาํหนด ควรทดลองใชสิ้นคา้ตวัอยา่งนั้นอยา่งระมดัระวงั ดว้ยวตัถุประสงคท่ี์จะตรวจสอบและบนัทึกขอ้มูลดา้น 

คุณภาพและสมรรถภาพอย่างแทจ้ริง โดยมีการบนัทึกขอ้มูลดงักล่าวไวเ้ป็นหลักฐาน เพื่อใช้อ้างอิงในการพิจารณา

ตดัสินใจเม่ือถึงเวลา  

                   2.2 ไม่เชิญผูค้า้/ผูข้ายเขา้ร่วมยื่นขอ้เสนอ หรือประกวดราคาโดยไม่มีความตอ้งการจดัหาอยา่งแทจ้ริง หรือ

ตั้งใจไวแ้ลว้ว่าจะไม่จดัหาจากผูค้า้/ผูข้ายรายนั้น ควรเลือกเชิญเฉพาะผูค้า้/ผูข้ายท่ีเม่ือพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบติั 

ความ ตั้งใจ และความสามารถท่ีจะเขา้ร่วมแข่งขนัโดยหวงัจะไดรั้บการจดัหาในท่ีสุดเท่านั้น   

                   2.3 ปฏิบติัต่อผูค้า้/ผูข้ายท่ีเขา้ร่วมประกวดราคาโดยทดัเทียมกนั 

                   2.4 รักษาขอ้มูลต่างๆท่ีไดรั้บจากผูเ้สนอราคา หรือผูเ้ขา้ร่วมประกวดราคาแต่ละรายไวเ้ป็นความลบั 

                   2.5 ดาํเนินการจดัหาอยา่งโปร่งใส ยติุธรรมและซ่ือสัตย ์และไม่ใหมี้อิทธิพลใดๆท่ีไม่ชอบธรรมแทรกแซงได ้

    3.   การดาํเนินธุรกิจภายใตม้าตรฐานส่ิงแวดลอ้ม  

บริษทัฯ ได้ควบคุมคุณภาพการปล่อยของเสียออกสู่ส่ิงแวดล้อมภายนอกภายใตข้อ้กาํหนดของกรมควบคุม

มลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัไออีซี มีการมีการ

ตรวจวดัมลพิษ การควบคุมนํ้าเสีย และมีการส่งรายงานตามขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการอยา่งเคร่งครัด 

 

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

คณะกรรมการไดดู้แลให้บริษทัฯเปิดเผยขอ้มูลสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ี

มิใช่ขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ตามแบบรายงานประจาํปี (56-2) ผา่นช่องทางเวบ็ไซต ์

(Website) ของบริษทัฯ  โดยเสนอขอ้มูลทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และมีการปรับปรุงอยูเ่สมอ เพื่อให้ขอ้มูลเป็น

ปัจจุบนั  

ในรอบปี 2564 บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลผา่นช่องทางเวบ็ไซต ์(Website) ของบริษทัฯ และมีการตอบขอ้ซกัถาม

ทางโทรศพัทผ์่านทางหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations)  ซ่ึงถือเป็นการเพิ่มช่องทางในการเปิดเผยของ

บริษทัฯ แก่ผูถื้อหุน้ดว้ย  เพื่อใหน้กัลงทุน ผูถื้อหุน้ และฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดรั้บสารสนเทศอยา่งรวดเร็ว และถูกตอ้ง 
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5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัฯ มีบทบาทสําคญัในฐานะตวัแทนของผูถื้อหุ้นในการกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ แผนกล

ยทุธ์ และงบประมาณเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินกิจการ และการควบคุมดูแลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารให้

เป็นไปตามนโยบายท่ีไดก้าํหนดไวด้ว้ยความยุติธรรม โปร่งใส สอดคล้องกบักฏหมาย ขอ้บงัคบัและนโยบายต่าง ๆ 

รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ  
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โ ครงสร้างผู้ถือหุ้น 
 

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีถือหุน้ตั้งแต่ 0.5 % ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2564    ซ่ึงเป็นวนัท่ี

บริษทัฯ กาํหนดวนั Record Date (กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564)  

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

  
ช่ือ นามสกุล จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

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

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

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

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

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

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

 7 บริษทั 
 

ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ 1,909,863,205 0.766% 

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

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

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

   จากหุน้ทั้งหมด   249,345,538,669 หุน้ 

 

1) การประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holding Company) 

     -ไม่มี- 

 

2) ขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

     -ไม่มี- 
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การออกหลกัทรัพย์อ่ืน  

1. ใบสําคัญแสดงสิทธิ IEC-W2  

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

วนัท่ี 23 พฤษภาคม  2559  โดยมีกาํหนดการใชสิ้ทธิไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละงวดไตรมาส ( เดือนมีนาคม 

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

ปีท่ี 1  ( 23 พฤษภาคม 2559  ถึง 22 พฤษภาคม 2560 )     

ราคาหุน้ละ  0.025 บาท (สองจุดหา้สตางค)์  

ปีท่ี 2  ( 23 พฤษภาคม 2560  ถึง 22 พฤษภาคม 2561 )     

ราคาหุน้ละ  0.035 บาท (สามจุดหา้สตางค)์ 

 ปีท่ี 3  ( 23 พฤษภาคม 2561  ถึง 22 พฤษภาคม 2562 )     

ราคาหุน้ละ  0.045 บาท (ส่ีจุดหา้สตางค)์ 

โดยใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 (IEC - W2) เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด

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

หลกัทรัพยฯ์ ไดรั้บจดทะเบียนหลกัทรัพย ์IEC-W2   เขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและไดก้าํหนดวนัเร่ิมทาํการซ้ือขาย

หลกัทรัพยด์งักล่าวในระบบกระดานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 14 มิถุนายน  2559 เป็น

ตน้ไป  และมีผลการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

ก ารใ ช้ สิ ท ธิของ ใ บสําคัญ

แสดงสิทธิ  

IEC -W2 

จาํนวนใบสาํคญัแสดง

สิทธิท่ีใชสิ้ทธิ 

(หน่วย) 

อตัราการใช้

สิทธิ 

ราคาใชสิ้ทธิ 

(บาทต่อหุ้น) 

วนัใชสิ้ทธิ จาํนวนหุ้นท่ีเกิด

จากการใชสิ้ทธิ 

(หุ้น) 

จาํนวนหุ้นท่ีรองรับ

การใชสิ้ทธิคงเหลือ  

(หุ้น) 

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

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

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

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

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

บริษทัฯ สามารถออกตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange) เพื่อจดัหาเงินทุนสาํหรับใชใ้นการลงทุน                               

และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทัว่ไปตามช่วงระยะเวลาต่างๆ  มูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 200 ลา้นบาท  อายตุัว๋แลกเงิน

ไม่เกิน 270 วนั เสนอขายผูล้งทุนไม่เกิน 10 ราย และไม่เกิน 10 ใบ ณ ขณะใดขณะหน่ึง (PP10)  

 เน่ืองจากการออกตัว๋แลกเงินจะมีตน้ทุนทางการเงินคงท่ีตามท่ีระบุในหนา้ตัว๋ ในขณะท่ีอตัราดอกเบ้ียในตลาดมี

แนวโนม้ปรับลดลง   ดงันั้น ในช่วงระหวา่งปี 2561-2562  บริษทัฯ จึงไดข้อไถ่ถอนตัว๋แลกเงินทั้งหมด   ทาํให ้ณ 

ปัจจุบนั บริษทัฯ ไม่มียอดคงคา้งของตัว๋แลกเงินท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุน   

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

- นโยบายของบริษทัฯ: หากไม่มีเหตุจาํเป็นอ่ืนใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการ

ดาํเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั  

    บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 70  

    แต่ไม่เกินร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษี  

-    นโยบายของบริษทัยอ่ย : -ไม่ไดก้าํหนด- 
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ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 

 แมว้า่ในช่วงปีท่ีผา่นมา บริษทัไดรั้บผลกระทบในการดาํเนินธุรกิจในหลายดา้น แต่บริษทัฯยงัคงมุ่งมัน่ดาํเนิน

ธุรกิจดา้นพลงังานทดแทนแบบครบวงจร โดยดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนท่ีหลากหลาย และ

ยงัคงพฒันาธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบริหารการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื เพื่อสร้างความสมดุลทั้งทาง

เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม แมว้า่ในบางธุรกิจยงัคงมีปัญหากบัชุมชนรอบขา้งอยูบ่า้ง แต่บริษทัฯ พยายาม

แกไ้ขปัญหามาโดยตลอด รวมทั้งการจดักิจกรรมชุมชนสัมพนัธ์ และการมีส่วนร่วมสร้างกิจกรรมในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง

เพื่อใหชุ้มชนและกิจการสามารถอยูร่่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดด้าํเนินงานดา้นการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงั ดว้ยการสร้างจิตสํานึกโดย

เร่ิมตน้จากภายในองค์กรและขยายสู่ชุมชนและสังคมโดยรอบ อีกทั้งให้ความสําคญัต่อการพฒันาพื้นท่ีสีเขียวรอบ

โรงงานเพื่อคืนความสมดุลให้แก่ธรรมชาติให้คงอยูต่่อไป อาทิเช่น การสร้างพื้นท่ีสีเขียวในโรงงาน  ปรับภูมิทศัน์ดูแล

ส่ิงแวดลอ้มบริเวณรอบโรงงาน  การปลูกป่าร่วมกบัชุมชน  และการช่วยเหลือสนบัสนุนกิจกรรมชุมชน เป็นตน้ ในรอบ

ปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดด้าํเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี  

 
1. E-Environment : การดูแลรักษาและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม   

 

โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้ให้ความสําคญัต่อผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มของสังคม โดยลงพื้นท่ี

สาํรวจความคิดเห็นและช้ีแจงปัญหาพร้อมดาํเนินการหาแนวทางการแกไ้ขในดา้นส่ิงแวดลอ้มมาโดยตลอด  แมว้า่ในช่วง

ท่ีผ่านมามีปัญหาในเร่ืองกล่ินขยะท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ แต่บริษทัฯ ก็ไดห้าแนวทางแก้ไขดว้ยการนาํเอน

ไซน์มาฉีดพ่นควบคู่ไปกบันํ้ าหมกัชีวภาพเพื่อลดกล่ินขยะมูลฝอย บริเวณลานรับขยะภายในโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ       

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  และยงัได้ยกระดับมาตรการป้องกันผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมโดยได้ดําเนินการจัดการ 

ดงัต่อไปน้ี 

• เปล่ียนถุงกรองฝุ่ น (Bag Filter) เพือ่ควบคุมปริมาณมลพิษท่ีปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีมาตรฐานกาํหนด 

สามารถดกัฝุ่ นได ้0.1 ไมครอน  

• แสดงผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศปลายปล่องแบบต่อเน่ือง (CEMs)  ณ ป้ายแสดงผลบริเวณหนา้โครงการ  อีกทั้งได้

จดัส่งผลใหแ้ก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมผา่นระบบออนไลน์     

• สร้างอาคารปิดเพื่อแกไ้ขปัญหาเร่ืองกล่ิน โดยสร้างอาคารขนาด 30x40 เมตร เพื่อควบคุมกล่ินไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ

พื้นท่ีใกลเ้คียง 

• ต่อเติมกาํแพงคอนกรีตสูง 3 เมตร บริเวณโดยรอบอาคารเพื่อป้องกนันํ้าเสียและกล่ินกระจายออกสู่ภายนอก 

• เดินท่อ Duct เพื่อดูดกล่ินจากหอ้งเก็บขยะไปเผาในเตาเผาไหม ้ 

• ติดตั้งเคร่ืองผลิต Ozone เพื่อควบคุมกล่ิน 

• ปรับปรุงภูมิทศัน์พื้นท่ีสีเขียวของโครงการ และปลูกไมร้ั้วเพื่อป้องกนัผลกระทบดา้นกล่ิน และเสียงรอบๆ โรงไฟฟ้า 
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• ฉีดพน่นํ้ายาจุลินทรีย ์(EM)ในพื้นท่ีประกอบการ ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพอากาศและฤดูกาลต่างๆ โดยในฤดูฝนจะเพิ่ม

ความถ่ีจาก 12 ชัว่โมง/รอบ เป็น 6 ชัว่โมง/รอบ 

• ติดตั้งหวัฉีดละอองจุลินทรีย ์(ม่านEM) รอบอาคารและประตูเพื่อควบคุมกล่ินและดกัจบัฝุ่ นละอองในอากาศ  

• ดาํเนินการต่อเพิ่มความสูงของปล่องระบายอากาศจากระดบัความสูง 30 เมตร เป็น 45 เมตร เพื่อช่วยทาํใหค้วามเขม้ขน้

ของพิษทางอากาศ ลดลงถึง 16 เท่า 

 

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลสระแก้ว ไดมุ้่งมัน่เขา้สู่ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายส่ิงแวดลอ้ม

ของบริษทัซ่ึงมุ่งเน้นการป้องกันมลพิษและปฏิบติัตามกฎหมายส่ิงแวดล้อม โดยได้ทาํการประเมินความเส่ียงด้าน

ส่ิงแวดลอ้มประจาํปี 2564 แลว้กาํหนดเป็นแผนงานเพื่อแกไ้ขปัญหาและป้องกนัมลพิษ โดยไดล้งทุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ดงัน้ี 

• ระบบรวบรวมนํ้าทิง้จากกระบวนการผลิต แต่เดิมนํ้ าทิ้งจากกระบวนการผลิตจาก Boiler Zone มีแหล่งกาํเนิดนํ้ าทิ้ง

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

ไหลลงรางระบายนํ้าฝน และไหลออกนอกบริเวณโรงงาน  ดงันั้น จึงจดัทาํระบบรวบรวมนํ้ าทิ้งเพื่อรวบรวมนํ้ าทิ้งเขา้

สู่บ่อบาํบดันํ้าทิ้งจากกระบวนการผลิต และป้องกนัไม่ใหน้ํ้าทิ้งไหลลงรางระบายนํ้าฝน 

• บ่อปรับสภาพนํา้ทิง้จากกระบวนการผลติ (Neutralization pond Actual 50%) จากผลตรวจวดัดา้นส่ิงแวดลอ้มพบวา่ 

นํ้ าทิ้งจากกระบวนการผลิต มี pH สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้ าทิ้ง ดงันั้น จึงได้จดัทาํบ่อปรับสภาพนํ้ าทิ้ง 

(Neutralization pond) โดยติดตั้งระบบเคมีปรับสภาพนํ้ าทิ้งจากกระบวนการผลิต ดว้ยการจ่ายสารเคมีกรดซลัฟิวริค    

( H2SO4 ) 50% ลงในรางรวบรวมนํ้าทิ้งเพื่อปรับสภาพนํ้าทิ้งใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้ง 

• ทาํแนวกนัฝุ่นและคันดิน รอบโรงไฟฟ้า 

• โครงการไตรภาคีเพ่ือบริหารจัดการนํ้าเสียและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมชุมชนแนวคลองพระปรงในฐานะภาค

ผูป้ระกอบการท่ีตั้งอยูติ่ดลุ่มนํ้ าพระสทึง  ทั้งน้ีเพื่อร่วมดูแล รักษาลุ่มนํ้ าพระปรง-พระสทึง ของจงัหวดัสระแกว้และ

ปราจีนบุรี โดยบริษทัไดรั้บการแต่งตั้งเป็นคณะทาํงานตามคาํสั่งของกรมโรงงานอุตสาหกรรมท่ี 187/2559  เร่ือง การ

แต่งตั้งคณะทาํงานไตรภาคีเพื่อบริหารจดัการนํ้าเสียและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มชุมชนแนวคลองพระปรง   

 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์  โครงการลาํพูน จ.ลาํพูน  และ โครงการแม่มาลยั จ.เชียงใหม่ 

• บริษทั มีนโยบายไม่ใช้สารเคมีในการกาํจดัวชัพืช และไดด้าํเนินการตรวจสอบคุณภาพนํ้ าโดยรอบโครงการทุกปี 

เพื่อใหแ้น่ใจวา่โรงงานไม่มีมลพิษจากการผลิตไฟฟ้า   

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

มาตรการป้องกนัแกไ้ขและติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อรายงานส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจากการผลิต

ไฟฟ้า   มาตรการป้องกนัแกไ้ขและติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเพื่อไม่ใหส่้งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  

ความปลอดภยัและชุมชนในพื้นท่ีใกลเ้คียงสถานประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 
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• โรงไฟฟ้าโครงการลาํพูน จ.ลาํพูน  ไดรั้บรางวลัสถานประกอบการท่ีผา่นเฏณฑ์การประเมินธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม 

ทั้งโครงการลาํพูน 1 และ ลาํพูน 2 เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 

  

            
 

2. S-Social Responsibility ความรับผดิชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน  

กจิกรรมสานสัมพนัธ์กบัชาวบ้านบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ อาํเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา  

• โครงการธนาคารขยะ ไดริ้เร่ิมในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบนัไดด้าํเนินการรับซ้ือขยะอย่างต่อเน่ืองใน

โรงเรียนจาํนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนบา้นบึงพิชัย และ โรงเรียนบา้นทุ่งเลียบ บริษทัไดรั้บซ้ือขยะประเภทขวดนํ้ า

พลาสติก เศษกระดาษ และถุงพลาสติก เพื่อปลูกจิตสํานึกให้เด็กนกัเรียนไดต้ระหนกัถึงคุณค่าของส่ิงแวดลอ้ม  โดย

การส่งเสริมการคดัแยกขยะก่อนทิ้ง  เพื่อลดปริมาณขยะด้วยการนาํขยะบางส่วนสามารถนาํกลบัมาใช้ใหม่  แต่

ปริมาณขยะภายในโรงเรียนมีจาํนวนท่ีลดน้อยลง บริษทัฯ จึงไดมี้แผนในอนาคตท่ีจะเพิ่มการรับซ้ือขยะจากชุมชน

เพือ่เป็นการสนบัสนุนรายไดเ้สริมของชุมชน 

•    วนัท่ี 11 มกราคม 2564 บริษทั จีเดค จาํกดั ร่วมสนบัสนุนในกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ โดยไดม้อบรถจกัรยานเป็น

ของขวญัวนัเด็กใหแ้ก่เด็กๆในโรงเรียนและชุมชนใกลเ้คียงบริษทัฯ 
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•   วนัท่ี 10 มีนาคม 2564   ลงพื้นท่ียงัโรงเรียนบา้นบึงพิชยั เพื่อดาํเนินงานตามโครงการชุมชนสัมพนัธ์ใหบ้ริการ

ซ่อมแซมไฟฟ้าและปรับปรุงสาธารณูปโภค ส่งผลใหห้อ้งเรียนมีแสงสวา่งท่ีเพียงพอ เหมาะแก่การใชใ้นการเรียนการ

สอน  

                 
 

•   วนัท่ี 11 เมษายน 2564  พนกังาน บริษทั จีเดค จาํกดั ไดร่้วมกนัทาํบุญทอดผา้ป่าสามคัคีและเป็นส่วนหน่ึงในการ

ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ณ วดัเกาะวดั ตาํบลควนลงั อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  

                
•  วนัท่ี 14 สิงหาคม 2564 บริษทั จีเดค จาํกดั ไดร่้วมสนบัสนุนขา้วสารอาหารแห้ง  “โรงทาน-ตา้นภยัโควิด” ณ วดัเกาะ

วดั ในการประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนในพื้นท่ีชุมชนใกลเ้คียงบริษทัฯ เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือสังคมให้

สามารถผา่นพน้วกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ-19          
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•  วนัท่ี 18 สิงหาคม 2564 พนักงานจีเดคร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง ให้มีปริมาณเพียงพอ 

ปลอดภยั และมีคุณภาพสูงสุด จากผูบ้ริจาคโลหิตดว้ยความสมคัรใจไม่หวงัส่ิงตอบแทน เพื่อนาํไปใชรั้กษาผูป่้วยทัว่

ประเทศ 

                                              
 

        •   วนัท่ี 16 ตุลาคม 2564 คณะผูบ้ริหารและพนกังานบริษทั จีเดค จาํกดั ร่วมกบัเทศบาลเมืองควนลงั และ  อสม. ลง

พื้นท่ีเยีย่มผูก้กัตวักลุ่มเส่ียงโควดิ ท่ีไดก้กัตวัอยูท่ี่บา้นในชุมชนบริเวณใกลเ้คียงบริษทัฯ พื้นท่ีเทศบาลเมืองควนลงั  พร้อม

กบัไดม้อบถุงยงัชีพเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนและช่วยเหลือประชาชนท่ีมีความรับผดิชอบต่อสังคมในการกกัตวัอยูบ่า้น 
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โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล จ.สระแก้ว 

• กิจกรรม CSR สนบัสนุนเงินช่วยเหลือชาวบา้นท่ีเขา้รับการกกัตวัเน่ืองจากสถานการณ์โควดิ 

•  โครงการจิตอาสาพฒันาหมู่บา้นร่วมกบัชาวบา้นหมู่ 14 และหมู่4 เพื่อปรับทศันียภาพจากปากทางเขา้ หมู่บา้นถึง 

บริเวณหนา้บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั วนัท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมสานสัมพนัธ์กบัชาวบ้านบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล จ.สระแก้ว 

