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      29 กมุภาพนัธ์ 2559 
 
  
เร่ือง  ช้ีแจงผลการด าเนินงานส าหรับปี 2558  
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 

บริษทั  อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง  จ ากดั  (มหาชน)  ขอรายงานผลการด าเนินงาน  ส าหรับปีส้ินสุด  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558   โดยบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีผลก าไรจ านวน  0.14  ลา้นบาท   เปรียบเทียบกบัปีก่อน  มี
ผลก าไร 13.41  ลา้นบาท  มีก าไรลดลง  13.27  ลา้นบาท   โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

   1. บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายหรือการใหบ้ริการและรายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคา
รับซ้ือไฟฟ้า  จ านวนเงิน 442.07  ลา้นบาท   เปรียบเทียบกบัปีก่อน   จ านวนเงิน  459.69 ลา้นบาท ลดลงจ านวนเงิน 
17.62 ลา้นบาท   หรือ คิดเป็นอตัราร้อยละ 3.83 มีสาเหตุเน่ืองมาจากในปี 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน
จากธุรกิจกลุ่มพลงังาน 213.31 ลา้นบาท ธุรกิจกลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศลดลง 230.93 ลา้นบาท   

2. บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนเงิน 72.95  ลา้น หรือ 
คิดเป็นอตัราร้อยละ 33.65  เป็นผลสืบเน่ืองมาจากมีค่าใชจ่้ายดา้นบุคคลากรเพ่ิมข้ึนจากการมีบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน และมี
ค่าใชจ่้ายในช่วงท่ีหยดุผลิตเพื่อปรับปรุงเคร่ืองจกัร 

3. บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนทางการเงินเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนเงิน 28.51  ลา้น หรือ คิดเป็นอตัรา
ร้อยละ 186.93  เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของบริษทัยอ่ยท่ีมีเงินกูย้ืมธนาคาร และ
บริษทัยอ่ยไดเ้งินกูย้มืจากธนาคารเพ่ิม  

4. บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีค่าใชจ่้ายอ่ืน ส าหรับปี  2558  เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน บริษทัฯ มี
ค่าใชจ่้ายอ่ืนเพ่ิมข้ึน 38.36 ลา้นบาท  ซ่ึงในปี 2558 บริษทัมีค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีส าคญัดงัน้ี 

1) ขาดทุนจากการดอ้ยสินทรัพยจ์ านวน 14.44 ลา้นบาท จากการประเมินมูลค่าสินทรัพย ์
2) ขาดทุนจากค่าเสียหายเงินประกนัค่าจ้างผลิตตน้ฉบบัชุดการเรียน จ านวน 3.80 ลา้นบาท

เน่ืองจากบริษทัไดรั้บเงินค่าชดเชยเงินประกนัค่าจา้งผลิตตน้ฉบบัชุดการเรียนจ านวน 17.60 
ลา้นบาท  และโอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยจ์ านวน 21.40 ลา้นบาท  

3) ขาดทุนจากค่าเสียหายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าออกแบบโครงการโรงงานขยะด้วยเทคโนโลยี
พลาสมา จ านวน 23.55 ลา้นบาทซ่ึงบริษทัไดรั้บเงินค่าชดเชยเงินจ่ายล่วงหน้าค่าออกแบบ
โรงงานขยะดว้ยเทคโนโลยพีลาสมาจ านวน 20 ลา้นบาท โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพย ์
จ านวน 43.55 ลา้นบาท  

 

ส าหรับ ผลการด าเนินงานของบริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน)  ส าหรับปี ส้ินสุด  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558   โดยบริษทัฯ มีผลก าไรส าหรับ ปี 2558 จ านวน 25.92 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปีก่อน มีผล
ก าไร 22.34 ลา้นบาท โดยมีผลก าไรเพ่ิมข้ึน 3.58 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 16.03 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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   1. บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายหรือการให้บริการ  ส าหรับ ปี  2558   จ านวนเงิน  52.16  ลา้นบาท   
เปรียบเทียบกบัปีก่อน   จ านวนเงิน  239.18 ลา้นบาท ลดลงจ านวนเงิน 187.02 ลา้นบาท   หรือ คิดเป็นอตัราร้อยละ 
78.19  มีสาเหตุเน่ืองมาจาก บริษทั ฯ มีรายไดล้ดลงจากธุรกิจกลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ  

2. บริษทัฯ  มีรายไดอ่ื้น ส าหรับปี  2558 เปรียบเทียบกบัของปีก่อน   บริษทัฯ มีรายไดอ่ื้นเพ่ิมข้ึน  31.80  
ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 34.50  อนัสืบเน่ืองมาจากดอกเบ้ียรับจากบริษทัยอ่ย  

       3. บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ส าหรับปี  2558 เปรียบเทียบกบัของปีก่อน   เพ่ิมข้ึน 62.49 
ลา้นบาท หรือ คิดเป็นอตัราร้อยละ 47.35  เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน   เป็นผลสืบเน่ืองมาจากบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายดา้น
บุคคลากรเพ่ิมข้ึน 

4. บริษทัฯ  มีค่าใชจ่้ายอ่ืน ส าหรับ ปี  2558  เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน   บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายอ่ืนเพ่ิมข้ึน  
21.83  ลา้นบาทเน่ืองจาก ซ่ึงในปี 2558 บริษทัมีค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีส าคญัดงัน้ี 

1) ขาดทุนจากการดอ้ยสินทรัพยจ์ านวน 13.27 ลา้นบาท จากการประเมินมูลค่าสินทรัพย ์
2) ขาดทุนจากค่าเสียหายเงินประกนัค่าจ้างผลิตตน้ฉบบัชุดการเรียน จ านวน 3.80 ลา้นบาท

เน่ืองจากบริษทัไดรั้บเงินค่าชดเชยเงินประกนัค่าจา้งผลิตตน้ฉบบัชุดการเรียนจ านวน 17.60 
ลา้นบาท  และโอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยจ์ านวน 21.40 ลา้นบาท  

3) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน 4.94 ลา้นบาทเน่ืองจากมีการเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ือปรับ
โครงสร้างหน้ี  
 
 

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 
 

 

 

                     (ดร.ภูษณ  ปรียม์าโนช) 
                   กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

 


