
 

 

 

 
 
 
 
 
 

บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน)  
และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

และ 
รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจเีนียริง จ ำกัด (มหำชน) 
 

ความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) 
ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแส 
เงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย 
การบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั อินเตอร์
แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) ตามล าดับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการด าเนินงานรวมและผลการ
ด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน  
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจ้า 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนด
โดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ 
ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการ 
สอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี 
ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ วธีิกำรตรวจสอบที่ส ำคัญ 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร และสินทรัพย์ที่เกดิจำกสัญญำ  

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการของธุรกิจวิศวกรรม
โดยวิธีขั้นความส าเร็จของงาน โดยค านวณจากต้นทุนท่ี
เกิดข้ึนจริงกบัตน้ทุนท่ีประมาณว่าจะใช้ในการให้บริการ
ทั้งส้ิน ทั้งน้ี ในการรับรู้รายไดต้ามวิธีดงักล่าว ผูบ้ริหารตอ้ง
ใชดุ้ลยพินิจในขั้นตอนการจดัท าประมาณการตน้ทุนท่ีจะใช้
ทั้ ง ส้ิน และจ า เ ป็นต้องมีความเ ช่ียวชาญเฉพาะทางท่ี
เก่ียวขอ้งกบัลกัษณะของงานนั้นๆ นอกจากน้ีกระบวนการ
วดัค่ามูลค่าของงาน รอบระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการรับรู้
รายได ้และการค านวณอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จอาจไม่
ถูกตอ้ง รวมทั้งความน่าจะเป็นของโอกาสท่ีเกิดความล่าชา้ 
การวดัมูลค่าของค่าปรับท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงในปี 2563 กลุ่ม
บริษทัและบริษทัมีรายไดจ้ากการให้บริการเป็นจ านวน 84 
ลา้นบาท (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 15 และ 86 ตามล าดบั ของ
รายไดร้วม) ประกอบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มี
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาจ านวน 29 ลา้นบาท และค่าเผื่อ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจ านวน 11 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (สุทธิคิดเป็นร้อยละ 1 และ 3 ตามล าดบั ของ
สินทรัพยร์วม) และประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตาม
สัญญาจ านวน 23 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 5 และ 14 
ตามล าดับ ของหน้ีสินรวม) ในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั 

 

 

วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญัรวมถึง 

 ท าความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการบนัทึกรายการ 
การรับช าระหน้ี การจ่ายช าระ และการตั้งค่าเผื่อ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนและบญัชี
ท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ งระบบการควบคุมภายในท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 สอบทานการออกแบบและการปฏิบติัตามระบบ
การควบคุมภายในในเร่ืองดงักล่าว 

 ทดสอบความสมเหตุสมผลของการตั้งประมาณ
การต้นทุนงานโครงการ การจดัซ้ือวสัดุท่ีใช้ใน
โครงการ และค่าจา้งผูรั้บเหมาช่วง เป็นตน้ 

 ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 

- สอบทานรายละเอียดของสัญญาการใหบ้ริการ
ของโครงการท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปี 

- สอบทานวิธีการท่ีผูบ้ริหารใช้ในการติดตาม
และพิจารณาความสมเหตุสมผลของการจดัท า
ประมาณการตน้ทุนโครงการ การอนุมติั และ
สุ่มทดสอบกบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ทดสอบการค านวณอตัราส่วนของงานท่ีท า
เสร็จของแต่ละโครงการ 

- ทดสอบความถูกตอ้งของการซ้ือวสัดุ การจ่าย
ค่าจ้าง และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับเอกสาร
ประกอบการบนัทึกบญัชี 
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เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ วธีิกำรตรวจสอบที่ส ำคัญ 
ดงันั้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าการรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการ
ของธุรกิจวิศวกรรม และประมาณการค่าปรับงานล่าชา้ตาม
สัญญา และอ่ืนท่ีอาจเกิดข้ึนจากสัญญางานโครงการต่างๆ 
เป็นรายการท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 

นโยบายการบญัชีแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 5  10 และ 34 ตามล าดบั 

- ขอค ายืนยนัขั้นความส าเร็จของงานโครงการ
จากผูค้วบคุมงานโครงการของบริษทั 

- สอบทานความเพียงพอการเปิดเผยขอ้มูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คดคีวำมหรือกำรฟ้องร้อง  

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีคดีความหลายคดีท่ีถูกฟ้องร้อง ท่ีอยู่
ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล ซ่ึงอาจได้รับผล
เสียหาย หากกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สามารถต่อสู้คดีความ
ต่างๆ ได ้และตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาความเพียงพอ
ของประมาณการหน้ีสิน 

ดงันั้น ขา้พเจา้จึงให้ความส าคญัเก่ียวกบัความเพียงพอของ
ประมาณการหน้ีสิน มีการรับรู้ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินหรือไม่ 

นโยบายการบญัชี และรายละเอียดท่ีส าคญัของภาระผูกพนั 
เหตุการณ์ส าคญั คดีความท่ีส าคญั แสดงไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 5  34 และ 53 

วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญัรวมถึง 

 ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการประเมินผลของ
คดีความของผูบ้ริหาร 

 ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 

- สอบถามผู ้บริหารและท่ีปรึกษากฎหมายของ
กิจการ เ พ่ือได้รับทราบถึงคดีความและการ
ฟ้องร้องท่ีมีสาระส าคญัท่ีอาจเกิดข้ึนหรือไม่ และ
การประมาณการผลกระทบทางการเงิน รวมถึง
ค่าใชจ่้ายมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ 

- พิจารณาความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากคดีความ
หรือการฟ้องร้องและประเมินความเส่ียงทาง
การเงินรวมถึงความเพียงพอและเหมาะสมของ
การรับรู้รายการ และการเปิดเผยขอ้มูล 

 

เร่ืองอ่ืน 
 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (“Covid-19”) และความเหมาะสมของระยะเวลา

การจดัประชุม ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ท าใหบ้ริษทัไม่สามารถจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ใน

ขณะนั้นได ้ดว้ยเหตุดงักล่าวเป็นผลให้ไม่มีมติท่ีประชุมท่ีน าเสนอผูถื้อหุ้นเพ่ือขอมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและ

บญัชีก าไรขาดทุน ประจ าปี 2561 และ 2562 ดงักล่าวขา้งตน้จากผูถื้อหุน้ 
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ข้อมลูอ่ืน 

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบดว้ยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึง 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงขา้พเจา้คาดว่ารายงาน
ประจ าปีจะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้
ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่าน
ขอ้มูลอ่ืนตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล และขอใหท้ าการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่า
จ าเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และ
การใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือ
หยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั
และบริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่าง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือ
ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก 
การทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้ งใจละเวน้การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 

 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ี
อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง
หรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี
ของขา้พเจา้ โดยใหข้อ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้
การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐาน
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การสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

 

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การ
น าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบ
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระจากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญั
ท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคัญในการ
ตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบัญชีเวน้แต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อ
สาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใน
รายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชนต่์อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
 

(ชยักฤต  วรกิจภรณ์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 7326 
 

บริษทั เอน็พีเอส สยาม สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
1 มีนาคม 2564 



บริษัท อนิเตอร์แนชันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 136,188,048        134,521,583        54,538,165          74,343,367          

ลูกหนีการคา้ 8 48,664,285          63,418,523          19,155,006          9,429,332            

ลูกหนีหมุนเวียนอืน 6, 9 124,634,693        122,681,264        59,737,828          51,631,330          

สินทรัพยที์เกิดจากสญัญา - หมุนเวียน 10 61,264,224          58,262,926          17,640,028          8,523,940            

เงินให้กูย้มืระยะสนั 6 -                      -                      -                      -                      

สินคา้คงเหลือ 11 7,277,440            3,526,294            -                      174,343               

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 12 11,400,000          1,462,267            11,400,000          1,462,267            

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย 13 5,240,422            3,738,740            3,031,068            1,590,235            

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 231,063               313,022               229,563               293,523               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 394,900,175        387,924,619        165,731,658        147,448,337        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 12 1,058,750            1,804,000            1,058,750            1,804,000            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                      -                      -                      -                      

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 15 197,043,091        199,497,003        142,492,201        142,492,201        

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 16, 32, 54 620,686,447        688,607,292        3,362,503            4,358,527            

สินทรัพยที์ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 17 161,319,905        161,319,905        151,949,000        151,949,000        

สิทธิการใชร้ะบบสายส่งกระแสไฟฟ้ารอตดับญัชี 18 32,943,300          34,734,857          -                      -                      

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 4, 19 28,850,648          6,351,497            14,569,140          6,351,497            

ค่าความนิยม 20 -                      -                      -                      -                      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 21 285,265               409,215               90,372                117,912               

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั 22, 54 68,945,736          74,348,973          68,902,836          66,898,406          

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือเงินลงทุน 23 -                      -                      -                      -                      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 25 53,910,435          52,557,702          17,141,252          15,713,010          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,165,043,577     1,219,630,444     399,566,054        389,684,553        

รวมสินทรัพย์ 1,559,943,752     1,607,555,063     565,297,712        537,132,890        

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

(บาท)

งบการเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 7



บริษัท อนิเตอร์แนชันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนสิีนหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มื

    ระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 26, 54 30,287,986          6,466,472            41,008                582,974               

เจา้หนีการคา้ 6, 27 26,584,465          36,453,274          1,816,082            6,401,353            

เจา้หนีหมุนเวียนอืน 6, 28 121,096,756        121,632,475        28,536,410          25,141,000          

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 36,892,957          46,901,218          7,046,101            14,409,695          

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 31, 54 -                      20,280,000          -                      -                      

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีเจา้หนีสามารถ

   เรียกคืนไดท้นัที 31, 54 144,913,893        205,271,327        -                      -                      

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 32 6,290,221            2,356,220            3,524,932            -                      

เงินกูย้มืระยะสนั 6, 29 -                      -                      -                      -                      

ประมาณการหนีสินหมุนเวียน 34 22,820,960          34,446,850          22,820,960          34,446,850          

เงินมดัจาํรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 30 10,000,000          10,000,000          10,000,000          10,000,000          

หนีสินหมุนเวียนอืน 787,645               855,465               -                      -                      

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 399,674,883        484,663,301        73,785,493          90,981,872          

หนสิีนไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว 31, 54 -                      12,150,000          -                      -                      

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 24 1,560,320            1,520,477            1,560,320            1,520,477            

หนีสินตามสญัญาเช่า 32 19,562,602          2,444,416            5,651,299            -                      

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 6, 33 5,408,327            5,446,862            3,922,757            4,287,530            

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน 34 8,325,825            8,375,341            77,941,443          77,941,443          

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 9,210,135            9,210,135            1,879,162            1,879,162            

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 44,067,209          39,147,231          90,954,981          85,628,612          

รวมหนสิีน 443,742,092        523,810,532        164,740,474        176,610,484        

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 8



บริษัท อนิเตอร์แนชันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 35

   ทุนจดทะเบียน 4,476,576,274     4,476,576,274     4,476,576,274     4,476,576,274     

   ทุนทีออกและชาํระแลว้ 2,493,455,387     2,493,455,387     2,493,455,387     2,493,455,387     

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 36 1,422,184,596     1,422,184,596     1,422,184,596     1,422,184,596     

ส่วนเกินทุนจากการลดมูลค่าหุ้นสามญั 464,905,198        464,905,198        464,905,198        464,905,198        

ส่วนตาํจากการเปลียนแปลงสดัส่วน

   การถือหุ้นในบริษทัยอ่ย (369,648,222)      (369,648,222)      -                      -                      

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

   จดัสรรแลว้

        ทุนสาํรองตามกฎหมาย 37 2,095,975            2,095,975            2,095,975            2,095,975            

   ขาดทุนสะสม 4 (2,897,538,274)   (2,930,591,603)   (3,982,830,918)   (4,023,461,950)   

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 12 747,000               1,343,200            747,000               1,343,200            

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,116,201,660     1,083,744,531     400,557,238        360,522,406        

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                      -                      -                      -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,116,201,660     1,083,744,531     400,557,238        360,522,406        

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,559,943,752     1,607,555,063     565,297,712        537,132,890        

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 9



บริษัท อนิเตอร์แนชันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขายหรือการให้บริการ 421,907,084    385,731,259    84,160,292      63,541,636      

รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิมราคารับซือไฟฟ้า 39, 55 135,373,130    149,072,788    -                   -                   

รายไดเ้งินปันผล 34,375             35,338             34,375             35,338             

โอนกลบัประมาณการค่าปรับงานล่าชา้ 34 11,625,890      -                   11,625,890      -                   

รายไดอื้น 6, 40 4,821,111        12,721,822      2,606,887        5,626,768        

รวมรายได้ 573,761,590    547,561,207    98,427,444      69,203,742      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายหรือตน้ทุนการให้บริการ 6, 16, 18, 19, 21 479,411,526    487,277,583    65,339,067      50,833,773      

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 41 6,265,247        6,797,919        12,742             544,510           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6, 16, 18, 19, 21, 42 66,079,378      114,244,130    32,096,079      77,145,313      

