
 
 
ที่ สกอ. 011/2559 

   วันที่ 11 มีนาคม 2559  
 

เรื่อง  การอนุมัติงบลงทุนโครงการให้เช่าระบบส่วนหน้า (Front-end System) ส าหรับแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นเช้ือเพลิง 
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
 จากการที่คณะกรรมการบริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จ ากัด “IECG”  ซ่ึงถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์ โดย บริษัท อินเตอร์
แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เสนอโครงการให้เช่าระบบส่วนหน้า (Front-end System) ส าหรับแปรรูป
วัตถุดิบให้เป็นเช้ือเพลิง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าของ บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จ ากัด  ทั้งนี้เนื่องจาก บริษัท 
IECG  มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาระบบส่วนหน้ามาก่อน และยังมีผลงานในการพัฒนาตลอดจนติดตั้งเครื่องจกัร Front-end 
System ที่ใช้ในการแปรรูปขยะชุมชนมาเป็นเช้ือเพลิงที่เหมาะสมในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าขยะจีเดค ที่จ.หาดใหญ่ เป็นที่
เรียบร้อย   จากผลงานของ IECG  ดังกล่าว สามารถที่จะช่วยให้บริษัทจีเดค ผลิตไฟฟ้าขนาด 5.4 เมกะวัตต์ โดยขายให้แก่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคได้อย่างต่อเนื่อง  

 
ระบบส่วนหน้าดังกล่าวประกอบด้วยเครื่องจักรที่ส าคัญคือ Shredder Bio-drying plant Rotary Dryer Moving Floor และ 

Screw Feeder เป็นต้น (โปรดดูรายละเอียดตามตารางที่ 1 ในหัวข้อที่ 4) ซ่ึงระบบส่วนหน้าจะถูกน ามาติดตั้งที่โรงไฟฟ้า ไออีซี 
สระแก้ว 1 ณ ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว เพื่อแปรรูปเชื้อเพลิงให้มีคุณสมบัติทั้งขนาดและความช้ืนที่เหมาะสม
ต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยคาดว่าจะเริ่มติดตั้งระบบดังกล่าวประมาณเดือนมิถุนายนและจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 
2559  

 
ฉะนั้นคณะกรรมการบริษัท อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน) จึงมีมติที่ประชุมครั้งที่  2/2559 เมื่อวันที่ 11 

มีนาคม 2559 เห็นชอบให้ IECG ลงทุนค่าเครื่องจกัรส่วนหน้า (Front-end System) เป็นจ านวน 73.9 ล้านบาท โดยให้ บริษัท ไออีซี 
สระแก้ว 1 จ ากัด เช่าในอัตราค่าเช่าเดือนละ 1.45 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 6 ปี โดย IECG คาดว่าจะมีผลตอบแทนจากการลงทุน
โครงการ (IRR) ที่ 17.06% และมีระยะคืนทุน (Payback Period) ประมาณ 6 ปี 

 

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์คือ การลงทุนให้เช่าระบบส่วนหน้า (Front-end system) เป็นระยะเวลา 6 
ปีข้างต้น ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมถึง
ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) ซ่ึงเมื่อค านวณตามเกณฑ์ตามประกาศข้างต้น ขนาดรายการ
สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 1.64 อ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงเป็นการค านวณขนาดรายการตาม
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทั้งนี้ เมื่อรวมขนาดรายการที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา รวมแล้วมีขนาดรายการ
สะสมร้อยละ 21.88 ซ่ึงยังต่ ากว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวม และถือเป็นขนาดรายการประเภทที่ 3 ตามประกาศที่อ้างถึงข้างต้น  
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1. วัน เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นชอบงบประมาณการลงทุนในการท ารายการดังกล่าวเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 
 
2. คู่สัญญาท่ีเกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัท 

ภายใต้งบประมาณลงทุนข้างต้น IECG จะได้จัดซื้อ จัดจ้าง เข้าท าสัญญากับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องในโครงการดังกล่าวต่อไป 

ความสัมพันธ์ :  IECG เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคู่สัญญาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาคู่สัญญาที่สามารถ
ด าเนินการสอดคล้องตรงตามข้อก าหนดของ IECG เป็นส าคัญ 