• ร่วมสนบัสนุนของรางวลัในกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติโรงเรียนบา้นหนองไทร วนัท่ี 8 มกราคม 2564   เพื่อสร้าง

ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งชาวบา้นในชุมชนท่ีอยูใ่กลเ้คียงบริษทั โดยไดม้อบจกัรยานและอุปกรณ์เคร่ืองเขียนเพื่อ

เป็นขวญัและกาํลงัใจใหก้บัเด็กๆ              
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• ทาํบุญทอดกฐินสามคัคีวดัหนองไทร วนัท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                      
 

กจิกรรมสานสัมพนัธ์กบัชาวบ้านบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า       

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์  โครงการลาํพูน จ.ลาํพูน และ โครงการแม่มาลยั จ.เชียงใหม่ 

• โรงไฟฟ้าโครงการลาํพูน จงัหวดัลาํพนู  ร่วมกบัเทศบาลตาํบลทากาศ  สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการ 

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลทากาศ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลตาํบล

ทากาศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาํบลทากาศ และประชาชนผูส้นใจ จดังาน "ตลาดนดัมหศัจรรย ์3 ดี สู่ชุมชน เพื่อเด็ก

ปฐมวยั" เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2564  ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาํบลทากาศ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพสําหรับการพฒันาการ

ของเด็กเล็ก และเปิดโอกาสให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ไดด้าํเนินโครงการพฒันากระบวนการเรียนรู้ผา่นส่ือ ภูมิปัญญา พื้นท่ี

กิจกรรมทางกาย เป็นแนวคิด ของการสร้าง “พื้นท่ีสร้างสรรคส์ําหรับเด็ก”  โดย เน้นไปท่ีการสร้างสุขภาวะท่ีดี 4 ดา้น 

(กาย จิต สังคม ปัญญา) ด้วยยุทธศาสตร์ 3 ดี  นั่นก็คือ ส่ือดี พื้นท่ีดี และภูมิดี ทาํให้เกิดกระบวนการกิจกรรม เพื่อ

สร้างสรรคศู์นยพ์ฒันาเด็กเล็ก อนัเป็นหวัใจสําคญัของการพฒันากระบวนการเรียนรู้ตามช่วงวยัของเด็กเล็ก รวมทั้งการ

ปลูกฝังการเป็นพลเมืองเด็ก ผา่นกระบวนการเรียนรู้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
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• โรงไฟฟ้าโครงการลาํพูน จงัหวดัลาํพูน  เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน  2564  ร่วมสนบัสนุนกิจกรรมด่านตรวจคดักรอง    

โควิดหมู่บา้นทากาศ ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลาํพูน โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 

ทากาศ  เจา้หนา้ท่ี อสม.  ผูใ้หญ่บา้น และคณะกรรมการหมู่บา้น  เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และ

เพื่อความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

• พนกังานบริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกดั ร่วมบริจาคโลหิตใหโ้รงพยาบาลจงัหวดัลาํพนู เม่ือวนัท่ี  

       1 ธนัวาคม 2564 
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• โรงไฟฟ้าโครงการลาํพูน จงัหวดัลาํพนู เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2564 ร่วมบริจาคเงินซ่อมแซมระบบ 

ท่อส่งประปาของหมู่บา้นทากาศ ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลาํพูน โดยมีผูใ้หญ่บา้น และคณะกรรมการเป็นผูรั้บมอบไป

ดาํเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

• ส่งเสริมการจ้างแรงงานท้องถิ่นในเร่ืองการจา้งแรงงานตดัหญา้และลา้งแผงโซลาร์ ตามนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน

ของบริษทัโดยไม่แบ่งแยก เพศ อายุ เช้ือชาติ รวมถึงมีการจดัเตรียมอุปกรณ์ในการปฏิบติังานอย่างครบถ้วนตาม

มาตรฐานความปลอดภยั อีกทั้งการลา้งแผงโซลาร์ยงัไดค้าํนึงถึงการรักษาระบบนิเวศ โดยใชเ้พียงนํ้ าประปาในการ

ลา้งเพื่อไม่ใหส่้งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

• สมทบกองทุนพลังงาน เพื่อให้ชุมชนนาํเงินกองทุนดังกล่าวไปพฒันาท้องถ่ิน  ซ่ึงในปีน้ียงัไม่มีการเบิกจ่ายเงินจาก 

กองทุนดงักล่าว  เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงระเบียบกองทุนของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน  
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3. G-Governance การกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี  

• วนัท่ี 17 สิงหาคม  2564  โรงไฟฟ้าโครงการแม่มาลัย จ.เชียงใหม่ ได้รับมาตรฐาน ระบบบริหารการจดัการคุณภาพ 

(QMS : Quality Management System) ISO 9001: 2015  เป็นมาตรฐานท่ีจะช่วยในการปรับปรุงสมรรถนะใน

ภาพรวมขององคก์ร และเป็นพื้นฐานท่ีดีสาํหรับการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ช่วยใหอ้งคก์รมีความสามารถในการผลิตสินคา้ 

และใหก้ารบริการตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ และขอ้กาํหนดกฏหมาย/กฏระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อ

เพิ่มความพึงพอใจของลูกคา้ สามารถบริหารจดัการความเส่ียงและโอกาสท่ีเก่ียวขอ้งกบับริบทและวตัถุประสงคข์อง

องคก์ร และจะช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจดัการความทา้ทายต่างๆ รวมถึงความตอ้งการและความคาดหวงัใน

อนาคต ในสภาพแวดลอ้มท่ีซบัซอ้นและเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร

แลว้ สรุปไดว้า่ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ในดา้นต่างๆ ตามแบบประเมินความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมภายในท่ีสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดทั้ง 5 ส่วนหลกั 17 

หลกัการยอ่ย คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ สามารถใชค้วบคุมการปฏิบติังานได ้

2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณทีีม่ีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

       -ไม่มี- 
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รายการระหว่างกนัของบริษัทกบับริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม 
 

1. การทาํรายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

               การทาํรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ กบับริษทัย่อยบริษทัย่อยทางตรง และทางออ้ม รวมทั้งนโยบายการ

กาํหนดราคาและอตัราดอกเบ้ียท่ีใช ้โดยท่ีบริษทัฯ มีรายการระหวา่งกนัไดแ้สดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5  

ของงบการเงินประจาํปี 2564 

            - รายการระหวา่งกนัของบริษทัยอ่ยทางตรง และทางออ้ม โดยมีลกัษณะความสัมพนัธ์ ดงัน้ี 

 

1.  บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) 

                     บริษทัยอ่ยทางตรง รายการระหวา่งกนั 

1. บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จาํกดั บริษทัฯ ทาํรายการระหวา่งกนัดงัน้ี 

• มีรายไดค่้าบริหารจดัการ ราคาตามสญัญา จาํนวน  120,000   บาท 

• มีดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ  2 ต่อปี จาํนวน 11,122874.43 บาท            

2. บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั บริษทัฯ ทาํรายการระหวา่งกนัดงัน้ี 

• มีรายไดค่้าบริหารจดัการ ราคาตามสญัญา จาํนวน 360,000 บาท                   

• มีดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ 2  ต่อปี จาํนวน   6,555,521.55    บาท     

2.   บริษัท ไออซีี กรีน เอนเนอรร์ยี ่จํากดั  

                     บริษทัยอ่ยทางตรง รายการระหวา่งกนั 

1. บริษทั จีเดค จาํกดั บริษทัฯ ทาํรายการระหวา่งกนัดงัน้ี 

• มีรายไดค่้าบริหารจดัการ ราคาตามสญัญา จาํนวน 360,000 บาท                   

• มีดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ 2  ต่อปี จาํนวน 4,318,646.16 บาท     

 

2. บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกดั 

บริษทัฯ ทาํรายการระหวา่งกนัดงัน้ี 

• รายไดค่้าบริหารจดัการ ราคาตามสญัญา จาํนวน 360,000 บาท                   

• มีดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ 2  ต่อปี จาํนวน 648,657.52  บาท  
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 ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

  ในกรณีท่ีบริษทัฯ เขา้ทาํสัญญาใด ๆ ก็ตาม หรือมีการทาํรายการระหวา่งกนักบับริษทัฯ บริษทัยอ่ยทางตรง และ

ทางออ้ม และหรือบุคคลภายนอก บริษทัฯ จะพจิารณาถึงความจาํเป็นและความเหมาะสมในการเขา้ทาํสัญญานั้น ๆ โดย

คาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นหลกั 

 

  มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกัน 

  ในกรณีท่ีบริษทัฯ เขา้ทาํสัญญาใด ๆ ก็ตาม หรือมีการทาํรายการระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ยทางตรง และทางออ้ม 

และ/หรือบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทักาํหนดใหต้อ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์อง

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียน

ในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และใหมี้ราคาและเง่ือนไข เสมือนการทาํรายการกบับุคคลภายนอก โดยกรรมการหรือพนกังาน

ท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการนั้นจะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 

 

 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

  ยงัคงมีอยู ่ แต่บริษทัฯ จะพิจารณาถึงความจาํเป็นและความเหมาะสมในการทาํรายการระหวา่งกนั โดยคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นหลกั 

 

2. รายการระหว่างกนัของบริษัทฯ กบับริษัทย่อยทางตรง และทางอ้อม 

              รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาํปี 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
                               

  



รายงานประจําปี 2564 บริษัท อนิเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) 

 

 หนา้ 72 

 

บริษทั อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจเีนียริง จํากดั (มหาชน) 

และบริษทัย่อย 
 

 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

สําหรับงวดส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจเีนียริง จาํกัด (มหาชน) 
 

ความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) และ

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

ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุน

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

ผู ้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแส 

เงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย 

การบญัชีท่ีสาํคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั 

(มหาชน) ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ 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 ส้ิ น สุ ด วั น เ ดี ย ว กั น  

โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ

ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

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 

ได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้า เ ช่ือว่าหลักฐานการ 

สอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 

 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยก

ต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบที่สําคญั 

รายได้จากการให้บริการ และสินทรัพย์ที่เกดิจากสัญญา  

กลุ่มบริษทัรับรู้รายได้จากการให้บริการของธุรกิจวิศวกรรมตาม

อตัราส่วนของขั้นความสําเร็จของงาน ซ่ึงขั้นความสําเร็จของงาน

คาํนวณโดยการเปรียบเทียบตน้ทุนของงานท่ีทาํเสร็จจนถึงปัจจุบนั

กบัประมาณการตน้ทุนว่าจะใช้ในการให้บริการทั้งส้ิน รวมทั้งการ

เปล่ียนแปลงงานท่ีเพ่ิมและลด และแนวโน้มของการเปล่ียนแปลง

ราคาวสัดุ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบังานนั้น ทั้งน้ี ในการ