ค่าใชจ่้ายอืน 44 14,045,422      14,944,934      3,572,312        3,213,717        

รวมค่าใช้จ่าย 565,801,573    623,264,566    101,020,200    131,737,313    

กําไร(ขาดทุน)จากการดาํเนนิงาน 7,960,017        (75,703,359)     (2,592,756)       (62,533,571)     

รายไดท้างการเงิน 6 887,509           1,899,297        18,685,189      19,024,966      

ตน้ทุนทางการเงิน 6, 45 (11,959,154)     (19,369,916)     (887,866)          (1,117,008)       

กลบัรายการ(ผลขาดทุน)จากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 47 30,939,727      23,313,757      4,858,467        (1,724,499)       

กลบัรายการ(ผลขาดทุน)ดา้นเครดิตทีคาดวา่

   จะเกิดขึนของลูกหนีและลูกหนีหมุนเวียนอืน 6, 8, 9, 10 3,424,281        5,439,465        19,863,074      (113,571,333)   

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงินได้ 31,252,380      (64,420,756)     39,926,108      (159,921,445)   

(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24, 48 -                   -                   -                   -                   

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี 31,252,380      (64,420,756)     39,926,108      (159,921,445)   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :-

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

   พนกังานทีกาํหนดไว้ 33 944,466           5,731,728        944,466           5,923,386        

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 24 (188,893)          (1,184,677)       (188,893)          (1,184,677)       

รวมรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 755,573           4,547,051        755,573           4,738,709        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 10



บริษัท อนิเตอร์แนชันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายการทีอาจจะถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :-

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย 12 (745,250)          467,500           (745,250)          467,500           

ภาษีเงินไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 24 149,050           (335,800)          149,050           (335,800)          

รวมรายการทีอาจจะถูกจดัประเภทใหม่

  ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (596,200)          131,700           (596,200)          131,700           

กําไรเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี 159,373           4,678,751        159,373           4,870,409        

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 31,411,753      (59,742,005)     40,085,481      (155,051,036)   

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน) :-

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 31,252,380      (64,420,756)     39,926,108      (159,921,445)   

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                   -                   -                   -                   

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี 31,252,380      (64,420,756)     39,926,108      (159,921,445)   

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม :-

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 31,411,753      (59,742,005)     40,085,481      (155,051,036)   

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                   -                   -                   -                   

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 31,411,753      (59,742,005)     40,085,481      (155,051,036)   

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

ขนัพนืฐาน 49 0.00013 (0.00026) 0.00016 (0.00064)

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 11



บริษัท อินเตอร์แนชันเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนตาํกวา่ทุน ส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนเกินทุน จากการเปลียนแปลง ผลต่างจากการ ส่วนของส่วนไดเ้สีย

ทุนทีออก ส่วนเกิน(ตาํ) จากการลด สดัส่วนใน ทุนสาํรองตาม กาํไร(ขาดทุน) วดัมูลค่า รวมส่วน ทไีม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั มูลค่าหุน้สามญั บริษทัยอ่ย กฎหมาย สะสม เงินลงทุนเผอืขาย ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2562 2,493,357,781    1,421,842,977    464,905,198     (369,648,222)    2,095,975       (2,870,717,898)    1,211,500           1,143,047,311    -                     1,143,047,311     

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรง

   เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรร

       ส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    เพมิทุนหุน้สามญั 35 97,606                341,619              -                    -                    -                  -                       -                      439,225              -                     439,225               

   รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรร

      ส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 97,606                341,619              -                    -                    -                  -                       -                      439,225              -                     439,225               

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรง

   เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 97,606                341,619              -                    -                    -                  -                       -                      439,225              -                     439,225               

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

   ขาดทุนสาํหรับปี -                      -                      -                    -                    -                  (64,420,756)         -                      (64,420,756)        -                     (64,420,756)         

   กาํไรเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                      -                      -                    -                    -                  4,547,051            131,700              4,678,751           -                     4,678,751            

รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                      -                      -                    -                    -                  (59,873,705)         131,700              (59,742,005)        -                     (59,742,005)         

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 2,493,455,387    1,422,184,596    464,905,198     (369,648,222)    2,095,975       (2,930,591,603)    1,343,200           1,083,744,531    -                     1,083,744,531     

(บาท)

งบการเงินรวม 

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 12



บริษัท อินเตอร์แนชันเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนตาํกวา่ทุน ส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนเกินทุน จากการเปลียนแปลง ผลต่างจากการ ส่วนของส่วนไดเ้สีย

ทุนทีออก ส่วนเกิน(ตาํ) จากการลด สดัส่วนใน ทุนสาํรองตาม กาํไร(ขาดทุน) วดัมูลค่า รวมส่วน ทไีม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั มูลค่าหุน้สามญั บริษทัยอ่ย กฎหมาย สะสม เงินลงทุนเผอืขาย ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2563

   ตามทรีายงานในงวดก่อน 2,493,455,387    1,422,184,596    464,905,198     (369,648,222)    2,095,975       (2,930,591,603)    1,343,200           1,083,744,531    -                     1,083,744,531     

ผลกระทบสะสมจากการเปลยีนแปลง

   นโยบายการบญัชี 4 -                      -                      -                    -                    -                  1,045,376            -                      1,045,376           1,045,376            

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2563 ปรับปรุงใหม่ 2,493,455,387    1,422,184,596    464,905,198     (369,648,222)    2,095,975       (2,929,546,227)    1,343,200           1,084,789,907    -                     1,084,789,907     

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

   กาํไรสาํหรับปี -                      -                      -                    -                    -                  31,252,380          -                      31,252,380         -                     31,252,380          

   กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                      -                      -                    -                    -                  755,573               (596,200)             159,373              -                     159,373               

รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                      -                      -                    -                    -                  32,007,953          (596,200)             31,411,753         -                     31,411,753          

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 2,493,455,387    1,422,184,596    464,905,198     (369,648,222)    2,095,975       (2,897,538,274)    747,000              1,116,201,660    -                     1,116,201,660     

งบการเงินรวม 

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 13



งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2563

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนเกินทุน ผลต่างจากการ

ทุนทีออก ส่วนเกิน(ตาํ) จากการลด ทุนสาํรองตาม วดัมูลค่า รวมส่วน

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั มูลค่าหุน้สามญั กฎหมาย ขาดทุนสะสม เงินลงทุนเผอืขาย ของผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 2,493,357,781        1,421,842,977     464,905,198             2,095,975       (3,868,279,214)          1,211,500                  515,134,217           

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรง

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงนิทุนทไีด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    เพมิทุนหุน้สามญั 35 97,606                    341,619               -                            -                  -                             -                             439,225                  

   รวมเงินทุนทไีด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรร

      ส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 97,606                    341,619               -                            -                  -                             -                             439,225                  

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรง

   เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 97,606                    341,619               -                            -                  -                             -                             439,225                  

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

   ขาดทุนสาํหรับปี -                         -                       -                            -                  (159,921,445)             -                             (159,921,445)         

   กาํไรเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี -                         -                       -                            -                  4,738,709                  131,700                     4,870,409               

รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                         -                       -                            -                  (155,182,736)             131,700                     (155,051,036)         

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 2,493,455,387        1,422,184,596     464,905,198             2,095,975       (4,023,461,950)          1,343,200                  360,522,406           

บริษัท อนิเตอร์แนชันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 14



งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2563

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนเกินทุน ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนทีออก ส่วนเกิน(ตาํ) จากการลด ทุนสาํรองตาม ผลต่างจากการวดัมูลค่า รวมส่วน

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั มูลค่าหุน้สามญั กฎหมาย ขาดทุนสะสม เงินลงทุนเผอืขาย ของผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 ตามทีรายงานในงวดก่อน 2,493,455,387        1,422,184,596     464,905,198             2,095,975       (4,023,461,950)          1,343,200                  360,522,406           

ผลกระทบสะสมจากการเปลยีนแปลงนโยบายการบญัชี 4 -                         -                       -                            -                  (50,649)                      -                             (50,649)                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 ปรับปรุงใหม่ 2,493,455,387        1,422,184,596     464,905,198             2,095,975       (4,023,512,599)          1,343,200                  360,471,757           

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

   กาํไรสาํหรับปี -                         -                       -                            -                  39,926,108                -                             39,926,108             

   กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี -                         -                       -                            -                  755,573                     (596,200)                    159,373                  

รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                         -                       -                            -                  40,681,681                (596,200)                    40,085,481             

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 2,493,455,387        1,422,184,596     464,905,198             2,095,975       (3,982,830,918)          747,000                     400,557,238           

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บริษัท อนิเตอร์แนชันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 15



บริษัท อนิเตอร์แนชันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 31,252,380       (64,420,756)      39,926,108       (159,921,445)    

ปรับรายการทีกระทบกาํไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดรับ(จ่าย)

ดอกเบียรับ (887,509)           (1,899,297)        (18,685,189)      (19,024,966)      

ดอกเบียจ่าย 11,959,154       19,369,916       887,866            1,117,008         

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 115,356,248     113,393,824     6,830,495         6,822,391         

กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่

   จะเกิดขึนของลูกหนีและลูกหนีหมุนเวียนอืน (3,424,281)        -                    (19,863,074)      -                    

หนีสูญและหนีสงสยัจะสูญ 7,322                323,896            7,322                149,682,444     

โอนกลบัค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ -                    (6,111,111)        -                    (36,458,861)      

ขาดทุนจากการตดับญัชีลูกหนีหมุนเวียนอืน 1,306,704         -                    1,306,704         -                    

ขาดทุนจากการตดับญัชีภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย 1,779,068         2,280,572         1,637,381         1,543,737         

โอนกลบัค่าเผอืการดอ้ยค่าภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย (1,637,375)        (1,816,649)        (1,637,375)        (1,543,737)        

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย -                    267,007            -                    267,007            

ขาดทุนจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม

   ของสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 607,220            -                    607,220            -                    

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน (180,551)           -                    (180,551)           -                    

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน -                    (979,400)           -                    (979,400)           

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                    -                    -                    15,860,167       

โอนกลบัค่าเผอืการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                    -                    -                    (16,000,000)      

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 510,793            -                    -                    -                    

โอนกลบัค่าเผอืการดอ้ยค่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (24,187,575)      (21,455,831)      (958,280)           (988,144)           

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                    797,949            -                    797,949            

โอนกลบัค่าเผอืการดอ้ยค่าสิทธิการใช้

    ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ารอตดับญัชี (66,760)             (66,760)             -                    -                    

โอนกลบัค่าเผอืการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,558,810)        (5,228,174)        (2,262,812)        (2,119,530)        

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน -                    4,375,849         -                    5,564,861         

ขาดทุนจากการตดับญัชีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 13,684              2,778,473         13,684              1,589,462         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 16



บริษัท อนิเตอร์แนชันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (233,644)           (2,480,754)        (328,978)           (1,018,745)        

ขาดทุนจากการตดับญัชีงานระหวา่งก่อสร้างและอุปกรณ์ 10,331,423       9,805,370         -                    -                    

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 53,385              (276,929)           40,204              (270,994)           

ประมาณการค่าปรับงานล่าชา้ตามสญัญา(โอนกลบั) (11,625,890)      15,445,150       (11,625,890)      15,445,150       

ประมาณการหนีสินจากคดีฟ้องร้อง -                    80,519              -                    80,519              

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 920,868            2,746,160         579,694            2,308,620         

เงินปันผลรับ (34,375)             (35,338)             (34,375)             (35,338)             

126,261,479     66,893,686       (3,739,846)        (37,281,845)      

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ 14,746,916       (9,106,833)        (9,732,996)        7,686,437         

ลูกหนีหมุนเวียนอืน 3,335,860         8,489,919         4,951,827         6,762,556         

สินทรัพยที์เกิดจากสญัญา (6,368,533)        (34,770,115)      (12,483,323)      (4,526,086)        

สินคา้คงเหลือ (3,751,146)        6,850,853         174,343            4,945,474         

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 81,959              225,925            63,961              25,232              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (1,366,418)        2,903,011         (1,441,926)        2,620,233         

เจา้หนีการคา้ (9,868,810)        20,292,487       (4,585,272)        1,822,188         

เจา้หนีหมุนเวียนอืน 4,906,775         (4,660,226)        2,605,207         (10,655,947)      

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (8,844,678)        (10,140,855)      (7,363,594)        (5,756,467)        

หนีสินหมุนเวียนอืน (67,819)             855,465            -                    -                    

จ่ายชาํระประมาณการหนีสินจากโครงการ

   ผลประโยชน์พนกังาน (14,937)             -                    -                    -                    

จ่ายชาํระประมาณการหนีสินจากคดีฟ้องร้อง (49,516)             (4,762,514)        -                    (4,490,668)        

หนีสินไมห่มุนเวียนอืน -                    (601,950)           -                    (601,951)           

กระแสเงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)การดาํเนินงาน 119,001,132     42,468,853       (31,551,619)      (39,450,844)      

จ่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย (1,643,375)        (2,450,990)        (1,440,839)        (1,857,242)        

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 117,357,757     40,017,863       (32,992,458)      (41,308,086)      

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 17



บริษัท อนิเตอร์แนชันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบีย 1,083,031         5,404,096         968,469            1,593,818         

รับเงินปันผล 34,375              35,338              34,375              35,338              

ซือสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน (13,488,872)      -                    (13,488,872)      -                    

รับเงินจากการขายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน 1,662,203         -                    1,662,203         -                    

จ่ายชาํระเงินให้กูยื้มระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                    -                    (42,978,000)      (131,885,000)    

รับคืนเงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                    -                    69,560,000       30,000,000       

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (20,857,242)      (23,665,242)      (255,770)           (21,645)             

จาํหน่ายอุปกรณ์ 233,645            3,384,528         400,915            1,795,740         

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                    (207,000)           -                    (137,400)           

เงินสดรับจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย -                    -                    -                    139,834            

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอืน -                    1,179,400         -                    1,179,400         

เงินฝากธนาคารติดภาระคาํประกนั 6,865,505         16,484,205       (542,162)           683,583            

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (24,467,355)      2,615,325         15,361,158       (96,616,332)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายดอกเบีย (17,455,033)      (27,617,305)      (137,867)           (1,390,341)        

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 3,821,514         4,278,421         (541,966)           (985,721)           

รับเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 40,000,000       (60,000,000)      -                    -                    

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน (20,000,000)      40,000,000       -                    -                    

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสันจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนั -                    (65,000,000)      -                    (50,000,000)      

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสันจากบุคคลอืน -                    (65,000,000)      -                    (50,000,000)      

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (92,787,434)      (96,314,753)      -                    -                    

ชาํระคืนหนีสินตามสญัญาเช่า (4,802,984)        (2,070,499)        (1,494,069)        (1,019,624)        

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั -                    439,225            -                    439,225            

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (91,223,937)      (271,284,911)    (2,173,902)        (102,956,461)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ 1,666,465         (228,651,723)    (19,805,202)      (240,880,879)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ณ วนัที 1 มกราคม 7 134,521,583     363,173,306     74,343,367       315,224,246     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 ธันวาคม 7 136,188,048     134,521,583     54,538,165       74,343,367       

รายการทีมิใช่เงินสด

ซือเครืองจกัรตามสญัญาเช่า 16, 32 -                    2,029,708         -                    -                    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 18
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หมำยเหตุ สำรบัญ 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  (“COVID-19”) 
4 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
5 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
6 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
8 ลูกหน้ีการคา้ 
9 ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
10 สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 
11 สินคา้คงเหลือ 
12 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนและสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
13 ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 
14 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
15 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
16 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
17 สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้  าเนินงาน 
18 สิทธิการใชร้ะบบสายส่งกระแสไฟฟ้ารอตดับญัชี 
19 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
20 ค่าความนิยม 
21 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
22 เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 
23 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือเงินลงทุน 
24 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
25 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
26 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
27 เจา้หน้ีการคา้ 
28 เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
29 เงินกูย้ืมระยะสั้น 
30 เงินมดัจ ารับล่วงหนา้ค่าหุน้ 
31 เงินกูย้ืมระยะยาว 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
32 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 
33 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
34 ประมาณการหน้ีสิน 
35 ทุนเรือนหุน้ 
36 ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 
37 ทุนส ารองตามกฎหมาย 
38 ส่วนงานด าเนินงาน 
39 รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า 
40 รายไดอ่ื้น 
41 ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 
42 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
43 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 
44 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 
45 ตน้ทุนทางการเงิน 
46 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
47 กลบัรายการ(ผลขาดทุน)จากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 
48 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
49 ขาดทุนต่อหุน้ 
50 สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 
51 เคร่ืองมือทางการเงิน 
52 ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
53 คดีความหรือการฟ้องร้อง 
54 สินทรัพยท่ี์ใชเ้ป็นหลกัประกนั 
55 สญัญาท่ีส าคญั 
56 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
57 การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และ 
ท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 408/37 อาคารพหลโยธินเพลสชั้น 9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2536 
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 5 ล าดบัแรก ณ วนัท่ี 15 มกราคม 2564 ไดแ้ก่ 
 

  (ร้อยละของทุนช ำระแล้ว) 
นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ  10.54 
นายทิศชวน นานาวราทร  2.81 
นายสุรัตน ์อิฐโสภณพนัธ์  2.01 
นายกรณ์ชนนัท ์ธนนัทน์พงศ ์  1.58 
นายวิชิต ชินวงศว์รกลุ  0.91 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจผลิตภณัฑวิ์ศวกรรม บริการติดตั้งและพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ธุรกิจโรงก าจัดขยะและผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากขยะ และธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล 
 

เน่ืองจากการลาออกของอดีตผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัท่ีถูกกล่าวโทษว่ามีการกระท าทุจริต และการ
ลาออกของอดีตผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ทั้งน้ี ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 
และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการให้ท าการสอบสวนความผิดของอดีตคณะ
กรรมการบริหารและบริษทัได้ท าการฟ้องร้องด าเนินคดีกบัอดีตผูบ้ริหาร ซ่ึงผลของการสอบสวนและการ
ด าเนินคดีส่วนใหญ่ยงัไม่มีขอ้สรุป และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 53 
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รายละเอียดบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 
  ประเทศที ่ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ กจิกำรจดัตั้ง 2563 2562 
บริษทัย่อยทางตรง     
1. บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ 
 จ ากดั 

ใหค้  าปรึกษาวจิยัและพฒันา จ าหน่าย
 ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัเทคโนโลยบีริหาร
 จดัการส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา
 พลงังานทุกชนิดตลอดจนพลงังาน
 ทดแทน 

ไทย 100 100 

2. บริษทั ไออีซี บิซิเนส  
 พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

ลงทุนในกิจการต่างๆ(ยงัไม่ไดเ้ร่ิม
ด าเนินงานเชิงพาณิชย)์ 

ไทย 100 100 

3.E – Contech Management Pte. 
 Ltd. 

ใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษา และงานวจิยั
ทางดา้นวศิวกรรม (หยดุด าเนินกิจการ) 

สิงคโปร์ 100 100 

4. บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
เช้ือเพลิงชีวมวล 

ไทย 100 100 

บริษทัย่อยทางอ้อม     
5.บริษทั จีเดค จ ากดั ธุรกิจโรงก าจดัขยะและผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้าจากขยะ 
ไทย 100 100 

6. บริษทั ไออีซีแม่ทา แม่แตง 
 จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย ์

ไทย 100 100 

 
2 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิ 

 

2.1 เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดย 
สภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
 

23 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุง
ใหม่นั้น มีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
 

กลุ่มบริษัท/บริษทัถือปฏิบัติตามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึง
ประกอบดว้ยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐานและ
การตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็น
คร้ังแรกซ่ึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 โดยกลุ่มบริษทั/บริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
มาใชใ้นการจดัท างบการเงินน้ีเน่ืองจากยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทั/บริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน
ต่องบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบ
ท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
 

2.3 เกณฑ์การวัดมลูค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี 
 

 รายการ เกณฑก์ารวดัมูลค่า 
หน้ีสินผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนตามโครงการ

ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 33 

 

2.4 สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท/หลกัลา้นบาท
เวน้แต่ท่ีระบุไวอ้ยา่งอ่ืน 
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2.5 การใช้ดลุยพนิิจและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจ การประมาณ
การ และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงิน 
ท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

2.5.1 กำรใช้ดลุยพินิจ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชดุ้ลยพินิจในการเลือกนโยบายการบญัชี ซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินท่ีรับรู้ใน
งบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

 

ขอ้ 19 และ 32 สญัญาเช่า 

- การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

- กลุ่มบริษทั/บริษทัพิจารณาถึงความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิต่อสัญญา
เช่าหรือไม่ 

- กลุ่มบริษทั/บริษทัจะใชสิ้ทธิยกเลิกสญัญาเช่าหรือไม่ 

- กลุ่มบริษทั/บริษทัไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท่ี์ผู ้
เป็นเจา้ของพึงไดรั้บใหก้บัผูเ้ช่าหรือไม่ 

 

2.5.2 ข้อสมมติและควำมไม่แน่นอนของกำรประมำณกำร 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมีนยัส าคญัท่ีเป็นเหตุใหต้อ้งมี
การปรับปรุงจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปน้ี 
 

ขอ้ 32 การก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมท่ีใชใ้นการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสญัญาเช่า 

ขอ้ 14 15 16 17 18 
20 และ 21 

การทดสอบการดอ้ยค่าเก่ียวกบัการใชข้อ้สมมติท่ีส าคญัในการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืน 

ขอ้ 33 การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบัขอ้สมมติหลกัใน
การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ขอ้ 8 การวดัมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้เก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใช้
ในการก าหนดอตัราสูญเสียถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (Weighted-average loss rate) 
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ขอ้ 34 การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนเก่ียวกับข้อ
สมมติส าคญัของความเป็นไปไดท่ี้จะสูญเสียทรัพยากรและความน่าจะเป็นของมูลค่าความ
เสียหาย 

 

กำรประมำณกำรและกำรใช้ดุลยพนิิจที่ส ำคัญ สรุปได้ดงันี ้
 

การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหน้ีสิน 
 

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาว่า
กลุ่มบริษทั/บริษทัไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
โดยใชดุ้ลยพินิจบนพ้ืนฐานของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 
 

ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้นของลกูหน้ี 
 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีเกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหน้ีจากความเส่ียงดา้นเครดิตท่ี 
อาจเกิดข้ึน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดย
ใชก้ารวิเคราะห์สถานะของลูกหน้ีรายตวั ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุลูกหน้ี และการ
เปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั อยา่งไรกต็าม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติท่ีแตกต่างกนัอาจมี
ผลต่อค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ดงันั้น การปรับปรุงค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญอาจมีข้ึนไดใ้นอนาคต 
 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ขอ้ 3 ท าใหมี้ความไม่แน่นอนในการประมาณการ กลุ่มบริษทั/บริษทัไดเ้ลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี
ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพ เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (“COVID-19”) โดยกลุ่มบริษทั/บริษทัเลือก
พิจารณาการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ตามวิธีการอย่างง่าย (Simplifild Approach) โดยใชข้อ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิต
ในอดีตในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และไม่น าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ในอนาคต (Forward – 
looking information) เก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 ท่ียงัมีความไม่แน่นอนมาพิจารณา 
 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 
 

บริษทัจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน เม่ือฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของ 
เงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระส าคญัและเป็นระยะเวลานาน การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลง
อยา่งมีสาระส าคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
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ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์หากมีขอ้บ่งช้ีวา่มีการดอ้ยค่า เม่ือพบว่ามูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยด์งักล่าวลดลงอย่างมีสาระส าคญั กลุ่มบริษทั/บริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพย ์ซ่ึงการประมาณการดงักล่าวข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 

อาคาร และอปุกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าเส่ือมราคา 
 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของอาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน และ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ฝ่ายบริหารใช้การประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของ
ทรัพยสิ์นดงักล่าว และไดมี้การทบทวนอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลือใหม่ หากมีการเปล่ียนแปลง 

 

การด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

ในแต่ละปีบริษทัและบริษทัยอ่ยจะทดสอบค่าความนิยมจากการลงทุนในบริษทัย่อย เพ่ือพิจารณาว่ามีการดอ้ยค่า
หรือไม่ จ านวนเงินท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดจะพิจารณาจากการค านวณมูลค่า
จากการใช ้
 

ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหนี้สินของบริษทัย่อย 
 

ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีตอ้งร่วมรับภาระหน้ีสินต่อบุคคลภายนอกตามสัดส่วน
การลงทุนในส่วนของเจา้ของในบริษทัยอ่ย 
 

คดฟ้ีองร้อง 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน
การประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนมากกว่าท่ีไดบ้นัทึกประมาณ
การหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัมีภาระส าหรับเงินบ าเหน็จและเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตาม
นโยบายของบริษทั และตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัถือว่าเงินบ าเหน็จและเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการ
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน 
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หน้ีสินตามโครงการผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึง
ตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน อตัราการ
หมุนเวียนพนกังาน อตัรามรณะ และอตัราทุพพลภาพ เป็นตน้ 
 

2.6 การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายติุธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติ
ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ท่ีกลุ่ม
บริษทั/บริษทัสามารถเข้าถึงไดใ้นวนัดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินสะท้อนผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่
สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของภาระผูกพนั 
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทั/บริษทัหลายขอ้ก าหนดใหมี้การวดัมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
หากสามารถหาได ้ตลาดจะถือว่ามี “สภาพคล่อง” หากรายการของสินทรัพยห์รือหน้ีสินเกิดข้ึนอย่างสม ่าเสมอใน
จ านวนท่ีเพียงพอซ่ึงสามารถใหข้อ้มูลราคาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 

หากไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องกลุ่มบริษทั/บริษทัใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใช้ข้อมูลท่ี
สามารถสังเกตไดท่ี้มีความเก่ียวขอ้งให้มากท่ีสุด และลดการใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดใ้ห้นอ้ยท่ีสุด การเลือก
เทคนิคการประเมินมูลค่าจะพิจารณาปัจจยัทั้งหมดท่ีผูร่้วมตลาดค านึงถึงในการก าหนดราคาของรายการ 
 

หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย กลุ่มบริษทั/บริษทัวดัมูลค่า
สินทรัพยแ์ละสถานการณ์เป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ยราคา
เสนอขาย 
 

หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการท า
รายการ เช่น มูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนท่ีใหห้รือไดรั้บ หากกลุ่มบริษทั/บริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี
รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการท ารายการและมูลค่ายุติธรรมไม่ว่าจะไดม้าจากราคาเสนอซ้ือเสนอ
ขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเหมือนกนัหรือโดยใชเ้ทคนิคการวดัมูลค่าซ่ึงใชข้อ้มูลท่ี
ไม่สามารถสังเกตไดซ่ึ้งตดัสินว่าไม่มีนยัส าคญัต่อการวดัมูลค่า ท าใหเ้คร่ืองมือทางการเงินวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ย
มูลค่ายติุธรรมปรับดว้ยผลต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและราคาของการท ารายการ และ
รับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซ่ึงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑท่ี์เหมาะสมตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน
แต่ตอ้งไม่ชา้กว่าการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีใชห้ลกัฐานสนบัสนุนทั้งหมดจากขอ้มูลท่ีสังเกตไดใ้นตลาดหรือเม่ือรายการ
ดงักล่าวส้ินสุดลง 
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การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทั/บริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท า
ได ้มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าดงัน้ี 
 

  ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อยา่งเดียวกนั และกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

 ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ราคาท่ีสังเกตได)้ ส าหรับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นท่ีแตกต่างกนั 
การวดัมูลค่ายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจดัประเภทในระดบัเดียวกนักบัล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมของขอ้มูลท่ี
อยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมในภาพรวม 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีการโอนเกิดข้ึน 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 การวดัมูลค่าเงินลงทุนเพ่ือคา้และเงินลงทุนเผื่อขาย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 ค่าความนิยม 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 51 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

2.7 ข้อมลูทางการเงินที่ส าคัญของบริษทัและบริษทัย่อย 
 

ดงัท่ีปรากฏในงบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานติดลบ 
(33) ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีผลขาดทุนสะสม
เป็นจ านวน 2,922 ลา้นบาท และ 4,007 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั และกลุ่ม
บริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนเป็นจ านวน 5 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และบริษทัย่อยห้า
แห่งมีส่วนขาดของผูถื้อหุ้น และบริษทัย่อยหน่ึงแห่งไม่สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามเง่ือนไขในสัญญา
กูย้ืมเงินอาจท าใหเ้จา้หน้ีสามารถเรียกคืนไดท้นัที รวมทั้งกลุ่มบริษทัและบริษทัมีคดีฟ้องร้องหลายคดีท่ีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาล นอกจากน้ี ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีค าสั่งเพิกถอนหุน้สามญัของบริษทัจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนโดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทั 
และผูบ้ริหารชุดปัจจุบนัไดพ้ยายามวางแผนเพ่ือหาทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าวเพ่ือจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง
และพิจารณาทบทวนแผนปรับโครงสร้างทุนเพ่ือลา้งบญัชีขาดทุนสะสมศึกษาความเป็นไปไดข้องการเขา้ลงทุน 
ในโครงการโซล่าฟาร์ม ธุรกิจโรงแรม และแผนการเพ่ิมทุน และแกไ้ขเร่ืองอ่ืนดงักล่าว รวมทั้ง บริษทัไดย้ื่นฟ้อง 
 



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
 

29 
 

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ต่อศาลปกครองกลาง (จากเหตุเพิกถอนหุน้สามญัของบริษทั IEC จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียน) (ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 53) ซ่ึงปัจจุบนัอยู่ระหว่างการแสวงหาขอ้เท็จจริง ซ่ึง
ยงัไม่สรุป นอกจากน้ีผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัและบริษทัฯ ไดย้ืนยนัให้การสนบัสนุนทางการเงินอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยดงักล่าวสามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปไดจ้นถึงเดือนกนัยายน 2565 
 

3 ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019 (“COVID-19”) 
 

เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (“COVID-19”) ไดลุ้กลาม
และส่งผลกระทบท่ีรุนแรงในวงกวา้งต่อธุรกิจและประชาชนทัว่ไปทั้งทางตรงและทางออ้มไปทัว่โลก ท าใหเ้กิด
การชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่มีผลกระทบต่อรายได้
หลกัของกลุ่มบริษทั (รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า) 
 

ดว้ยสถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจใน
ปัจจุบนั และฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั/บริษทั จะติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง
และจะประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนอย่างสม ่าเสมอ อน่ึง ระดบัความรุนแรงของผลกระทบข้ึนอยู่กบัมาตรการควบคุมต่าง ๆ ของภาครัฐและ
ระยะเวลาในการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ท่ีฝ่ายบริหารจะตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ในประเดน็ต่างๆ เม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลง 
 

4 กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 

ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทั/บริษทัได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่ดงัท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.2 ดงัน้ี 
 

4.1 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพย์
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการ
บญัชีของอนุพนัธ์และการป้องกนัความเส่ียง โดยรายละเอียดของนโยบายการบญัชีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 
5.3 และขอ้ 51 ผลกระทบจากการถือปฏิบติักลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการ
เงิน มีดงัน้ี 
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4.1.1 การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ การวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และ
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) ทั้งน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ียกเลิกการจดั
ประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ และเงินลงทุนทัว่ไป
ตามท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 เป็นไปตามลกัษณะ
ของกระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพย์
ทางการเงินนั้น และตาม TFRS 9 อนุพนัธ์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยน ามาใช้
แทนนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั/บริษทัท่ีเคยรับรู้รายการโดยการปรับมูลค่าตามอตัราแลกเปล่ียน  
ณ ส้ินงวด หรือเม่ืออนุพนัธ์ดงักล่าวถูกน ามาใช ้

 

การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงินตาม TFRS 9 ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อ 
งบการเงินของกลุ่มบริษทั/บริษทั 

 

4.1.2 การวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  
 

ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย รับรู้ดอกเบ้ียรับและ
ดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงการน า TFRS 9 มาใชไ้ม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อ 
งบการเงินของกลุ่มบริษทั/บริษทั 

 

4.1.3 การจดัประเภทรายการของหน้ีสินทางการเงิน 
 

TFRS 9 ใหว้ิธีการจดัประเภทและการวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินใหม่ โดยจดัประเภทหน้ีสินทาง
การเงินเป็น 2 ประเภทหลกั คือ วิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย และวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี 
หน้ีสินทางการเงินจะจ ัดประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด ้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุนได ้ก็ต่อเม่ือกิจการถือไวเ้พ่ือคา้ หรือเป็นอนุพนัธ์ หรือเลือกวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวิธี
ดงักล่าว 

 

การจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงินตาม TFRS 9 ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
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4.1.4 การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

TFRS 9 ใหวิ้ธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของสินทรัพยท์างการเงิน 
ในขณะท่ีเดิมกลุ่มบริษทั/บริษทัประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี 
และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 ก าหนดใหใ้ชว้ิจารณญาณในการ 
ประเมินว่าการเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนอยา่งไร และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกั ทั้งน้ี การพิจารณาดอ้ยค่าดงักล่าวจะถือปฏิบติั
กบัสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน ซ่ึงไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน 

 

กลุ่มบริษทั/บริษทัไดป้ระเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินตาม TFRS 9 ซ่ึงการน า TFRS 9 มาใชไ้ม่
มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั/บริษทั 

 

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

ก่อน TFRS 16 มีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทั/บริษทัในฐานะผูเ้ช่ารับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน ในก าไร
หรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า เม่ือ TFRS 16 มีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ได้
ก าหนดให้ใชวิ้ธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึง
ยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสญัญาเช่าระยะสั้น หรือสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 
 

บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี โดยการรับรู้ผลกระทบสะสมจากการถือปฏิบติัใช้
เป็นคร้ังแรก (Modified retrospective approach) โดยปรับปรุงกบัขาดทุนสะสม ณ วนัท่ี1 มกราคม 2563 โดยไม่ปรับ
ย้อนหลังข้อมูลท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบ ซ่ึงการถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว 
มีผลกระทบสะสม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

 

 
ตามท่ีรายงาน 
ในงวดก่อน 

 รายการปรับปรุง/
จดัประเภท 
รายการใหม่ 

  
 

ปรับปรุงใหม่ 
 (พันบำท) 
งบแสดงฐานะการเงิน      

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563      
สิทธิการเช่า 6,351  (6,351)  - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  26,565  26,565 
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 งบกำรเงินรวม 

 

 
ตามท่ีรายงาน 
ในงวดก่อน 

 รายการปรับปรุง/
จดัประเภท 
รายการใหม่ 

  
 

ปรับปรุงใหม่ 
 (พันบำท) 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 46,901  (1,164)  45,737 
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด 
   ช าระภายในหน่ึงปี 

 
2,356 

  
1,797 

  
4,153 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 2,445  19,250  21,695 
ขาดทุนสะสม (2,930,592)  1,045  (2,929,547) 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 

 
ตามท่ีรายงาน 
ในงวดก่อน 

 รายการปรับปรุง/
จดัประเภท 
รายการใหม่ 

  
 

ปรับปรุงใหม่ 
 (พันบำท) 
งบแสดงฐานะการเงิน      

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563      
สิทธิการเช่า 6,351  (6,351)  - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  11,448  11,448 
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด 
   ช าระภายในหน่ึงปี 

 
- 

  
940 

  
940 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  4,992  4,992 
ขาดทุนสะสม (4,023,462)  (50)  (4,023,512) 
 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัใชเ้ป็นคร้ังแรก กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้หน้ีสินตาม
สัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสัญญา
เช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั/บริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และส าหรับ
สญัญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัใชเ้ป็นคร้ัง
แรก 
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งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน
เฉพำะกจิกำร 

 (พันบำท) 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 30,800  13,215 
หกั สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (65)  (65) 
หกั สญัญาบริการ (7,288)  (7,288) 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (3,115)  (714) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
   ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาปฏิบติัคร้ังแรก 

 
20,332 

  
5,148 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 4,801  - 
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 25,133  5,148 

 
จดัประเภทเป็น : 

   

 ส่วนท่ีหมุนเวียน 4,095  882 
 ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 21,038  4,266 
รวม 25,133  5,148 
 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
ใชเ้ป็นคร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน
เฉพำะกจิกำร 

 (พันบำท) 
ท่ีดิน 15,117  - 
อาคาร 5,097  5,097 
สิทธิการเช่า 6,351  6,351 
รวมสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 26,565  11,448 

 

5 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 เร่ือง เคร่ืองมือทาง
การเงินและสญัญาเช่า มีดงัน้ี 
 



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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5.1 เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย(รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 
 

กำรรวมธุรกิจ 
 

กลุ่มบริษทั บนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ 
 

การควบคุม หมายถึงอ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
ประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนั้น ในการพิจารณาอ านาจในการควบคุม กลุ่มบริษทั/บริษทัตอ้งน าสิทธิใน
การออกเสียงท่ีเกิดข้ึนมารวมในการพิจารณาวนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ  านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงั 
ผูซ้ื้อ การก าหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบัการโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้ง
ใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
 

ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้
จ านวนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หกัดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้
ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากผู ้
ถูกซ้ือ 
 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนั ซ่ึง
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 

ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือของกลุ่มบริษทั/บริษทั ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษา
กฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 

บริษัทย่อย 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ  านาจเหนือกิจการนั้น  
ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงิน
รวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
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กำรสูญเสียกำรควบคุม 
 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตัดรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อย 
นั้นออก รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั
ยอ่ยนั้น ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สีย
ในบริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 

กำรตัดรำยกำรในงบกำรเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผล 
มาจากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่มถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม 
 

5.2 เงินตราต่างประเทศ 
 

รำยกำรบัญชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่ม
บริษทั โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคา
ทุนเดิมแปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
 

หน่วยงำนในต่ำงประเทศ 
 

งบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลท่ีใช้ในการ
ด าเนินงาน เช่นเดียวกบับริษทั 
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5.3 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 

5.3.1 กำรรับรู้รำยกำรและกำรวัดมลูค่ำเม่ือเร่ิมแรก 
 

ลูกหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือมีการออกตราสารเหล่านั้น สินทรัพยท์างการเงิน
และหน้ีสินทางการเงินอ่ืนๆ ทั้ งหมดรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัเป็นคู่สัญญาตาม
ขอ้ก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น  

 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการ
จดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั หรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน) จะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ย
มูลค่ายุติธรรมบวกตน้ทุนการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร ลูกหน้ี
การคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญัวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาของการท ารายการ 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน วดัมูลค่า
เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

 

5.3.2 กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมลูค่ำภำยหลงั 
 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน - กำรจัดประเภท 
 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน 

 

สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่กลุ่มบริษทั/
บริษทัมีการเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีไดรั้บผลกระทบทั้งหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการ
จดัประเภท 

 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดถู้กก าหนดใหว้ดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะถูกวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน 
ตดัจ าหน่ายหากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี 
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- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา 
และ 

- ขอ้ก าหนดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าใหเ้กิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้
และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้

 

ตราสารหน้ีท่ีไม่ไดถู้กก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนไดห้ากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 

- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา
และเพ่ือขายสินทรัพยท์างการเงิน และ 