 

3. ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการ 

ประเภทรายการ : เข้าข่ายรายการประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 

 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาขนาดรายการ  เกณฑ์มูลค่ารวมส่ิงตอบแทน 

 ขนาดรายการ  ตามเกณฑ์มูลค่ารวมส่ิงตอบแทนมีขนาดเท่ากับร้อยละ 1.64 ของ
สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 เมื่อพิจารณารายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนจนถึงวันที่ตกลงเข้าท ารายการดังกล่าว รายการได้มา
ซ่ึงสินทรัพย์ทั้งหมดเมื่อค านวณจากเกณฑ์ที่มีมูลค่าสูงสุด คือ เกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนมีขนาดเท่ากับร้อยละ 21.88 เมื่อ
เปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยรวมกัน ซ่ึงเข้าข่ายขนาดรายการประเภทที่ 3 ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547  
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4. รายละเอียดของสินทรัพย์ท่ีลงทุนเพื่อให้เช่า  

ตารางท่ี  1 รายละเอียดของเครื่องจักรที่น ามาให้เช่า 

No.                               Description Unit        Price(THB) 
1 EFB shredder (Bamboo) 1                                        2,000,000.00  
2 Shredder (Lianda)  2                                        9,000,000.00  
3 Hammer mills shredder (used) 1                                            600,000.00  
4 Rotary dryer 1                                      20,000,000.00  
5 Bio scrubber system 1                                        1,800,000.00  
6 Moving floor 1                                        5,000,000.00  
7 Ventilation system 1                                            650,000.00  
8 Main power line and MDB  1                                        5,000,000.00  
9 Belt conveyor 1                                        5,000,000.00  
10 Front-end SCADA & Instrument control 1                                        4,000,000.00  
11 Bio-drying plant 1                                            850,000.00  
12 Emission control system 1                                      20,000,000.00  

 Total                                      73,900,000.00  

 
 
5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน ได้แก่ วงเงินงบประมาณลงทุนการจัดซ้ือ/จัดจ้างในระบบส่วนหน้า (Front-end system) รวม
ทั้งส้ิน 73,900,000 บาท (เจ็ดสิบสามล้านเก้าแสนบาทถ้วน) เพื่อให้ บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จ ากัด เช่าระบบส่วนหน้า (Front-end 
system) เป็นระยะเวลา 6 ปีข้างต้น 

 
6.  เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

IECG ก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทนในการจัดซ้ือจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบวิศวกรรมต่างๆ บนพื้นฐานของราคา
ตลาดรวมมูลค่า 73,900,000 บาท (เจ็ดสิบสามล้านเก้าแสนบาทถ้วน) 
 
7.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท 

โครงการนี้ซึ่งเป็นโครงการให้เช่าระบบส่วนหน้า (Front-end System) ส าหรับแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นเช้ือเพลิง โดยมีอัตรา
ผลตอบแทนของโครงการ (IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 17.06  และมรีะยะเวลาคืนทุนของโครงการภายใน 6 ปี    
  
8. แหล่งเงินทุนท่ีใช ้

เงินลงทุนดังกล่าวมาจากการขายหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในราคาต่ า ที่จะขออนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 เมษายน 2559 
  



สารสนเทศรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์  บริษัท อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                          
 

- 4 - 
 

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการท ารายการ 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การท ารายการข้างต้นมีความเหมาะสมและมีอัตราผลตอบแทนของโครงการ 

(IRR) อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้   
 

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ตามข้อ 9 

- ไม่ม ี– 
 

11 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อสารสนเทศในเอกสารฉบับนี้ 
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ถูกพิจารณาให้เป็นผู้รับผิดชอบต่อสารสนเทศที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ซ่ึงได้จัดท าขึ้นตาม

ประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซ่ึงเป็นข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอ ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือ
หุ้น 
 
 
บริษทัขอรบัรองว่าข้อมูลสารสนเทศในแบบรายงานนี้มคีวามถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 
 
 
 
 
 

  
(ดร.อรรถวุฒิ เลาหภักด)ี 

  รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 2  
 