รับรู้รายไดต้ามวิธีดงักล่าว ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในขั้นตอนการ

จัดทําประมาณการต้นทุนท่ีจะใช้ทั้ งส้ิน และจําเป็นต้องมีความ

เช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะของงานนั้นๆ นอกจากน้ี

กระบวนการวดัค่ามูลค่าของงาน รอบระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการ

รับรู้รายได ้และการคาํนวณอตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จอาจมีความ

เส่ียง รวมทั้งความน่าจะเป็นของโอกาสท่ีเกิดความล่าชา้และอุปสรรค

ระหว่างทาํ การวดัมูลค่าของค่าปรับท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงในปี 2564 กลุ่ม

บริษทัและบริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเป็นจาํนวน 66 ลา้นบาท 

(คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 และ 55 ตามลาํดบั ของรายไดร้วม) 

ประกอบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา

จาํนวน 54 ลา้นบาท และค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึนจาํนวน 18 ลา้นบาท ตามลาํดบั (สุทธิคิดเป็นร้อยละ 2 และ 5 

ตามลาํดบั ของสินทรัพยร์วม) และประมาณการค่าปรับงานล่าชา้ตาม

สญัญาจาํนวน 27 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 7 และ 16 ตามลาํดบั ของ

หน้ีสินรวม) ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตามลาํดบั 

 

วิธีการตรวจสอบท่ีสาํคญัรวมถึง 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการบนัทึก

รายการ การรับชําระหน้ี การจ่ายชําระ 

และการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดว่าจะเกิดข้ึนและบัญชีท่ีเ ก่ียวข้อง 

ร ว ม ทั้ ง ร ะ บ บ ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

• สอบทานการออกแบบและการปฏิบติัตาม

ระบบการควบคุมภายในในเร่ืองดงักล่าว 

• ทดสอบความสมเหตุสมผลของการตั้ ง

ประมาณการต้นทุนงานโครงการ การ

จัดซ้ือวสัดุท่ีใช้ในโครงการ และค่าจ้าง

ผูรั้บเหมาช่วง เป็นตน้ 

• ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 

- สอบทานรายละเอียดของสัญญาการ

ใหบ้ริการของโครงการท่ีเกิดข้ึนระหว่าง

ปี 

- สอบทานวิธีการท่ีผู ้บริหารใช้ในการ

ติดตามและพิจารณาความสมเหตุสมผล

ของการจัดทําประมาณการต้นทุน

โครงการ การอนุมติั และสุ่มทดสอบกบั

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ทดสอบการคาํนวณอตัราส่วนของงาน

ท่ีทาํเสร็จของแต่ละโครงการ 

- ทดสอบความถูกต้องของการซ้ือวสัดุ 

การจ่ายค่าจา้ง และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี 
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เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบที่สําคญั 

ดงันั้น ขา้พเจา้พิจารณาวา่การรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการของธุรกิจ

วิศวกรรม และประมาณการค่าปรับงานล่าชา้ตามสัญญา และอ่ืนท่ี

อาจเกิดข้ึนจากสัญญางานโครงการต่างๆ เป็นรายการท่ีมีผลกระทบ

ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

นโยบายการบญัชีแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4       

9 และ 32 ตามลาํดบั 

- ขอคํายืนย ันขั้ นความสําเร็จของงาน

โครงการจากผูค้วบคุมงานโครงการของ

บริษทั 

- สอบทานความเพียงพอการเปิดเผย

ขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คดคีวามหรือการฟ้องร้อง และหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้  

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีคดีความหลายคดีท่ีถูกฟ้องร้องท่ีอยู่ระหว่าง

กระบวนการพิจารณาของศาล ซ่ึงอาจไดรั้บผลเสียหาย หากกลุ่ม

บริษทัและบริษทัไม่สามารถต่อสู้คดีความต่างๆ ได ้และตอ้งใชดุ้ลย

พินิจในการพิจารณาความเพียงพอของประมาณการหน้ีสิน 

ดงันั้น ขา้พเจา้จึงให้ความสําคญัเก่ียวกบัความเพียงพอของประมาณ

การหน้ีสิน มีการรับรู้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่ 

นโยบายการบัญชี  และรายละเอียดท่ีสําคัญของภาระผูกพัน 

เหตุการณ์สาํคญั คดีความท่ีสาํคญั และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนไดแ้สดง

ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4  32 และ 51 

วิธีการตรวจสอบท่ีสาํคญัรวมถึง 

• ทํา ค ว า ม เ ข้า ใ จ เ ก่ีย ว กับขั้ น ต อน ก า ร

ประเมินผลของคดีความของผูบ้ริหาร 

• ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 

- ส อ บ ถ า ม ผู ้บ ริ ห า ร แ ล ะ ท่ี ป รึ ก ษ า

กฎหมายของกิจการ เพ่ือไดรั้บทราบ

ถึงคดีความและการฟ้องร้อง  และ

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีมีสาระสําคญัท่ี

อาจเกิดข้ึนหรือไม่ และการประมาณ

การผลกระทบทางการเงิน รวมถึง

ค่าใชจ่้ายมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ 

- พิจารณาความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน

จากคดีความหรือการฟ้องร้อง และ

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและประเมินความ

เส่ียงทางการเงินรวมถึงความเพียงพอ

และเหมาะสมของการรับรู้รายการ 

และการเปิดเผยขอ้มูล 

 

ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14  15  16 และ 54 กลุ่มบริษทั/บริษทัอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าของ

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ เพ่ือทบทวนมูล

ค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริง ซ่ึงคาดว่าการประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวจะแลว้เสร็จภายในไตรมาส 2 ของปี 

2565 ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในเร่ืองดงักล่าว 
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ข้อมลูอ่ืน 
 

ผู ้บริหารเป็นผู ้รับผิดชอบต่อข้อมูล อ่ืน ข้อมูล อ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจําปี  แต่ไม่รวมถึง 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงขา้พเจา้คาดว่ารายงานประจาํปีจะ

ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่

ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืนตามท่ี

ระบุขา้งตน้เม่ือจดัทาํแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของข้าพเจา้ หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น

สาระสาํคญัหรือไม่ 
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้ง

ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล และขอใหท้าํการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผู ้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกต้องตาม 

ท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้

สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่า

จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน

การดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ

การดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอ

ร า ย ง า น ข อ ง ผู ้ ส อ บ บั ญ ชี ซ่ึ 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 ช่ื อ มั่ น อ ย่ า ง ส ม เ ห ตุ ส ม ผ ล 

คือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด
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และถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมี

ผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียง

เหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่

พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการ

ทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรง

ตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั

และบริษทั 
 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผย

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 
 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบ

บัญ ชี ท่ี ไ ด้ รั บ  ส รุ ป ว่ า มี ค ว า ม ไ ม่ แ น่ น อ น ท่ี มี ส า ร ะ สํ า คัญ ท่ี เ ก่ี ย ว กับ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ห รื อ ส ถ า น ก า ร ณ์ ท่ี อ า จ เ ป็ น 

เหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่  

ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ โดยให้

ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่

เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีใน

รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทั

ตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล

วา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้ง

ตามท่ีควรหรือไม่ 
 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ

ภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการ

ปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีสาํคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี

ไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสําคญัในระบบการควบคุมภายในหาก

ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระ

และไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ี

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความ

เป็นอิสระจากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีใน

รายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะ

เกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้ เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสม

เหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนต่์อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 

 

 

 

 

(ชยักฤต  วรกิจภรณ์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 7326 
 

บริษทั เอน็พีเอส สยาม สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

30 มีนาคม 2565 
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สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 

 

 

ท่ีมา: งบการเงินรวมของบริษทั อินเตอร์เนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน)   

บริษทั อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธนัวาคม 2564 % 31 ธนัวาคม 2563 % 31 ธนัวาคม 2562 %

สินทรัพย์ หมายเหตุ

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 6 88,953                 5.92     125,892.52         8.07     134,521.58         8.37     

ลูกหนี้การคา้ 7 59,917                 3.99     48,664.29           3.12     63,418.52           3.95     

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 5,8 108,060              7.20     124,634.69         7.99     122,681.26         7.63     

สินทรัพย์ที่เกดิจากสญัญา - หมุนเวียน 9 72,355                 4.82     61,264.22           3.93     58,262.93           3.62     

เงินใหก้ ูย้ืมระยะสั้น 5 -                       -       -                       -       -                       -       

สินคา้คงเหลือ 10 10,557                 0.70     7,277.44             0.47     3,526.29             0.22     

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 5,11 87,467                 5.82     21,695.53           1.39     1,462.27             0.09     

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที่จา่ย 12 9,311                   0.62     5,240.42             0.34     3,738.74             0.23     

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,941                   0.13     231.06                 0.01     313.02                 0.02     

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 438,562              29.20   394,900              25.32   387,925              24.13   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ทางการเงินไมห่มุนเวียนอื่น 11 -                       -       1,059                   0.07     1,804                   0.11     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                       -       -                       -       -                       -       

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 14 195,111              12.99   197,043              12.63   199,497              12.41   

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15,29,52 547,001              36.42   620,686              39.79   688,607              42.84   

สินทรัพย์ที่ไมไ่ดใ้ชด้าํเนินงาน 16 161,320              10.74   161,320              10.34   161,320              10.04   

สิทธิการใชร้ะบบสายสง่กระแสไฟฟ้ารอตดับญัชี 17 31,157                 2.07     32,943                 2.11     34,735                 2.16     

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 5,18 20,930                 1.39     28,851                 1.85     6,351                   0.40     

คา่ความนิยม 19 -                       -       -                       -       -                       -       

สินทรัพย์ไมม่ีตวัตนอื่น 20 81                         0.01     285                      0.02     409                      0.03     

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกนั 21,52 55,542                 3.70     68,946                 4.42     74,349                 4.62     

เงินจา่ยลว่งหนา้คา่ซื้อเงินลงทุน 22 -                       -       -                       -       -                       -       

สินทรัพย์ไมห่มุนเวียนอื่น 24 52,063                 3.47     53,910                 3.46     52,558                 3.27     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,063,205           70.80   1,165,044           74.68   1,219,630           75.87   

รวมสินทรัพย์ 1,501,767           100.00 1,559,944           100.00 1,607,555           100.00 

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม



รายงานประจําปี 2564 บริษัท อนิเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) 

 

 หนา้ 80 

 

 

 

 

ท่ีมา: งบการเงินรวมของบริษทั อินเตอร์เนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน)   

 

 

 

บริษทั อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2564 % 31 ธนัวาคม 2563 % 31 ธนัวาคม 2562 %

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกนิบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืม

    ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 25,52 4,909                   0.33     30,288                 1.94     6,466                   0.40     

เจา้หนี้การคา้ 5,26 24,311                 1.62     26,584                 1.70     36,453                 2.27     

เจา้หนี้หมุนเวียนอื่น 27 122,355              8.15     121,097              7.76     121,632              7.57     

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 5 44,612                 2.97     36,893                 2.37     46,901                 2.92     

สว่นของเงินกูย้ืมระยะยาวที่ถึงกาํหนด -                       -                       -                       

   ชาํระภายในหนึ่งปี 29,52 37,200                 -                       20,280                 

สว่นของเงินกูย้ืมระยะยาวที่เจา้หนี้สามารถ -                       -                       -                       

   เรียกคืนไดท้นัที 29,52 -                       144,914              205,271              

สว่นของหนี้สินตามสญัญาเชา่ถึงกาํหนด -                       -                       -                       

   ชาํระภายในหนึ่งปี 5,30 3,907                   0.26     6,290                   0.40     2,356                   0.15     

เงินกูย้ืมระยะสั้น -                       -       -                       -       -                       -       

ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน 32 26,650                 1.77     22,821                 1.46     34,447                 2.14     

เงินมดัจาํรับลว่งหนา้คา่หุน้ 28 -                       -       10,000                 0.64     10,000                 0.62     

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 797                      0.05     788                      0.05     855                      0.05     

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 264,741              17.63   399,675              25.62   484,663              30.15   

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว 29,52 68,641                 -                       12,150.00           

หนี้สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 23 1,542                   0.10     1,560                   0.10     1,520.48             0.09     

หนี้สินตามสญัญาเชา่ 5,30 13,091                 0.87     19,563                 1.25     2,444.42             0.15     

ประมาณการหนี้สินไมห่มุนเวียน -                       -                       -                       

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 5,31 5,150                   0.34     5,408                   0.35     5,446.86             0.34     

ประมาณการหนี้สินไมห่มุนเวียน 5,32 8,326                   0.55     8,326                   0.53     8,375.34             0.52     

หนี้สินไมห่มุนเวียนอื่น 9,442                   0.63     9,210                   0.59     9,210.14             0.57     

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 106,192              7.07     44,067                 2.82     39,147                 2.44     

รวมหนีสิ้น 370,933              24.70   443,742              28.45   523,811              32.58   

งบการเงนิรวม

หน่วย : พันบาท



รายงานประจําปี 2564 บริษัท อนิเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) 

 

 หนา้ 81 

 

 

 

 

ท่ีมา: งบการเงินรวมของบริษทั อินเตอร์เนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2564 % 31 ธนัวาคม 2563 % 31 ธนัวาคม 2562 %

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 33

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

   ทุนที่ออกและชาํระแลว้ 2,493,455           2,493,455           2,493,455           

สว่นเกนิมูลคา่หุน้สามญั 34 1,422,185           1,422,185           1,422,185           

สว่นเกนิทุนจากการลดมูลคา่หุน้สามญั 464,905              464,905              464,905              

สว่นตํ่าจากการเปลี่ยนแปลงสดัสว่น -                       -                       -                       

   การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย (369,648)             (369,648)             (369,648)             

กาํไร(ขาดทุน)สะสม -                       -                       -                       

   จดัสรรแลว้ -                       -                       -                       

        ทุนสาํรองตามกฎหมาย 35 2,096                   2,096                   2,096                   

   ขาดทุนสะสม (2,882,159)          (2,897,538)          (2,930,592)          

องค์ประกอบอื่นของสว่นของผูถ้ือหุน้ 11 -                       747                      1,343                   

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,130,834           75        1,116,202           72        1,083,745           67        

สว่นไดเ้สียที่ไมม่ีอาํนาจควบคมุ -                       -       -                       -       -                       -       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,130,834           75        1,116,202           72        1,083,745           67        

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,501,767           100      1,559,944           100      1,607,555           100      

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม



รายงานประจําปี 2564 บริษัท อนิเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) 

 

 หนา้ 82 

 

 

 

 

ท่ีมา: งบการเงินรวมของบริษทั อินเตอร์เนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน)   

 

 

 

 

 

บริษทั อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2564 % 2563 % 2562 %

รายได้

รายไดจ้ากการขายหรือการใหบ้ริการ 399,172                 100.00        421,907                 100.00        385,731                 100.00       

รายไดเ้งินอุดหนุนสว่นเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 37,53 115,134                 135,373                 149,073                 

กาํไรจาการจาํหนา่ยสินทรัพย์ทางการเงิน 5 48,540                   

รายไดเ้งินปันผล 5 1,373                      0.34            34                           0.01            35                           0.01           

โอนกลบัประมาณการคา่ปรับงานลา่ชา้ 32 -                          -             11,626                   2.76            -                          -            

รายไดอ้ื่น 5,38 8,629                      2.16            4,821                      1.14            12,722                   3.30           

รวมรายได้ 572,848                 573,762                 547,561                 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายหรือตน้ทุนการใหบ้ริการ 5,15,17,18,20 466,928                 116.97        479,412                 113.63        487,278                 126.33       

ตน้ทุนในการจดัจาํหนา่ย 39 6,196                      1.55            6,265                      1.48            6,798                      1.76           

คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร 5,15,17,18,20,40 73,931                   18.52          66,079                   15.66          114,244                 29.62         

คา่ใชจ้า่ยอื่น 42 15,633                   3.92            14,045                   3.33            14,945                   3.87           

รวมค่าใช้จ่าย 562,689                 565,802                 623,265                 

กําไร(ขาดทุน)จากการดาํเนนิงาน 10,160                   7,960                      (75,703)                  

รายไดท้างการเงิน 5 465                         0.12            888                         0.21            1,899                      0.49           

ตน้ทุนทางการเงิน 43 8,237                      2.06            11,959                   2.83            19,370                   5.02           

กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพย์ 45 (15,916)                  (3.99)          (30,940)                  (7.33)          (23,314)                  (6.04)         

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกดิขึ้น -                          -                          -                          

    ของลูกหนี้  (กลบัรายการ ) 5,7,8,9 3,746                      0.94            (3,424)                    (0.81)          (5,439)                    (1.41)         

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ 14,558                   31,252                   (64,421)                  

(รายได )้ คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได้ 23,46 -                          -                          -                          

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี 14,558                   -             31,252                   -             (64,421)                  

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวมของบริษัท



รายงานประจําปี 2564 บริษัท อนิเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) 

 

 หนา้ 83 

 

 

 

 

ท่ีมา: งบการเงินรวมของบริษทั อินเตอร์เนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน)   

 

 

 

บริษทั อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2564 % 2563 % 2562 %

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :-

ผลกาํไรจากการวดัมูลคา่ใหมข่องผลประโยชน์

   พนกังานที่กาํหนดไว้ 31 989.96                   944.47                   5,731.73                

ภาษีเงินไดข้องรายการที่จะไมถู่กจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 23 (168.58)                  (188.89)                  (1,184.68)               

รวมรายการที่จะไมถู่กจดัประเภทใหมไ่วใ้น

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 821                         756                         4,547                      

รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :-

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผื่อขาย 11 -                          (745.25)                  154.00                   

ภาษีเงินไดข้องรายการที่อาจถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 23 -                          149.05                   -                          

รวมรายการที่อาจจะถูกจดัประเภทใหม่

  ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                          (596)                        154                         

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี 821                         159                         4,701                      

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 15,379                   31,412                   (59,720)                  

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน) :-

   สว่นที่เป็นของบริษทัใหญ่ 130.42                   39.93                      (232,926.58)          

   สว่นที่เป็นของสว่นไดเ้สียที่ไมม่ีอาํนาจควบคมุ -                          -                          -                          

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี 130                         40                           (232,927)                

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม :-

   สว่นที่เป็นของบริษทัใหญ่ 131                         40                           (155)                        

   สว่นที่เป็นของสว่นไดเ้สียที่ไมม่ีอาํนาจควบคมุ -                          -                          -                          

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 131                         40                           (155)                        

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวมของบริษัท



รายงานประจําปี 2564 บริษัท อนิเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) 

 

 หนา้ 84 

 

 

ท่ีมา: งบการเงินรวมของบริษทั อินเตอร์เนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน)   

บริษทั อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2564 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 14,558            31,252            (64,421)          

ปรับรายการที่กระทบกาํไร (ขาดทุน)เป็นเงินสดรับ(จ่าย) -                  -                  -                  

ดอกเบี้ยรับ (465)                (888)                (1,899)            

ตน้ทุนทางการเงิน 8,237              11,959            19,370            

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจาํหนา่ย 115,533         115,356         113,394         

หนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญ -                  7                      324                  

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกดิขึ้น -                  -                  -                  

   ของลูกหนี้  (กลบัรายการ) 3,746              (3,424)            -                  

โอนกลบัคา่เผื่อหนี้สงสยัจะสูญ -                  -                  (6,111)            

ขาดทุนจากการตดับญัชีลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 559                  1,307              -                  

ขาดทุนจากการตดับญัชีภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที่จา่ย 171                  1,779              2,281              

ขาดทุนจากการตดับญัชีเงินจา่ยลว่งหนา้คา่วตัถุดิบ -                  -                  -                  

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

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที่จา่ย -                  -                  267                  

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคา่ยุติธรรม -                  -                  -                  

   ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 1,257              607                  -                  

กาํไรจากการจาํหนา่ยสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน (48,540)          (181)                -                  

กาํไรจากการจาํหนา่ยสินทรัพย์ทางการเงินไมห่มุนเวียน -                  -                  (979)                

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน -                  511                  -                  

(กาํไร) ขาดทุน จากการจาํหนา่ยอุปกรณ์ 314                  (234)                (2,481)            

ขาดทุนนจากรตดับญัชีอุปกรณ์และงานระหวา่งกอ่สร้าง 14,042            10,331            -                  

โอนกลบัคา่เผื่อการดอ้ยคา่ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (968)                (24,188)          (21,456)          

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -                  -                  798                  

โอนกลบัคา่เผื่อการดอ้ยคา่สิทธิการใช้ -                  -                  -                  

    ระบบสายสง่กระแสไฟฟ้ารอตดับญัชี (67)                  (67)                  (67)                  

โอนกลบัคา่เผื่อการดอ้ยคา่สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน (4,882)            (5,559)            (5,228)            

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพย์ไมห่มุนเวียนอื่น -                  -                  4,376              

ขาดทุนจากการตดับญัชีสินทรัพย์ไมห่มุนเวียนอื่น -                  14                    2,778              

โอนกลบัคา่เผื่อการดอ้ยคา่เงินลว่งหนา้คา่ซื้อเงินลงทุน (10,000)          -                  -                  