- ขอ้ก าหนดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าใหเ้กิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้
และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดถื้อไวเ้พ่ือคา้ กลุ่มบริษทั/บริษทัอาจ
เลือกใหเ้งินลงทุนดงักล่าวแสดงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ซ่ึงการเลือกน้ีสามารถเลือกไดเ้ป็นรายเงินลงทุนและเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้

 

สินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดท่ีไม่ไดจ้ดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้้างตน้จะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน ซ่ึงรวมถึงสินทรัพยอ์นุพนัธ์ทั้งหมด ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทั/บริษทัสามารถ
เลือกใหสิ้นทรัพยท์างการเงินท่ีเขา้ขอ้ก าหนดในการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนหากการก าหนด
ดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้งอย่างมีนยัส าคญัซ่ึงอาจเกิดข้ึนซ่ึงเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถ
ยกเลิกได ้

 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน - กำรประเมินว่ำกระแสเงินสดตำมสัญญำเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จำก
ยอดคงเหลือของเงินต้นหรือไม่  

 

ส าหรับวตัถุประสงคข์องการประเมินน้ี 
 

“เงินตน้” หมายถึง มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 
 

“ดอกเบ้ีย” หมายถึง ส่ิงตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนเงินตน้ท่ี
คา้งช าระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึงและความเส่ียงในการกูย้ืมโดยทัว่ไป และตน้ทุน (เช่น ความเส่ียง
ดา้นสภาพคล่องและค่าใชจ่้ายในการบริหาร) รวมถึงอตัราก าไรขั้นตน้ 
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ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียหรือไม่ กลุ่มบริษทั/บริษทั
พิจารณาข้อก าหนดตามสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงการประเมินว่าสินทรัพย์ทางการเงิน
ประกอบดว้ยขอ้ก าหนดตามสัญญาท่ีสามารถเปล่ียนแปลงระยะเวลาและจ านวนเงินของกระแสเงินสดตาม
สญัญาซ่ึงอาจท าใหไ้ม่เขา้เง่ือนไข ในการประเมินกลุ่มบริษทั/บริษทัพิจารณาถึง 

 

- เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเป็นเหตุใหมี้การเปล่ียนแปลงจ านวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด 
 

- เง่ือนไขท่ีอาจเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียตามสญัญา ซ่ึงรวมถึงอตัราดอกเบ้ียผนัแปร และ 
 

- เง่ือนไขเม่ือสิทธิเรียกร้องของกลุ่มบริษทัถูกจ ากดัเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพยต์ามท่ีก าหนด 
(เช่น สินทรัพยท์างการเงินท่ีผูใ้หกู้ไ้ม่มีสิทธิไล่เบ้ีย) 

 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน - กำรวัดมลูค่ำภำยหลังและก ำไรและขำดทุน  
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ก าไรและขาดทุน
สุทธิรวมถึงรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูล ค่ าด้ว ยราคา ทุนตัด
จ าหน่าย 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยวิธีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจ าหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
รายไดด้อกเบ้ีย ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการ
ออกจากบญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ี
ว ั ด มู ล ค่ า ด้ ว ย มู ล ค่ า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 สินทรัพย์เหล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม รายได้ดอกเบ้ีย
ค านวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ก าไรและขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียนและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนก าไรและ
ขาดทุนสุทธิอ่ืนรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือมีการตดัรายการออกจาก
บญัชี ก าไรและขาดทุนสะสมท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกจัด
ประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุน 
 

  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
 

39 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ี
วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ย มู ล ค่ า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับรู้เป็น
รายไดใ้นก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่เงินปันผลดงักล่าวเป็นการคืนทุนของเงิน
ลงทุน ก าไรและขาดทุนสุทธิอ่ืนรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและจะไม่
ถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุน 

 

หนีสิ้นทำงกำรเงิน - กำรจัดประเภทรำยกำร กำรวัดมูลค่ำในภำยหลงัและก ำไรและขำดทุน  
 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน หน้ีสินทางการเงินจะถูกจดัประเภทใหว้ดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนหากใหถื้อไวเ้พ่ือคา้ 
ถือเป็นอนุพนัธ์หรือก าหนดให้วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวิธีดงักล่าว หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้ก าไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึงดอกเบ้ียจ่าย
ในก าไรหรือขาดทุน หน้ีสินทางการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
ดอกเบ้ียจ่ายและก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการ
ตดัรายการออกจากบญัชีใหรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 

5.3.3 กำรตัดรำยกำรออกจำกบัญชี 
 

สินทรัพยท์างการเงิน 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงิน
สดจากสินทรัพยท์างการเงินหมดอายหุรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึง
ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือใน
กรณีท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบ
ทั้งหมดและไม่ไดค้งไวซ่ึ้งการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  

 

กลุ่มบริษทั/บริษทัเขา้ท าธุรกรรมซ่ึงมีการโอนสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงัคงความเส่ียง
และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในสินทรัพยท่ี์โอนหรือบางส่วนของ
สินทรัพย ์ในกรณีน้ี สินทรัพยท่ี์โอนจะไม่ถูกตดัรายการออกจากบญัชี  
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หน้ีสินทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีเม่ือภาระผูกพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก 
หรือหมดอาย ุกลุ่มบริษทั/บริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข
และกระแสเงินสดจากการเปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงิน
ใหม่ดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีสะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้  

 

การตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบ
แทนท่ีตอ้งจ่าย (รวมถึงสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดท่ีไดโ้อนไปหรือหน้ีสินท่ีรับมา) รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 

5.3.4 กำรหักกลบ 
 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหกักลบกนัเพ่ือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวน
สุทธิก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัมีสิทธิบงัคบัใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่ม
บริษทั/บริษทัตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยจ านวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั  

 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 

เงินลงทุนในตรำสำรทุนอ่ืน 
 

ตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดนอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พ่ือคา้ จดัประเภทเป็นเงินลงทุน
เผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรง
เขา้ก าไรหรือขาดทุน 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีรายงาน 

กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือ
ขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น จะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน 
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ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การค านวณต้นทุนส าหรับเงินลงทุนท่ี
จ าหน่ายไปและเงินลงทุนท่ียงัถืออยู่ใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลือ
ทั้งหมด 
 

5.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสดยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ
เรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง (ซ่ึงไม่มีขอ้จ ากดัในการใช)้ เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้ง
ช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

5.5 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น 
 

ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสญัญา 
 

ลูกหน้ีการคา้วดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (ใน 2562: ค่าเผื่อ
หน้ีสงสยัจะสูญ) 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน แสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ซ่ึงประเมินโดยการ
วิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ 
หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดข้ึน 
 

หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดข้ึน 
 

5.6 สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 

ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัส าหรับสินคา้ส าเร็จรูป งานระหว่างท า วตัถุดิบเช้ือเพลิง 
(ไดแ้ก่ เปลือกไม ้ไมส้ับ ใยปาล์ม และกากออ้ย) และสารเคมี ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุน
แปลงสภาพหรือ ตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของงานระหว่างท าท่ีใหบ้ริการ 
ตน้ทุนของงานระหว่างท าประกอบดว้ย ค่าสินคา้ อะไหล่และวสัดุ ค่าแรงงาน รวมการปันส่วนค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบั
การใหบ้ริการอยา่งเหมาะสมแลว้ 
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย 
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บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงจากมูลค่าสินคา้เคล่ือนไหวชา้และสินคา้เสียหาย โดยพิจารณา
จากประสบการณ์ท่ีผา่นมาในอดีตและขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
 

5.7 สินทรัพย์ที่ถอืไว้เพือ่ขาย 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมาก
ท่ีมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกวา่มาจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นต่อไป 
 

สินทรัพยว์ดัมูลค่าดว้ยจ านวนท่ีต ่ากวา่ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 
 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรับการลดมูลค่าในคร้ังแรกและผลก าไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าในภายหลงั
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ีผลก าไรจะถูกรับรู้ไม่เกินยอดผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมท่ีเคยรับรู้ 
 

อาคารและอุปกรณ์ท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายจะหยดุบนัทึกค่าเส่ือมราคา 
 

5.8 เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทับนัทึกบญัชีโดยใช้วิธีราคาทุนหักค่าเผื่อมูลค่า 
เงินลงทุนลดลง 
 

5.9 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ไดแ้ก่ อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจาก 
มูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึนหรือทั้งสองอย่าง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือ
ใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน 
 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตน้ทุนการพฒันาโครงการท่ีกิจการ
พฒันาเอง รวมถึงตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพ่ือให้อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใชง้านหรือขาย 
ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียม ค่าประสานงาน และค่าจดัหาและติดต่อประสานงาน เป็นตน้ 
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ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงค านวณโดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

อาคารชุด 20 ปี 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน   
 

5.10 ที่ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ 
 

การรับรู้และการวดัมูลค่า 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจกำร 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุแรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค์ ตน้ทุนในการร้ือถอนการขนยา้ยการ
บูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม 
 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดินอาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่
ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั 
 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภำยหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดินอาคารและ
อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
รายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดั
จ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
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ค่ำเส่ือมรำคำ 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบด้วยราคาทุนของ
สินทรัพยห์รือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
แสดงไดด้งัน้ี 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 25 ปี 

อาคาร และอาคารชุด 20ปี 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5 ปี 

โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยพ์ร้อมอุปกรณ์ท่ีใชผ้ลิต 25 ปี 

โรงก าจดัขยะและโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะพร้อมอุปกรณ์ท่ีใชผ้ลิต 10, 15, 20 และ 25 ปี 

โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวลพร้อมอุปกรณ์ท่ีใชผ้ลิต 20 ปี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5 ปี 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง และเคร่ืองใชส้ านกังาน 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุด 
ทุกส้ินรอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

บริษทัย่อยสามแห่งจดัทรัพยสิ์นของโรงก าจดัขยะและโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะจากพลงังานแสงอาทิตย ์
และจากเช้ือเพลิงชีวมวล เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยทั้งน้ี
บริษทัยอ่ยไดพิ้จารณาการตีความตามมาตรฐานการบญัชี 2 ฉบบัดงัน้ี 
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 4 เร่ือง กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งประเมินวา่ขอ้ตกลงเป็นสัญญาเช่าหรือมี
สัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากเน้ือหาของขอ้ตกลง หากขอ้ตกลงเป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญา
เช่าเป็นส่วนประกอบ บริษทัควรแยกจ านวนท่ีจ่ายส าหรับสัญญาเช่าออกจากจ านวนท่ีจ่ายส าหรับองค์ประกอบอ่ืน
ซ่ึงบริษทัย่อยไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าขอ้ตกลงไม่เขา้ข่ายการตีความตามมาตรฐานฉบบัน้ี เน่ืองจากสินทรัพยข์อง
บริษทัยอ่ยเป็นสินทรัพยเ์ฉพาะเจาะจง แต่ไม่มีการใหสิ้ทธิในการใชสิ้นทรัพยน์ั้น 
 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 12 เร่ือง ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีให้แนวปฏิบติัทางการบนัทึกบญัชีส าหรับผูป้ระกอบการท่ี
ไดรั้บสัมปทานในการรับรู้และวดัมูลค่าภาระผูกพนัและสิทธิท่ีเก่ียวขอ้งในขอ้ตกลงสัมปทานบริการระหว่าง
ภาครัฐกบัภาคเอกชน โดยผูป้ระกอบการตอ้งรับรู้ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือคา้งรับซ่ึงวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมเป็น
สิทธิในสินทรัพยท์างการเงินหรือในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน บริษทัย่อยไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าเง่ือนไขของขอ้ตกลง
สัมปทานบริการการท าสัญญาบริหารจัดการระบบก าจดัขยะมูลฝอยชุมชนกบัเทศบาลนครหาดใหญ่ไม่เข้า
เง่ือนไขตามการตีความมาตรฐานฉบบัน้ี เน่ืองจากวตัถุประสงคห์ลกัของการด าเนินธุรกิจของบริษทัย่อย คือ การ
ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากขยะ โดยท่ีเทศบาลหาดใหญ่เป็นผูมี้หนา้ท่ีในการรวบรวมและน าส่งขยะตาม
ขอ้ตกลงของสัญญา เพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้กบับริษทัย่อย โดยมีโรงก าจดัขยะเป็น
กระบวนการจดัเตรียมขยะให้เหมาะสมกบัการใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า และการก่อสร้างโรงก าจดั
ขยะเพียงอยา่งเดียวไม่คุม้ค่าการลงทุน 
 

5.11 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ด าเนินงาน 
 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน ไดแ้ก่ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ แสดงในราคาตามบญัชี ณ วนัท่ีสินทรัพย์
นั้นเลิกใชง้านหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 

บริษทัรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์นก าไรหรือ
ขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้  าเนินงานออกจากบญัชี 
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5.12 สัญญาเช่า 
 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสญัญา กลุ่มบริษทั/บริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
กลุ่มบริษทั/บริษทัน าค านิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใช้ในการประเมินว่าสัญญานั้นให้สิทธิในการ
ควบคุมการใช้สินทรัพยท่ี์ระบุหรือไม่ 
 

ในฐำนะผู้เช่ำ 
 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่า กลุ่ม
บริษทั/บริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์
ราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ ส าหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย ์กลุ่มบริษทั/บริษทัเลือกท่ีจะไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่
เป็นการเช่าและรับรู้สญัญาเช่าและส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าเป็นสญัญาเช่าเพียงอยา่งเดียว  

 

กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญา
เช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่าหรือสญัญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุง
เม่ือมีการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินท่ีรับรู้
เม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมี
ผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลรวมกบัตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกและประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิ
จากส่ิงจูงใจในสญัญาเช่าท่ีไดรั้บค่าเส่ือมราคารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิม
มีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุสัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าดงักล่าวมีการโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าให้กบั
กลุ่มบริษทั/บริษทัเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า หรือตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นว่ากลุ่มบริษทั/บริษทัจะมี
การใชสิ้ทธิในการซ้ือสินทรัพย ์ในกรณีน้ีสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะบนัทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชป้ระโยชน์
ของสินทรัพยท่ี์เช่า ซ่ึงก าหนดตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมี
ผล คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า เวน้แต่อตัรานั้นไม่สามารถก าหนดได ้กลุ่มบริษทั/บริษทัใช้
อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงท่ีหกัส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าคา้งรับ จ านวน
เงินท่ีตอ้งจ่ายตามสิทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หาก
กลุ่มบริษทั/บริษทัมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิ ค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัราจะ
รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการ 
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กลุ่มบริษทั/บริษทัก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมโดยน าอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอก
หลายแห่งและไดป้รับปรุงบางส่วนเพ่ือใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสญัญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญา
เช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลง ค่าเช่า การเปล่ียนแปลงประมาณ
การจ านวนเงินท่ีคาดว่าตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปลี่ยนแปลงการประเมินการใช้
สิทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หาก
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้  

 

กลุ่มบริษทั/บริษทัแสดงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ท่ีไม่เป็นไปตามค านิยามของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็น
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และแสดงรายการหน้ีสินตามสญัญาเช่าเป็นเงินกูย้ืมระยะยาวในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563  
 

ในฐานะผูเ้ช่า สัญญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทั/บริษทัไดรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครอง
สินทรัพยท่ี์เช่านั้นๆ จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงิน
บนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่
จ านวนใดจะต ่ากว่าหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็น
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือท าให้อตัราดอกเบ้ียเม่ือเทียบกบัยอดหน้ีท่ีคง
เหลืออยูใ่นแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ี ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าอ่ืนไดจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานและค่าเช่าจ่ายบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน
โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึง
ของค่าเช่าทั้งส้ินตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตาม
ระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บการยืนยนัการปรับค่าเช่า 

 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่  
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทั/บริษทัจะพิจารณาวา่ขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือมีสัญญาเช่า
เป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้น
ข้ึนอยูก่บัการใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ท าให้
กลุ่มบริษทั/บริษทัมีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์
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ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือมีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทั/บริษทัแยกค่าตอบแทนส าหรับสัญญาเช่า และ
ส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทั/บริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่า
การเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ใหรั้บรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจ านวนท่ีเท่ากบั
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่าย
และตน้ทุนทางการเงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
 

5.13 การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินลงทุนใน
ตราสารหน้ีระยะสั้น และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา) 
 

กำรวัดมลูค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้  
 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกั  
ผลขาดทุนดา้นเครดิตค านวณโดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บ (เช่น ผลต่างระหว่าง
กระแสเงินสดท่ีกิจการจะตอ้งจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัคาดว่าจะไดรั้บ) ผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตนั้นค านวณดงัต่อไปน้ี 
- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุน

ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ภายหลงัวนัส้ิน
รอบระยะเวลาท่ีรายงาน หรือ 

 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาทั้งหมดท่ีเหลืออยู่ของ
สญัญา 

 

ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีการคา้ และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ย ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสญัญา ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงิน
เหล่าน้ีประมาณการโดยใชต้ารางการตั้งส ารอง ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการน าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีต การ
ปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้นๆ และการประเมินทั้งขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนั
และขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 
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ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตส าหรับสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมี
การเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนตลอดอายขุองสญัญา  
 

ระยะเวลาสูงสุดท่ีใชใ้นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนพิจารณาจากระยะเวลาท่ียาวท่ีสุด
ตามสญัญาท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญัหากเกิน
ก าหนดช าระ มีการเปล่ียนแปลงของอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลดระดบัลงอย่างมีนัยส าคญั มีการด าเนินงานท่ี
ถดถอยอยา่งมีนยัส าคญัของลูกหน้ี หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด 
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายท่ีส่งผลในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของลูกหน้ีในการจ่าย
ช าระภาระผกูพนัใหก้บักลุ่มบริษทั/บริษทั 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสญัญาเม่ือ 
 

- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายช าระภาระผูกพนัดา้นเครดิตใหแ้ก่กลุ่มบริษทั/บริษทัไดเ้ต็มจ านวน อีกทั้งกลุ่มบริษทัไม่มี
สิทธิในการไล่เบ้ีย เช่น การยึดหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ 

 

- สินทรัพยท์างการเงินคา้งช าระเกินกวา่ 365 วนั 
 

การประเมินการเพ่ิมข้ึนของความเส่ียงดา้นเครดิตอย่างมีนยัส าคญันั้นมีการประเมินทั้งแบบเป็นรายลูกหน้ีหรือแบบ
กลุ่ม ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน หากการประเมินความเส่ียงเป็นการประเมินแบบกลุ่มตอ้งมีการ
จดักลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินตามลกัษณะความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เช่น สถานการณ์คา้งช าระและ
อนัดบัความน่าเช่ือถือ  
 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนมีการประเมินใหม่ ณ ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน เพ่ือสะทอ้นการ
เปลี่ยนแปลงของความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก การ
เพ่ิมข้ึนของค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดง
เป็นรายการหกัออกจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน  
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สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีมีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต 
 

ณ วนัท่ีรายงาน กลุ่มบริษทั/บริษทัประเมินว่าสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตัดจ าหน่ายและ 
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิต
หรือไม่ สินทรัพย์ทางการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือมากกว่าหน่ึง
เหตุการณ์ซ่ึงส่งผลกระทบเชิงลบต่อกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตของสินทรัพย์ทางการเงิน 
สถานการณ์ท่ีเป็นขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยท์างการเงินเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตรวมถึง การท่ีลูกหน้ีประสบปัญหา
ทางการเงินอย่างมีนยัส าคญั การผิดสัญญา เช่น การคา้งช าระเกินกว่า 365 วนั มีความเป็นไปไดท่ี้ลูกหน้ีจะเขา้สู่
การลม้ละลาย เป็นตน้ 
 

กำรตัดจ ำหน่ำย 
 

มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลวา่จะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจ าหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็น
การกลบัรายการการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 
 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั/บริษทัไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ือง
การดอ้ยค่าหรือไม่ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  
 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

กำรกลบัรำยกำรด้อยค่ำ 
 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย ์ทางการเงินจะถูกกลบัรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได ้รับคืน
เพิ่มข้ึนในภายหลงัและการเพ่ิมข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย การกลบัรายการจะถูกบนัทึกในก าไร
หรือขาดทุน 
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5.14 การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั/บริษทัไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ือง
การดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน ส าหรับมูลค่าท่ีคาดว่า
จะไดรั้บคืนของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอ่ืนท่ีมีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยงัไม่พร้อมใช้งานจะถูก
ประมาณทุกปีในช่วงเวลาเดียวกนั 
 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่า 
ท่ีจะไดรั้บคืน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

กำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย์
หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า การประเมินมูลค่าจากการใช้
ของสินทรัพย  ์ ประมาณจากกระแสเงินสดท่ีจะไดร้ับในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลด
ก่อนค านึงถึงภาษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความ
เส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพยส์ าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณา
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

กำรกลับรำยกำรด้อยค่ำ 
 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมินทุก
รอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ ในการ
ค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตดัจ าหน่ายสะสม เสมือนหน่ึง
ไม่เคยมีการบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

5.15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 
 

ค่าความนิยม คือ ตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนแบ่งในสินทรัพย์
สุทธิของบริษทัย่อย ณ วนัท่ีได้มาซ่ึงบริษทันั้น ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการได้มาซ่ึงบริษทัย่อย จะแสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม ค่าความนิยมท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และ
แสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของค่าความนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีการกลบั
รายการ ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยท่ีก่อใหเ้กิดกระแสเงินสด ซ่ึงคาด
วา่จะไดรั้บประโยชนจ์ากการรวมธุรกิจ 
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สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืนๆ 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจ ากดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่าย
สะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
ค่ำตัดจ ำหน่ำย 
 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย ์หรือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
ประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึง 
ไม่รวมค่าความนิยมโดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ระยะเวลาท่ี
คาดวา่จะไดรั้บประโยชนแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 5 ปี 
ค่าสิทธิการใชเ้ทคโนโลยี 25 ปี เม่ือเร่ิมประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย ์(วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557) 
 

วิธีการตดัจ าหน่ายและระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปี
บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

5.16 สิทธิการเช่า 
 

สิทธิการเช่าท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัซ้ือมา และมีอายุการใชง้านจ ากดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าน่ายสะสม และ 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 

ค่ำตัดจ ำหน่ำย 
 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้น ตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยโ์ดย
เร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยเ์ม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน ์
 

ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ 3 - 28 ปี 
 

วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปี
บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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5.17 สิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ารอตัดบัญชี 
 

สิทธิการใชร้ะบบสายส่งกระแสไฟฟ้ารอตดับญัชี ของบริษทัย่อย เป็นค่าติดตั้งระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าตาม
สัญญาเพ่ือเช่ือมต่อระบบกับการไฟฟ้า เพ่ือประโยชน์ในการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแสดงในราคาทุนหักค่า
จ าหน่ายสะสม ค่าตดัจ าหน่ายบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑร์ะยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ 25 ปี 
 

วิธีการตัดจ าหน่ายและระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ จะได้รับการทบทวนทุกส้ินรอบปีบัญชีและ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

5.18 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในราคาทุนหกัค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการบนัทึก
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอดหน้ี
เม่ือครบก าหนดไถ่ถอน จะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้ืมโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

5.19 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมนุเวียนอื่น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน แสดงในราคาทุน 
 

5.20 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

ก) ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงำน 
 

ภาระผกูพนัของผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังานซ่ึงประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าแรง โบนสัและเงินสมทบ
กองทุนประกนัสงัคมวดัมูลค่าโดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสดและเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให ้หน้ีสิน
รับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระ หากกลุ่มบริษทั/บริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดย
อนุมานท่ีจะต้องจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนักงานได้ท างานให้ในอดีต และภาระผูกพนัน้ีสามารถ
ประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 

ข) ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัได้บนัทึกผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานจากการตั้งโครงการสมทบเงิน 
(ภายใตข้อ้ก าหนดตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530) และโครงการผลประโยชน์ท่ี
ก าหนดไว ้(ภาระผกูพนัเม่ือพนกังานเกษียณอายตุามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541)  

 



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
 

54 
 

- โครงกำรสมทบเงิน 
 

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ซ่ึงกิจการจ่ายสมทบเป็น
จ านวนเงินท่ีแน่นอนไปอีกกิจการหน่ึงแยกต่างหาก (กองทุนส ารองเล้ียงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพนั
ตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายสมทบเพ่ิมเติม ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้
โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในก าไรขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนักงานได้
ท างานใหแ้ก่กิจการ 

 

- โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 
 

โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานนอกเหนือจากโครงการ
สมทบเงิน ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทั/บริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณ
จากการประมาณผลประโยชนใ์นอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในปัจจุบนัและในงวดก่อนๆ 
ผลประโยชนด์งักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรา ณ วนัท่ีรายงาน
ของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงมีระยะเวลาครบก าหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาครบก าหนดช าระภาระพูกพนั
ของกลุ่มบริษทั/บริษทั และมีสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินของผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะจ่าย การค านวณนั้น
จดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้

 

กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการผลประโยชนใ์นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนทนัที 

 

ค) ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน 
 

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทั/บริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานใน
ปัจจุบนัและในงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีไดคิ้ดลดกระแสเงินสด เพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนัการวดัมูลค่า
ใหม่จะรับรู้ไนก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 

ง) ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้ำง  
 

ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัไม่
สามารถยกเลิกขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้ตน้ทุน
ส าหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้งจะถูกคิดลดกระแสเงินสด 
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5.21 ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทั มีภาระหน้ีสินตามกฏหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั หรือท่ีก่อตวัข้ึน
อนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูก
จ่ายไปเพ่ือช าระภาระหน้ีสินดงักล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคต
โดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงภาษีเงินได ้เพ่ือใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั
ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไปรับรู้
เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
 

5.22 รายได้ 
 

รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาด
ว่าจะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้  
และส่วนลดตามปริมาณ 
 