ขาดทุนจากการตดับญัชีงานระหวา่งกอ่สร้างและอุปกรณ์ -                  -                  9,805              

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไมเ่กดิขึ้นจริง 324                  53                    (277)                

ประมาณการคา่ปรับงานลา่ชา้ตามสญัญา(โอนกลบั) 3,829              (11,626)          15,445            

ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง -                  -                  81                    

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 732                  921                  2,746              

เงินปันผลรับ (1,373)            (34)                  (35)                  

97,008             126,261          66,894             

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม
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บริษทั อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2564 2563 2562

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี �สินดาํเนินงาน

ลูกหนี้การคา้ (12,605)          14,747            (9,107)            

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 20,499            3,336              8,490              

สินทรัพย์ที่เกดิจากสญัญา (17,973)          (6,369)            (34,770)          

สินคา้คงเหลือ (3,280)            (3,751)            6,851              

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (1,710)            82                    226                  

สินทรัพย์ไมห่มุนเวียนอื่น 1,848              (1,366)            2,903              

เจา้หนี้การคา้ (2,274)            (9,869)            20,292            

เจา้หนี้หมุนเวียนอื่น 4,199              4,907              (4,660)            

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 7,719              (8,845)            (10,141)          

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 10                    (68)                  855                  

จา่ยชาํระประมาณการหนี้สินจากโครงการ -                  -                  -                  

   ผลประโยชน์พนกังาน -                  (15)                  -                  

จา่ยชาํระประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง -                  (50)                  (4,763)            

หนี้สินไมห่มุนเวียนอื่น 233                  -                  (602)                

กระแสเงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)การดาํเนินงาน 93,673            119,001         42,469            

จา่ยภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที่จา่ย (4,242)            (1,643)            (2,451)            

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนนิงาน 89,431            117,358         40,018            

งบการเงนิรวม

หนว่ย : พนับาท
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ท่ีมา: งบการเงินรวมของบริษทั อินเตอร์เนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน)   

บริษทั อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2564 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน -                  -                  -                  

รับดอกเบี้ย 470                  1,083              5,404              

รับเงินปันผล 1,373              34                    35                    

เงินลงทุนชัว่คราว -                  -                  -                  

ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน - เงินฝากประจาํ (594)                (119)                -                  

ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน -เงินลงทุนเพื่อคา้ (147,484)        (13,489)          -                  

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน -                  -                  -                  

   - เงินลงทุนเพื่อคา้ 128,725         1,662              -                  

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไมห่มุนเวียน 988                  -                  -                  

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (40,978)          (20,857)          (23,665)          

จาํหนา่ยอุปกรณ์ 88                    234                  3,385              

ซื้อสินทรัพย์ไมม่ีตวัตน -                  -                  (207)                

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น -                  -                  1,179              

เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกนั 13,404            6,866              16,484            

รับคืนเงินจา่ยลว่งหนา้คา่ซื้อเงินลงทุน 10,000            -                  -                  

เงินสดจา่ยคืนเงินมดัจาํรับลว่งหนา้คา่หุน้ (10,000)          -                  -                  

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (44,007)           (24,587)           2,615                                                                     

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ -                  -                  -                  

จา่ยดอกเบี้ย (11,502)          (17,455)          (27,617)          

เงินเบิกเกนิบญัชีธนาคาร (5,379)            3,822              4,278              

รับเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 40,000            40,000            (60,000)          

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (60,000)          (20,000)          40,000            

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เก ีย่วขอ้งกนั -                  -                  (65,000)          

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น -                  -                  (65,000)          

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (39,073)          (92,787)          (96,315)          

ชาํระคืนหนี้สินตามสญัญาเชา่ (6,409)            (4,803)            (2,070)            

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั -                  -                  439                  

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (82,364)           (91,224)           (271,285)         

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึ้น(ลดลง )สุทธิ (36,939)          1,547              (228,652)        

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  ณ วนัที่ 1 มกราคม 6 125,893         124,345         363,173         

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 6 88,953             125,893          134,522          

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม
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อตัราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคญั 

 

 

 

 

 

บริษทั อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

อัตราส่วนทางการงินทีสํ่าคัญ

2564 2563 2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.66 0.99 0.80

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเร็ว (เทา่) 0.89 0.49 0.28

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.27                             0.27                             0.07                             

อตัราสว่นหมุนเวียนลูกหนี้การคา้ (เทา่) 8.74                             9.94                             9.09                             

ระยะเวลาเกบ็หนี้ เฉลี่ย (วนั) 41.78 36.71 40.18

อตัราสว่นหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เทา่) 52.36                           88.75                           70.09                           

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย (วนั) 7                                   4                                   5                                   

อตัราสว่นหมุนเวียนเจา้หนี้  (เทา่) 18.35                           15.21                           18.52                           

ระยะเวลาชาํระหนี้  (วนั) 19.89                           24.00                           19.71                           

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)

อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 9% 14% 9%

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 2% 1% -14%

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทาํกาํไร (%) 880% 1474% -53%

อตัรากาํไรสุทธิ (%) 3% 5% -12%

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (%) 1% 3% -6%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนนิงาน (Efficiency Ratio)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1% 2% -4%

อตัราตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 3% 5% -9%

อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เทา่) 0.38                             0.36                             0.34                             

อัตราส่วนวเิคระห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Ratio)

อตัราสว่นหนี้สินตอ่สว่นของผูถ้ือหุน้ (เทา่) 0.33                             0.40                             0.48                             

อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบี้ย (เทา่) 1.29                             0.74                             (3.81)                            

กาํไร/ขาดทุนตอ่หุน้ 0.00006 0.00013 -0.00026
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การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
1. ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจและการเปลีย่นแปลงทีม่ีนัยสําคัญ 

 นโยบายและกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ในช่วงปี   2564  มีดงัน้ี 

• ดาํเนินธุรกิจพลงังานทดแทน ประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย  ์โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ 

โรงไฟฟ้าชีวมวล  

• ดาํเนินธุรกิจสารสนเทศ เป็นการดาํเนินโครงการดา้นสารสนเทศในการจดัซ้ือจดัจา้งกบัหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน  

1.1   การดําเนินธุรกจิโรงไฟฟ้าและภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม 

การเพิ่มของปริมาณขยะมูลฝอยก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารจดัการขยะ แมว้ิธีการฝังกลบซ่ึงใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั

เป็นวธีิการท่ีลงทุนตํ่าท่ีสุด อยา่งไรก็ตาม การสร้างหลุมฝังกลบจะมีผลกระทบต่อชุมชน ดา้นมลภาวะและทศันียภาพ ทาํ

ใหปั้จจุบนั การสร้างหลุมใหม่เป็นไปไดย้ากเน่ืองจากการต่อตา้นจากชุมชน  ภาครัฐในระดบัทอ้งถ่ินเองตอ้งเผชิญปัญหา

ในการวางแผนการบริหารจดัการขยะอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ 

อยา่งไรก็ตามบริษทัฯเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนท่ีมีสถานภาพไดเ้ปรียบคู่แข่งทั้งในส่วนของสถานท่ีตั้ง 

บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และการไดรั้บความเช่ือถือจาก หน่วยงานภาครัฐและประชาชนในดา้นความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี บริษทัฯไดป้รับกลยุทธ์ในการขยายการลงทุนโดยมุ่งเนน้การมองหาโอกาสลงทุน

ในโรงไฟฟ้าพลงังานขยะและโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขยะเช้ือเพลิง   

ดงันั้นบริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาและโอกาสทางธุรกิจดงักล่าวจึงไดศึ้กษาเทคโนโลย ีการกาํจดัขยะมูลฝอย

และแปรรูปเป็นพลงังานไฟฟ้า ซ่ึงสามารถพฒันาเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ในอนาคตอนัใกล ้ทั้งน้ียงัเป็นธุรกิจท่ีมี

ผลตอบแทนมัน่คง และย ัง่ยนื   

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ ไดล้งทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยจ์าํนวน 2 แห่ง โรงไฟฟ้า

พลงังานขยะจาํนวน 1 แห่ง และโรงไฟฟ้าชีวมวล 1 แห่งดงัน้ี  

1. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์อ. แม่ทา จ. ลาํพูน มีกาํลงัการผลิตตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 1.92 เมกะ

วตัต ์ซ่ึงมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปี 2563 มีรายไดร้วม 29.4  ลา้นบาท ในปี  

2564 มีรายไดร้วม 24.80 ลา้นบาท 

2. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่ มีกาํลงัการผลิตตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า1.92 เมกะ

วตัต์ ซ่ึงมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปี 2563 มีรายไดร้วม 34.44 ลา้นบาทในปี  

2564 มีรายไดร้วม 32.10 ลา้นบาท 

3. โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีกาํลงัการผลิตตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า  6.5    เมกะวตัต ์

ซ่ึงเป็นการร่วมทุนกบับริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) โดยมีสัญญาการบริหารจดัการขยะกบัเทศบาล

นครหาดใหญ่เป็นเวลา 25 ปี และมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปี 2563  มีรายได้

รวม 181.12  ลา้นบาท ในปี 2564 มีรายไดร้วม 155.73 ลา้นบาท 
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4. โรงไฟฟ้าชีวมวล จ.สระแกว้ มีกาํลงัการผลิตตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 8 เมกะวตัต ์และมีสัญญาซ้ือขาย

ไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปี 2563  มีรายไดร้วม 228.07 ลา้นบาท ในปี 2564 มีรายไดร้วม  

235.89 ลา้นบาท  

1.2   การดําเนินธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจของไทยมาตั้งแต่ปี 2563 

แมภ้าครัฐพยายามจะกระตุน้ดว้ยการอดัฉีดเม็ดเงินสู่ระบบเพื่อเพิ่มกาํลงัซ้ือภายในประเทศ แต่เม่ือวิกฤติโควิด-

19 ยงัยดืเยื้อ ก็ถือเป็นความทา้ทายท่ียากในการรับมือ  

 

ทั้งน้ี เศรษฐกิจจะกลบัมาเดินหนา้ไดป้ระกอบดว้ย 3 กลไกหลกัคือ อุตสาหกรรมการส่งออก, อุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียว และความแข็งแกร่งของกาํลงัซ้ือในประเทศตอ้งเร่ิมส่งสัญญาณการฟ้ืนตวั แต่ปัจจุบนัมีเพียงกลุ่ม

อุตสาหกรรมการส่งออกท่ีเร่ิมมีการขบัเคล่ือนได้เป็นผลจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจในหลายประเทศท่ีเร่ิม

จดัการกบัผลกระทบจากโควดิ-19 ไดดี้ข้ึน อาทิ อเมริกา จีน และประเทศในทวปียโุรป  

 

ด้านความพยายามส่งเสริมธุรกิจท่องเท่ียวด้วยการพฒันาโมเดลภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เพื่อหวงักระจายโมเดล

ดงักล่าวไปตามจงัหวดัหลกัด้านการท่องเท่ียวก็อาจไม่คึกคกัอย่างท่ีคาด รวมถึงการอดัเม็ดเงินสู่ระบบเพื่อ

กระตุน้การจบัจ่ายในประเทศคร้ังใหม่น้ี ก็ยงัไม่สามารถส่งผลไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงต่างจากการจดัแคมเปญชอ้ปดีมี

คืนท่ีสร้างความคึกคกัให้แก่ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วงปลายปีท่ีผ่านมา หากภาครัฐนาํแคมเปญดงักล่าว

กลบัมาใชอี้กคร้ังในช่วงไตรมาส 4 ของปีน้ี ก็น่าจะช่วยกระตุน้การจบัจ่ายใชส้อยภายในประเทศไดอ้ยา่งดี 

 ทั้งน้ีเศรษฐกิจในภาพใหญ่และธุรกิจไอทีของไทยจะกลบัมาเดินต่อไดอ้ยา่งมีเสถียรภาพ แผนการกระจายวคัซีน

ของภาครัฐตอ้งทาํไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไวเ้พื่อคืนความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ทุกภาคส่วน 

 

แมธุ้รกิจไอทีจะมีขอ้ไดเ้ปรียบจากกระแส Work from Home และการเรียนออนไลน์ ท่ีทาํให้ความตอ้งการใน

ตลาดอุปกรณ์ IT ขยายตวัในช่วงสถานการณ์โควดิ-19  แต่ส่ิงท่ีตอ้งบริหารจดัการและวางแผนอยา่งรอบคอบคือ 

แผนการผลิตและการจดัหาช้ินส่วนให้เพียงพอต่อการผลิต รวมทั้งเตรียมการณ์ล่วงหน้าในกรณีเกิดการล็อก

ดาวน์ในบริเวณโรงงานเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนสินค้าเพื่อป้อนสู่ตลาด ท่ีผ่านมาหลายๆธุรกิจ 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไอทีตอ้งเผชิญกบัปัญหาโรงงานไม่สามารถผลิตสินคา้ไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการของ

ตลาด แต่เช่ือวา่ภายในส้ินปี 2564 จะสามารถปรับสู่ภาวะสมดุลระหวา่งดีมานดแ์ละซพัพลายไดอี้กคร้ัง 

สําหรับ ไออีซี บริษทัปรับตวัโดยการปรับแผนธุรกิจอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา  ให้ความสําคญัต่อการ

บริหารค่าใช้จ่ายภายในองค์กรเพื่อบริหารตน้ทุน และการเสริมศกัยภาพการทาํงานของบุคลากรรวมถึงปรับ

กระบวนการทาํงานภายในใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนั 
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ในปี 2564  ท่ีผา่นมา กลุ่มลูกคา้หลกัของส่วนธุรกิจ ICT  ของบริษทัฯ ยงัคงเป็น บริษทั  โทรคมนาคมแห่งชาติ 

จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นลูกคา้รายใหญ่และสาํคญัยิง่ของบริษทัฯ แต่เน่ืองจากตั้งแต่ตน้ปี 2563 ต่อเน่ืองปี 2564  เป็นตน้มา  

ไดเ้กิดการระบาดของ COVID 19  ส่งผลให้เกิดการชะลอตวัทางเศรษฐกิจในภาพรวม  รวมถึงการใช้งบประมาณใน

หลายๆ โครงการของบมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ  อนัมีสาเหตุเน่ืองมาจากปัจจยัภายในดว้ย  ส่งผลให้บางโครงการตอ้ง

เล่ือนกาํหนดการจดัซ้ือจดัจา้งออกไป   

อยา่งไรก็ตาม  ในปี 2564  ท่ีผ่านมา    บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมประกวดราคา และไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูด้าํเนิน

โครงการ กบั บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ  ตามแผนงานท่ีไดต้ั้งไวท้ั้งส้ิน 4 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการบาํรุงรักษาและ

ซ่อมแซมแกไ้ขระบบ IBACSS ซ่ึงเป็นโครงการต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 7    โครงการบาํรุงรักษาและซ่อมแซมแกไ้ขระบบ 

Enterprise Payment Integration System  ปีท่ี 1   โครงการบาํรุงรักษาและซ่อมแซมแกไ้ขระบบ Upgrade 4G  ปีท่ี 1  และ

โครงการบาํรุงรักษาและซ่อมแซมแกไ้ขระบบ ICS ปีท่ี 1   และในเดือนธนัวาคม 2564 บริษทัฯ ไดช้นะการประกวดราคา

ในโครงการบาํรุงรักษาและซ่อมแซมแกไ้ขระบบ Unified Database ซ่ึงเป็นโครงการต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 5  โดยมีกาํหนดลง

นามสัญญาจา้งในตน้เดือนมกราคม 2565 น้ี  

 

2. ผลการดําเนินงานและความสามารถในการทาํกาํไร 

ผลการดาํเนินงานในปี 2564   บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีกาํไรสุทธิ  สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

จาํนวน  14.56  ลา้นบาท    

2.1 ตัวเลขทีแ่สดงผลการดําเนินงานสําคัญ (Key performance indicator) 

1. อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) 

  ในปี   2564  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นเท่ากบัร้อยละ  1  ลดลงจากปี 2563  ซ่ึงเท่ากบั 3% จากผลการ

ดาํเนินงานท่ีมีกาํไรลดลง 

2. อตัราหน้ีสินต่อทุน 

  ในปี 2564  อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.33  ลดลงจากปี 2563  ซ่ึงเท่ากบั 0.40  สืบเน่ืองจากบริษทัฯ 

และบริษทัยอ่ยมีภาระหน้ีสินลดลง 

3. อตัราส่วนสภาพคล่อง 

  ในปี 2564 อตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 1.66  เพิ่มข้ึนจากปี 2563 ซ่ึงเท่ากบั 0.99  สืบเน่ืองจากภาระ

หน้ีสินกบัสถาบนัการเงินลดลง 
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2.2 รายได้ ปัจจัยและสาเหตุของการเปลีย่นแปลง (เปรียบเทยีบเฉพาะปี 2563 และ 2564) 

 

 
 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายหรือการให้บริการและรายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับ

ซ้ือไฟฟ้าจาํนวนเงิน 514  ลา้นบาทเปรียบเทียบกบัปีก่อนจาํนวนเงิน 557  ลา้นบาท ลดลงจาํนวนเงิน 43 ลา้นบาท

หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 8  มีสาเหตุเน่ืองมาจากในปี 2564  บริษทัฯ มีรายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจส่ือสารและ

โทรคมนาคมลดลง 

 ธุรกิจกลุ่มพลงังานมีรายไดจ้าํนวนเงิน 449 ลา้นบาท เปรียบเทียบปีก่อนจาํนวนเงิน 473 ลา้นบาท โดย

เป็นรายได้จากการขายไฟฟ้าของบริษทัไออีซีสระแก้ว 1 จาํกดั , บริษทั จีเดค จาํกดั และบริษทั แม่ทา แม่แตง 

จาํกดั รายไดล้ดลงเน่ืองจากหน่วยไฟผลิตไดน้อ้ยลง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2564 2563 % เปล ีย่นแปลง 2564 2563 % เปล ีย่นแปลง 2564 2563 % เปล ีย่นแปลง

รายได้

รายไดจ้ากการขายหรือใหบ้ริการ 66               84               -22% 449            473            -5% 514            557            -8%

รายไดอ้ื่น 55               14               284% 4                2.21           68% 59              16              255%

รวมรายได้ 121            98               23% 452            475            -5% 573            574            0%

คา่ใชจ้า่ย

ตน้ทุนขายหรือตน้ทุนการใหบ้ริการ 42               65               -36% 425            414            3% 467            479            -3%

ตน้ทุนในการจดัจาํหนา่ย 0                 0                 296% 6                6                -2% 6                6                -1%

คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร 37               32               15% 37              34              9% 74              66              12%

คา่ใชจ้า่ยอื่น 1                 4                 -65% 14              10              37% 16              14              11%

รวมค่าใช้จ่าย 80               101             -21% 483            465            4% 563            566            -1%

รายไดท้างการเงิน 18               19               -3% -             -             0                1                -48%

ต้นทุนทางการเงนิ 0                 1                 -73% 8                11              8                12              -31%

กําไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 130            40               227% (116)          (9)               1236% 15              31              -53%

สว่นแบง่ กาํไร (ขาดทุน) สว่นที่เป็นผูถ้ือหุน้สว่นนอ้ย -             -              

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด (บริษัทใหญ่) 130            40               227% (116)          (9)               1236% 15              31              -53%

รวม
ส่วนงานธุรกิจพลังงานส่วนงานธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคม

และการลงทุนในหลักทรัพย์
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ต้นทุนขายและบริการ  

ในปี 2564 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนขายหรือตน้ทุนบริการจาํนวน 467 ลา้นบาท โดยมีอตัรากาํไรขั้นตน้

เท่ากบัร้อยละ 9   เปรียบเทียบกบัปี 2563 ลดลงร้อยละ 5  ท่ีมีอตัราร้อยละ 14 สืบเน่ืองบริษทัฯ มีตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงท่ี

สูงข้ึน 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนเงิน  8   ลา้นหรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 

11  เน่ืองจากบริษทัมีการตั้งสํารองค่าปรับงานล่าชา้ตามสัญญาของธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคม และการตดัจาํหน่าย

สินทรัพยท่ี์ชาํรุดออกจากบญัชี  

 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใช้จ่ายอ่ืน สําหรับปี  2564 จาํนวนเงิน 16 ลา้นบาท   เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน 

บริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายอ่ืนจาํนวนเงิน 14  ลา้นบาท  เน่ืองจากในปี 2564 มีการตั้งค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพยป์ระเภท

เคร่ืองจกัรในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

 

ต้นทุนทางการเงิน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีตน้ทุนทางการเงินลดลงเป็นจาํนวนเงิน 4 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 33 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัปีก่อนเป็นผลสืบเน่ืองมาจากภาระหน้ีสินของกลุ่มบริษทัลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจําปี 2564 บริษัท อนิเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) 

 

 หนา้ 93 

 

3. การบริหารทรัพย์สิน 

3.1  ฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  เปรียบเทียบ  วันที่ 31 ธันวาคม  2563 

แสดงได้ดังนี ้ 

 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2564 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยร์วม 1,501.77 ลดลงจากปี 2563 จาํนวน 58.18  

ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.73  มีรายละเอียดท่ีสาํคญัดงัน้ี  

1. ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ลดลง 73.69 ลา้นบาท หรือร้อยละ 11.87 % เน่ืองจากการหกัค่าเส่ือมราคา การตดั

จาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีชาํรุดและมีการตั้งดอ้ยค่าทรัพยสิ์นบางรายการ 

2. สินทรัพยห์มุนเวยีนเพิ่มข้ึน 43.66 ลา้นบาท หรือร้อยละ 11.06  โดยรายการหลกัท่ีเพิ่มข้ึนเป็นรายการลงทุน

ในสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2563 จาํนวน 66  ลา้นบาท 

2564 2563 จาํนวนเงิน %

สินทรัพย์หมุนเวียน 438.56              394.90              43.66 11.06%

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธ)ิ 195.11              197.04              -1.93 -0.98%

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ (สุทธ)ิ 547.00              620.69              -73.69 -11.87%

สินทรัพย์ที่ไมใ่ชง้าน 161.32              161.32              0.00 0.00%

สินทรัพย์ไมห่มุนเวียนอื่น 159.77              185.99              -26.22 -14.10%

รวมสินทรัพย์ 1,501.77           1,559.94           -58.18 -3.73%

หนี้สินหมุนเวียน 264.74              399.67              -134.93 -33.76%

เงินกูย้ืมระยาว 68.64                 -                     68.64 0.00%

หนี้สินตามสญัญาเชา่ 13.09                 19.56                 -6.47 -33.08%

หนี้สินไมห่มุนเวียนอื่น 24.46                 24.50                 -0.04 -0.18%

รวมหนี้สิน 370.93              443.74              -72.81 -16.41%

สว่นของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่ 1,130.83           1,116.20           14.63 1.31%

สว่นไดส้ว่นเสียที่ไมม่ีอาํนาจควบคมุ -                     -                     

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 1,130.83           1,116.20           14.63 1.31%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ ถือหุ้น 1,501.77           1,559.94           -58.18 -3.73%

ปี

งบการเงินรวม (ลา้นบาท)

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)

ส่วนของผู้ ถือหุ้น

หนี้สิน

สินทรัพย์ 
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3. สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนโดยรวม ลด 26.22  ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14   การลดภาระวงเงินการออก

ออกหนงัสือคํ้าประกนั  

 

3.2  ลูกหนี ้

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน แสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ

เกิดข้ึน ประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของลูกคา้  

ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  จาํแนกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 

 

 
   

3.3   สินค้าคงเหลือและการเส่ือมสภาพหรือล้าสมัย 

 สินคา้คงเหลือปี  2564 มีจาํนวน 10.55 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 3.28  ลา้นบาท จากปี 2563 ซ่ึงเป็นวตัถุดิบเช้ือเพลิงใน

การผลิตไฟฟ้า  
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3.4   เงินลงทุนในบริษัทย่อย   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 แสดงมูลค่าเป็นศูนยบ์าท เน่ืองจากบริษทัฯ ไดบ้นัทึกค่าเผื่อ

ดอ้ยค่าไปแลว้ในปี 2559 – 2560 ดงันั้นในปี 2564 จึงไม่มีรายการเคล่ือนไหวแต่อยา่งใด  

 
 

4. สภาพคล่อง  และความพอเพยีงของเงินทุน 

ในปี 2564 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 89.43  ล้านบาท  

เน่ืองจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  มีผลกาํไรจากการเนินกิจการทั้งในส่วนกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม และพลงังาน  

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนในปี 2564 สุทธิ เป็นจาํนวน  44    ลา้นบาท เน่ืองจากการลงทุนในส่วน

ของสินทรัพยท์รัพยท์างการเงิน  และการลงทุนเพิ่มในส่วนของอุปกรณ์ของธุรกิจกลุ่มพลงังานชีวมวล จาํนวน 40 .97 

ลา้นบาท  

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินในปี 2564 มีจาํนวน 82  ลา้นบาท เน่ืองจากมีการชาํระดอกเบ้ีย เงินกูย้ืม

ระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน 

 

4.1  เงินกู้ยืมและความสามารถในการชําระหนี ้

 

 

2564 2563 2562

เงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน 144,913,893      144,913,893      237,701,327      

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

        เงินกูย้ืมระยะยาวที่ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (3,720,000)         (20,280,000)       

สุทธิ 141,193,893      -                       12,150,000        

งบการเงินรวม (บาท)
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รายการเคล่ือนไหวของเงนิกู้ยืมระยะยาว สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 – 2564  มดีงันี ้

 
 

บริษัท ไออซีี สระแก้ว 1 จํากดั 

บริษทัยอ่ยทาํสัญญากูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลงังานชีวมวล 

และกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน อตัราดอกเบ้ีย MLR, MLR ลบร้อยละ 0.50 ถึง 1.5 ต่อปี 

เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวมีหลกัประกนัดงัต่อไปน้ี 

- ท่ีดินทั้งหมดพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะมีข้ึนในอนาคตของบริษทัยอ่ย 

- เคร่ืองจกัรของบริษทัยอ่ย 

- บริษทั แกว้ลาํดวน กรุ๊ป จาํกดั (กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั) 

- กรรมการบริษทั 

- หุน้สามญัของผูถื้อหุน้ 2 ท่าน 

- หุน้สามญัของบริษทัยอ่ยจาํนวน 2,650,000  หุน้ ซ่ึงถือโดยบริษทัมูลค่าหุน้ละ 100 บาท 

- บริษทัคํ้าประกนั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ย (บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั)  ไม่สามารถดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน

บางรายการตามท่ีระบุในสัญญากูย้มืเงินกบัธนาคารแห่งหน่ึงได ้ดงันั้นบริษทัยอ่ยจึงไดจ้ดัประเภทเงินกูย้มืดงักล่าวเป็น

หน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  และในปี 2564 ธนาคารไดมี้การแจง้ใหบ้ริษทัยอ่ย

ทราบวา่ บริษทัยอ่ยไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี โดยไม่มีเหตุผิดนดัและไม่มีเหตุใด ๆ ท่ีใหบ้ริษทั

ยอ่ยตอ้งชาํระหน้ีทั้งหมดให้กบัธนาคารก่อนท่ีจะครบกาํหนดโดยทนัที 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีภาระคํ้าประกนัการกูย้มืเงินจากธนาคารในประเทศใหแ้ก่บริษทัยอ่ย (บริษทั 

ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั) 

    

 

 

 

 

 

2564 2563 2562

ณ วนัที่ 1 มกราคม 144,913,893   237,701,327   334,016,080   

หัก จา่ยชาํระคืน (39,073,389)    (92,787,434)    (96,314,753)    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 105,840,504   144,913,893   237,701,327   

งบการเงินรวม (บาท)
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4.2   การเพิม่และลดทุนจดทะเบียน 

  

 
 

  ในปี 2564 และ 2563  กลุ่มบริษทั/บริษทัไม่มีการเพิ่มทุน/ลดทุนแต่อยา่งใด 
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5.  ภาระผูกพนัด้านหนีสิ้นและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทั/บริษทั มีภาระผกูพนัดงัน้ี 

 

  

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

 (ล้านบาท) 

ภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าดําเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้    

ภายในหน่ึงปี 2  2 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 3  3 

รวม 5  5 

    

ภาระผกูพนัอื่น ๆ :-    

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร และแคชเชียร์เชค็เพ่ือคํ้า

ประกนั 

   

  สญัญาการใหบ้ริการและคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 46  45 

รวม 46  45 

 

 

 ภาระผูกพนัท่ีเกิดข้ึน  เป็นผลมาจากการทาํสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในธุรกิจสารสนเทศ และพฒันา

โครงการพลงังานไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั  

 

6.  ปัจจัยทีม่ีผลต่อการดําเนินงานในอนาคต 

บริษทัฯ ไดมี้การปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยไดย้กเลิกธุรกิจท่ีไม่สร้างผลกาํไร หรือก่อใหเ้กิด 

ผลประโยชน์ในอนาคต รวมถึงการควบคุมการดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
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ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 
 

ช่ือบริษทั :      บริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน)  

     The International Engineering Public Company Limited 

ช่ือยอ่      IEC 

เลขทะเบียนบริษทั   เลขท่ี 0107536000323 (เดิมเลขท่ี บมจ. 106) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ   การบริการวางระบบโซลูชัน่ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการ 

    ส่ือสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร รวมถึงการดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า 

   พลงังานแสงอาทิตย ์โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ โรงไฟฟ้าชีวมวล 

ทุนจดทะเบียน    : 4,476,576,274.26 บาท  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

ทุนชาํระแลว้    : 2,493,455,386.69 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

จาํนวนหุ้นสามญัท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด : 249,345,538,669 หุน้  

จาํนวนหุ้นบุริมสิทธิ    -ไม่มี -     

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   เลขท่ี 408/37 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 9 ถนนพหลโยธิน  

     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

     โทรศพัท ์(0) 2619 0199  โทรสาร (0) 2619 0019  

     Website: http://www.iec.co.th  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iec.co.th/
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ข้อมูลบุคคลอ้างองิ 
 

นายทะเบียนตลาดหลกัทรัพย์ บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

เลขท่ี 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

ถนนรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทร. (0) 2009 9999 โทรสาร (0) 2009 9991 

 

ข้อมูลผู้สอบบัญชี  ช่ือผูส้อบบญัชี บรษัิท เอ็นพีเอส สยาม สอบบญัชี จาํกดั 

1. นายชยักฤต  วรกิจภรณ ์  

     ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  เลขทะเบียน 7326 

2. นางสาวกมลทรรศน ์ จิตการคา้   

     ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  เลขทะเบียน10356         

บรษัิท เอ็นพีเอส สยาม สอบบญัชี จาํกดั 

เลขท่ี 555/5-6 อาคารเอสเอสพีทาวเวอร ์ชัน้ 5 ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั)  ถนนสขุมุวิท  

แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา   

กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์(0) 2711 5300  โทรสาร (0) 2711 5866 

 

ข้อมูลฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ นางสาวชลดา วงศว์รเศรษฐ์ 

เลขท่ี 408/37 อาคารพหลโยธินเพลส ชัน้ 9 

 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์(0) 2619 0199 ตอ่ 109 โทรสาร (0) 2619 0019 

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

 

บริษัทประเมินราคา บรษัิท 15 ท่ีปรกึษาธุรกิจ จาํกดั 

หอ้งเลขท่ี 36 ชัน้ 8 อาคารอารเ์อส ทาวเวอร ์

เลขท่ี 121 ถ.รชัดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์(0) 2641 3800 

โทรสาร  (0) 2641 3801 
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ผูล้งทุนสามารถศึกษาขอ้มูลของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์พิ่มเติม 

ไดจ้าก  

เวบ็ไซดข์องบริษทั www.iec.co.th 
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