การขายสินคา้และการใหบ้ริการ 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให ้
กบัลูกคา้ส าหรับสัญญาท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ 
ในระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอย่างมีนยัส าคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุง
ดว้ยประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 
 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรของธุรกิจวิศวกรรมรับรู้ตำมขั้นควำมส ำเร็จของงำน 
 

รายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการให้บริการติดตั้งและพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จะถูกรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน ตามขั้นความส าเร็จของงานบริการตามสัญญาหรือเม่ือส่งมอบงานท่ีเสร็จสมบูรณ์และลูกคา้รับมอบ
งานแลว้ ขั้นความส าเร็จของงานบริการตามสัญญาค านวณจากตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงกบัตน้ทุนท่ีประมาณว่าจะใช้
ไปในการใหบ้ริการทั้งส้ินและเทียบเคียงกบัขั้นความส าเร็จของงานโครงการท่ีประเมินโดยผูค้วบคุมงานโครงการ
ของบริษทั เม่ือไม่สามารถประมาณผลของงานบริการตามสญัญาไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ รายไดจ้ากการบริการติดตั้งฯ 
จะถูกรับรู้ไดไ้ม่เกินกว่าตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน ผลขาดทุน
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากงานบริการตามสญัญารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
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ส าหรับสัญญาท่ีมีการรวมการขายสินคา้และบริการเขา้ดว้ยกนั กลุ่มบริษทั/บริษทับนัทึกสินคา้และบริการแยก 
จากกนั หากสินคา้และบริการดงักล่าวแตกต่างกนั (เช่น หากสามารถแยกสินคา้หรือบริการดงักล่าวออกจากกนัได้
และลูกคา้ไดรั้บประโยชนจ์ากสินคา้หรือบริการนั้น) หรือ มีการใหบ้ริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงาน
ท่ีแตกต่างกนั ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และบริการนั้นๆ 
ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นรายงานอตัราค่าสินคา้หรือบริการท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัขายสินคา้และบริการเป็นเอกเทศแยกต่างหาก 
 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือส่งมอบกระแสไฟฟ้า และลูกคา้ยอมรับการส่งมอบนั้น 
 

รำยได้จำกกำรก ำจัดขยะ 
 

รายไดจ้ากการก าจดัขยะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือมีการใหบ้ริการแลว้ ซ่ึงเป็นไปตามสญัญาบริการท่ีก าหนดไว ้
 

เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล 
 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับรู้เม่ือกิจการมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่ากิจการจะสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไข
ของเงินอุดหนุนท่ีก าหนดไว ้และกิจการจะไดรั้บเงินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้านั้น กลุ่มบริษทั/บริษทั
เลือกแสดงเงินอุดหนุนท่ีเก่ียวกบัรายไดเ้ป็นรายไดใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยแสดงแยกต่างหาก 
 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการอ่ืนรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการแลว้ 
 

กำรลงทุน 
 

รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ย เงินปันผลรับ และดอกเบ้ียรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร 
 

เงินปันผลรับ บนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทั มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  
 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
 

รำยได้อ่ืน 
 

รายไดอ่ื้นบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
 

5.23 ค่าใช้จ่าย 
 

ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
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5.24 ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ย ดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืม และประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ี
ผา่นไป และส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย 
 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  
 

อัตรำดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 
 

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคืออตัราท่ี
ใชคิ้ดลดประมาณการการจ่ายช าระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายุท่ีคาดการณ์ไวข้องเคร่ืองมือทางการเงิน
ของ 
 

- มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 
 

- ราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 
 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้
ในกรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพ่ือขาย 

 

5.25 ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้
ของปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการรวมธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

ภำษีเงินได้ปีปัจจุบัน 

ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใชณ้ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ 
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ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินและจ านวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี เกิดจากการรับรู้ค่าความนิยมใน
คร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรก ซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อย หาก
เป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ี 
กลุ่มบริษทั/บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี  
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการ 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใชณ้ วนัท่ีรายงาน 
 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทั/บริษทัตอ้งค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าใหจ้ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ช าระ กลุ่มบริษทั/บริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจาก
การประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  
การประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบั
เหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะท าใหก้ลุ่มบริษทั/บริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอ
ของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ี
เกิดการเปล่ียนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษี
เงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั 
ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ย
ยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

5.26 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)ของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุน้
สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปี 
 

5.27 ข้อมลูตามส่วนงานธุรกจิ 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน) 
จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล 
 

5.28 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม
หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทัหรือบุคคลหรือ
กิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนัยส าคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือกลุ่ม
บริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการ
ตดัสินใจทางการเงินและบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น 
 

6 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยและบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหว่างกนัท่ีมีนยัส าคญักบั
กลุ่มบริษทั/บริษทัในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

 
ช่ือบุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

ประเทศ 
ที่จดัตั้ง/สัญชำติ 

 
ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

1. บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จ  ากดั  ไทย เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 และ
มีกรรมการร่วมกนั 

2. บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ไทย เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 และ
มีกรรมการร่วมกนั 
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ช่ือบุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

ประเทศ 
ที่จดัตั้ง/สัญชำติ 

 
ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

3. บริษทั เอน็เอฟเอส (2010) จ ากดั ไทย เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 และ
มีกรรมการร่วมกันจนถึงวันท่ี 4 มกราคม 
2562 

4. บริษทั จีเดค จ ากดั ไทย เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ถือหุ้นโดยบริษัท  
ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จ  ากดั ถือหุ้นร้อยละ 
100 และมีกรรมการร่วมกนั 

5. บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จ ากดั ไทย เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ถือหุ้นโดยบริษัท  
ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จ  ากดั ถือหุน้ร้อยละ 
100 และมีกรรมการร่วมกนั 

6. E – Contech Management Pte. Ltd. สิงคโปร์ เป็นบริษทัย่อย (หยุดด าเนินกิจการ) บริษทั 
ถือหุน้ร้อยละ 100 

7. บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จ ากดั (“SK I”) ไทย เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 และ
มีกรรมการร่วมกนั 

8. บริษทั เดอะ เอม็กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุน้ 
9. กิจการคา้ร่วม เอไอ ไทย เป็นกิจการคา้ร่วม (“คอนซอร์เตียม”) ระหว่าง

บริษทักบับริษทั แอพเวิร์คส์ จ ากดั 
10. บริษทั แอพเวิร์คส์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็นผูค้า้ร่วมของ

กิจการคา้ร่วม เอไอ 
11. บริษทั คิงส์สปัน จ ากดั ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ใหญ่ 
12. นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ไทย เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ และกรรมการบริษทั 
13. หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคลรุ่งเรือง ไทย เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ใหญ่ 
14. หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคลยทุธนา ไทย เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ใหญ่ 

15. หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคลเกษม ไทย เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ใหญ่ 

16. หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคลบุญจง ไทย เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ใหญ่ 

17. บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 ท่าน ไทย เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ใหญ่ 
18. ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการ

วางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ 
ของกิจการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
ทั้ งน้ี  รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท /
บริษทั (ไม่ว่าจะท าหนา้ท่ีในระดบัผูบ้ริหาร
หรือไม่) 

 



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รายไดค่้าบริหารจดัการ ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ 2– 5 ต่อปี  
เงินปันผลรับ ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา 
ค่าเช่าโกดงัเกบ็สินคา้ ราคาตามสญัญา 
ค่าท่ีปรึกษา ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราร้อยละ 2 - 5 ต่อปี 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ บ าเหน็จ ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั 
  กรรมการ เบ้ียประชุม เงินเดือน โบนสั และอ่ืน  
 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
รายได้        
บริษทัย่อย        
รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  1,200,000  2,013,374 
ดอกเบ้ียรับ -  -  17,914,434  17,426,377 
ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น -  -  328,978  - 
บริษทัที่เกีย่วข้องกนั        
เงินปันผลรับ -  -  -  - 
ค่าใช้จ่าย        
บริษทัที่เกีย่วข้องกนั        
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 13,450,355  25,442,514  13,450,355  25,442,514 
บุคคลที่เกีย่วข้องกนั        
ค่าท่ีปรึกษา 1,560,748  620,000  640,000  620,000 
ดอกเบ้ียจ่าย -  290,411  -  212,329 
        
        



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 8,864,960  13,734,959  4,689,100  8,453,890 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 297,180  1,062,891  217,498  923,400 

รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 9,162,140  14,797,850  4,906,598  9,377,290 
 



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

ลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น – กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม 
  

ยอดหน้ีคงเหลือ 
 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด 

วา่จะเกิดข้ึน /ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
  

สุทธิ 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ลกูหน้ีอื่น            

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั            
บริษทั เดอะ เอม็กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 450,000,000  450,000,000  450,000,000  450,000,000  -  - 
รวม 450,000,000  450,000,000  450,000,000  450,000,000  -  - 

 
  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  

ยอดหน้ีคงเหลือ 
 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด 

วา่จะเกิดข้ึน /ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
  

สุทธิ 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ลกูหน้ีอื่น            

บริษทัย่อย            

บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จ  ากดั 2,281,062  2,152,662  2,281,062  2,152,662  -  - 
บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 490,060  490,060  490,060  490,060  -  - 
บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จ ากดั  -  96,300  -  -  -  96,300 
บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จ ากดั 7,544,891  7,544,891  7,544,891  7,544,891  -  - 
บริษทั จีเดค จ ากดั -  7,468,921  -  7,468,921  -  - 
บริษทัที่เกีย่วข้องกนั            
บริษทั เดอะ เอม็กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 450,000,000  450,000,000  450,000,000  450,000,000  -  - 
ดอกเบี้ยค้างรับ            
บริษทัย่อย            

บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จ  ากดั 361,149,591  348,839,212  361,149,591  348,839,212  -  - 
บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 21,018,597  21,018,598  21,018,597  21,018,598  -  - 
บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จ ากดั 32,188,892  26,649,060  32,188,892  26,649,060  -  - 

 



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  

ยอดหน้ีคงเหลือ 
 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด 

วา่จะเกิดข้ึน /ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
  

สุทธิ 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
E-Contech Management Pte.Ltd. 619,427  557,395  619,427  557,395  -  - 
รวม 875,292,520  864,817,099  875,292,520  864,720,799  -  96,300 

 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  

ยอดหน้ีคงเหลือ 
 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด 

วา่จะเกิดข้ึน /ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
  

สุทธิ 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
บริษทัย่อย            

บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จ  ากดั 575,434,136  632,994,136  575,434,136  632,994,136  -  - 
บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 2,423,000  1,645,000  2,423,000  1,645,000  -  - 
บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จ ากดั 236,469,215  206,269,215  236,469,215  206,269,215  -  - 
E-Contech Management Pte.Ltd. 4,522,605  4,522,605  4,522,605  4,522,605  -  - 
รวม 818,848,956  845,430,956  818,848,956  845,430,956  -  - 



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม        
โอนกลบัผลขาดทุนดา้นเครดิต        
   ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -  -  (26,582,000)  - 
หน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  131,885,000 
โอนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  (30,000,000) 
รวม -  -  (26,582,000)  101,885,000 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม  
มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  845,430,956  743,545,956 
เพ่ิมข้ึน -  -  42,978,000  131,885,000 
ลดลง -  -  (69,560,000)  (30,000,000) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม -  -  818,848,956  845,430,956 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 
 

สินทรัพย์สิทธิการใช้– บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2563 
 ท่ีดิน  อาคาร  รวม 
 (บำท) 
ราคาทุน -  5,557,801  5,557,801 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม -  642,739  642,739 
มลูค่าสุทธิทางบัญชี -  4,915,062  4,915,062 
 

  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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เจ้าหนี้การค้า– กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
บริษทัที่เกีย่วข้องกนั        
ผู้ค้ำร่วม        
บริษทั แอพเวิร์คส์ จ ากดั 821,332  2,631,184  821,332  2,631,184 
รวม 821,332  2,631,184  821,332  2,631,184 
 

เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น– กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ค่าเบ้ียประชุมค้างจ่าย        

กรรมการ -  569,000  -  569,000 
รวม -  569,000  -  569,000 
 

เงินกู้ยมืระยะส้ัน– บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  65,000,000  -  50,000,000 
ช าระคืน -  (65,000,000)  -  (50,000,000) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม -  -  -  - 

 

  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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หนี้สินตามสัญญาเช่า – บุคคลที่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562 
 มูลค่าในอนาคต

ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

  
 

ดอกเบ้ีย 

 มูลค่าในปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน 
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 มูลค่าในอนาคต
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

  
 

ดอกเบ้ีย 

 มูลค่าในปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 (บำท) 
ครบก าหนดช าระภายใน            
  หน่ึงปี 2,940,000  202,569  2,737,431  -  -  - 
ครบก าหนดช าระหลงัจาก            
  หน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,260,000  51,872  2,208,128  -  -  - 
รวม 5,200,000  254,441  4,945,559  -  -  - 
 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน – บุคคลที่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
บุคคลที่เกีย่วข้องกนั        
ผูบ้ริหารส าคญั 1,509,357  2,155,026  1,213,355  1,936,712 
รวม 1,509,357  2,155,026  1,213,355  1,936,712 
 

ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหน้ีสินของบริษทัยอ่ย ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 34 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2563 มีมติอนุมติัให้ก าหนดผลประโยชน์ตอบแทน
กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2563 ในวงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 0.80 ลา้นบาท 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2562 มีมติอนุมติัให้ก าหนดผลประโยชน์ตอบแทน
กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2562 ในวงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 0.80 ลา้นบาท 
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สัญญาส าคัญที่ท ากบักิจการที่เกีย่วข้องกนั 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาว่าจา้งท่ีปรึกษากบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและผูบ้ริหารส าคญัของบริษทัจ านวน 5 สัญญา เพ่ือ
เป็นท่ีปรึกษา ให้ค าแนะน าดา้นกฎหมาย และประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ มีระยะเวลาของสัญญาตั้งแต่ 3 
เดือน ถึง 60 เดือน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2567 ในอตัราค่าจา้งเดือนละ 10,000 บาท 
ถึง 50,000 บาท 
 

ในระหว่างปี 2563 และ 2562 บริษทัไดท้ าสัญญารับจา้งบริหารงานกบับริษทัย่อย 4 แห่ง และ 5 แห่ง ตามล าดบั
เพ่ือบริหารจดัการงานดา้นต่างๆ ก าหนดระยะเวลา 12 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 และตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ก าหนดอตัราค่าจา้งบริหารงานของแต่ละบริษทั
ยอ่ยในอตัราปีละ 120,000 บาท ถึง 360,000 บาท 
 

เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 บริษทัยอ่ย (บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จ ากดั) ไดท้ าสัญญาจา้งท่ีปรึกษากบับุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนั (นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ) เพ่ือเป็นท่ีปรึกษาทางดา้นแผนงานโครงการใหม่ ก าหนดระยะเวลา 12 
เดือน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และก าหนดอตัราค่าจา้งเดือนละ 200,000 บาท 
(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
 

เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 และ 1 พฤศจิกายน 2563 บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าโกดงัเก็บสินคา้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 5 สัญญา เพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีเก็บสินคา้ เคร่ืองจกัร วสัดุอุปกรณ์และเอกสารท่ียา้ย
มาจากโครงการผลิตเมด็พลาสติกท่ีจงัหวดัระยอง โดยมีระยะเวลาเช่า 1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 
31 ตุลาคม 2564 ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 20,000 ถึง 90,000 บาท  
 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2559 บริษทัย่อย (บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จ  ากดั) ไดท้ าสัญญาให้เช่าเคร่ืองจกัรส่วน
หนา้กบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั จีเดค จ ากดั) ก าหนดระยะเวลาเช่า 5 ปี อตัราค่าเช่าเดือนละ 1.50 ลา้นบาท 
 

สัญญากจิการค้าร่วม 
 

เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2561 บริษทัไดท้ าสญัญากิจการคา้ร่วม (“คอนซอร์เตียม”) กบับริษทั แอพเวิร์คส์ จ ากดั และ
ใชช่ื้อว่า “กิจการคา้ร่วม เอไอ” โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือร่วมกนัยื่นขอ้เสนอและเขา้ประกวดราคา ท าสัญญา และ
ปฎิบติังานตามสัญญากบับริษทัมหาชนแห่งหน่ึงในโครงการจดัท าแผนพฒันาระบบส ารองส าหรับ OM Unified 
จ านวน 1 ระบบ มีระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ีลงนามในสัญญาและจะส้ินสุดเม่ือกิจการคา้ร่วมไดป้ฎิบติัตามสัญญา 
ครบถว้น ทั้งน้ี ผูร่้วมคา้แต่ละฝ่ายจะตอ้งปฏิบติังานตามขอบข่ายการท างาน การจดัหาสินคา้ และการใหบ้ริการ
ตามขอ้ก าหนด และเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาคา้ร่วม 
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ภาระค ้าประกนักบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีภาระค ้าประกนัการกูย้ืมจากสถาบนัการเงินในประเทศใหก้บับริษทัย่อยแห่งหน่ึง 
(บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จ ากดั) 
 

7 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
เงินสดในมือ 565,071  599,334  174,500  294,334 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแส        
  รายวนั 8,197,798  6,601,849  165,289  202,931 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 117,129,653  117,144,265  43,928,297  63,695,195 
เงินฝากธนาคารประเภทประจ า 10,295,526  10,176,135  10,270,079  10,150,907 
รวม 136,188,048  134,521,583  54,538,165  74,343,367 

 

8 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
กิจการอ่ืน 56,269,333  71,023,571  26,031,524  16,305,850 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี        
      คาดวา่จะเกิดข้ึน (ในปี 2562 :        
      ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) (7,605,048)  (7,605,048)  (6,876,518)  (6,876,518) 
สุทธิ 48,664,285  63,418,523  19,155,006  9,429,332 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม        
หน้ีสงสยัจะสูญ -  1,230  -  - 
รวม -  1,230  -  - 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 41,218,019  52,282,585  15,024,806  3,758,375 
คา้งช าระเกินก าหนด        
   นอ้ยกวา่ 3เดือน 7,446,266  7,853,756  4,130,200  2,388,775 
   มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน -  -  -  - 
  มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน -  422,650  -  422,650 
  มากกวา่ 12 เดือน 7,605,048  10,464,580  6,876,518  9,736,050 
รวม 56,269,333  71,023,571  26,031,524  16,305,850 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        
      ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (ในปี 2562:        
      ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) (7,605,048)  (7,605,048)  (6,876,518)  (6,876,518) 
สุทธิ 48,664,285  63,418,523  19,155,006  9,429,332 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลา 7 – 30 วนั 
 

9 ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 450,000,000  450,000,000  875,292,520  864,817,099 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        
      ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (ในปี 2562:        
      ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) (450,000,000)  (450,000,000)  (875,292,520)  (864,720,799) 
สุทธิ -  -  -  96,300 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
กิจการอ่ืน 257,242,744  262,080,830  169,120,422  168,137,654 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        
      ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (ในปี 2562:        
      ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) (132,608,051)  (139,399,566)  (109,382,594)  (116,602,624) 
สุทธิ 124,634,693  122,681,264  59,737,828  51,535,030 
สุทธิ 124,634,693  122,681,264  59,737,828  51,631,330 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม        
ผลขาดทุน(กลบัรายการ)ดา้น        
   เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  (6,791,515)  -  3,351,691  - 
หน้ีสงสยัจะสูญ -  79,999  -  17,554,776 
โอนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  (6,111,111)  -  (6,458,861) 
รวม (6,791,515)  (6,031,112)  3,351,691  11,095,915 
 

ลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น– กจิการอื่น 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 3,867,080  4,304,715  336,495  2,464,038 
เงินทดรองจ่ายโครงการพฒันา 6,000,000  6,000,000  6,000,000  6,000,000 
เงินทดรองจ่ายอ่ืน 403,673  298,997  303,500  60,000 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 6,125,107  6,320,630  6,125,107  6,320,630 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจ่ายล่วงหนา้ 114,511,553  123,649,802  46,200,852  47,426,473 
ภาษีซ้ือรอใบก ากบัภาษี 980,723  1,614,704  74,053  1,306,704 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ 7,031,300  2,549,978  4,052,500  - 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทั โรงไฟฟ้า        
   หนองรี จ ากดั 51,666,667  58,888,889  51,666,667  58,888,889 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์ 8,226,989  -  8,226,989  - 
ลูกหน้ีอ่ืน 58,429,652  58,453,115  46,134,259  45,670,920 
รวม 257,242,744  262,080,830  169,120,422  168,137,654 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        
      ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (ในปี 2562:        
      ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) (132,608,051)  (139,399,566)  (109,382,594)  (116,602,624) 
สุทธิ 124,634,693  122,681,264  59,737,828  51,535,030 
 

ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ (ในปี 2562 : ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) - ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืนกิจกำรอ่ืน 
ประกอบด้วย :- 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
เงินทดรองจ่ายอ่ืน 80,000  80,000  -  - 
เงินทดรองจ่ายโครงการพฒันา 6,000,000  6,000,000  6,000,000  6,000,000 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 6,078,582  6,078,582  6,078,582  6,078,582 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจ่ายล่วงหนา้ 10,850,067  10,876,942  -  - 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทั โรงไฟฟ้า        
หนองรี จ ากดั 51,666,667  58,888,889  51,666,667  58,888,889 
ลูกหน้ีอ่ืน 57,932,735  57,475,153  45,637,345  45,635,153 
รวม 132,608,051  139,399,566  109,382,594  116,602,624 
 

  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 มีมติอนุมติัให้บริษทัขายสิทธิเรียกร้องในมูลหน้ี 
เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จ ากดั จ านวน 65 ลา้นบาท ใหก้บับริษทัอ่ืนแห่งหน่ึงท่ีซ้ือหุน้ของบริษทั 
โรงไฟฟ้าหนองรี จ ากดั จากบริษทั ในราคา 20 ลา้นบาท ก าหนดผอ่นช าระใหเ้สร็จส้ินภายในระยะเวลา 3 ปี โดย
ก าหนดใหผ้่อนช าระเป็นรายเดือน จ านวน 36 งวด งวดละ 555,555.55 บาท เร่ิมช าระงวดแรกภายในส้ินเดือน 
(ท่ีบริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จ ากดั สามารถผลิตไฟฟ้าได ้3 เมกะวตัต ์และซ้ือขายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟภ. ได)้ แต่เม่ือวนัท่ี 
26 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดท้ าสัญญาจะซ้ือจะขายสิทธิเรียกร้องดงักล่าวแลว้ ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม2563 
และ 2562 มียอดคงเหลือจ านวน 52 ลา้นบาท และ 59 ลา้นบาท ตามล าดบั และไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ านวน 
52 ลา้นบาท และ 59 ลา้นบาท ตามล าดบั  
 

10 สินทรัพย์ที่เกดิจำกสัญญำหมุนเวยีน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบำท) 
กิจการอ่ืน 72,697,919  66,329,386  29,073,723  16,590,400 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        
      ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (ในปี 2562:        
      ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) (11,433,695)  (8,066,460)  (11,433,695)  (8,066,460) 
สุทธิ 61,264,224  58,262,926  17,640,028  8,523,940 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม       
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่        
   จะเกิดข้ึน 3,367,235  -  3,367,235  - 
หน้ีสงสยัจะสูญ -  242,667  -  242,667 
รวม 3,367,235  242,667  3,367,235  242,667 
 

  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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11 สินค้ำคงเหลือ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
วตัถุดิบเช้ือเพลิง 2,316,343  2,892,210  -  - 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 4,961,097  459,741  -  - 
ตน้ทุนงานบริการระหวา่งติดตั้ง -  174,343  -  174,343 
รวม 7,277,440  3,526,294  -  174,343 
 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในตน้ทุนขายและบริการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563
และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ตน้ทุนขายและบริการ 261,738,338  132,450,753  56,842,494  41,549,986 
รวม 261,738,338  132,450,753  56,842,494  41,549,986 
 

12 สินทรัพย์ทำงกำรเงนิหมุนเวยีนอ่ืน/สินทรัพย์ทำงกำรเงนิไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

   งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   มูลค่ายติุธรรม 
     31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
     2563  2562 
   (บำท) 
เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน     -  1,462,267 
เงินลงทุนเพ่ือคา้     11,400,000  - 
เงินลงทุนเผื่อขาย     1,058,750  1,804,000 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน     8,995,000  8,995,000 
     21,453,750  12,261,267 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง     (8,995,000)  (8,995,000) 
รวม     12,458,750  3,266,267 



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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   งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

     2563  2562 
   (บำท) 
จดัประเภทเป็น :        
 ส่วนท่ีหมุนเวียน     11,400,000  1,462,267 
 ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน     1,058,750  1,804,000 
รวม     12,458,750  3,266,267 
 

 เงินลงทุนเพ่ือคา้ 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนเพ่ือคา้ระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  มูลค่ายติุธรรม 
  2563  2562 
  (บำท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  - 
ซ้ือระหวา่งงวด  13,488,872  - 
จ าหน่ายระหวา่งงวด  (1,481,652)   
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า  (607,220)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  11,400,000  - 
 

  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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 เงินลงทุนเผื่อขาย 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนเผื่อขายระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

   งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   มูลค่ายติุธรรม 
     2563  2562 
   (บำท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม     1,804,000  1,336,500 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า     (745,250)  467,500 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม     1,058,750  1,804,000 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการ  
 ราคาทุน  เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน มูลค่ายติุธรรม 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
เงินลงทุนเผ่ือขำย            
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 125,000  125,000  933,750  1,679,000  1,058,750  1,804,000 
 

 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

   งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

     2563  2562 
   (บำท) 
เงินลงทุนทัว่ไป – ราคาทุน : -     
บริษทั เอน็เนอร์จี ซิสเทม็ เอน็จิเนียริง แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม      8,995,000  8,995,000 
จ าหน่าย     -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม     8,995,000  8,995,000 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง     (8,995,000)  (8,995,000) 
สุทธิ     -  - 



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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13 ภำษเีงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 7,868,324  8,004,017  5,204,793  5,401,335 
หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่า ฯ (2,627,902)  (4,265,277)  (2,173,725)  (3,811,100) 
รวม 5,240,422  3,738,740  3,031,068  1,590,235 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม        
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  267,007  -  267,007 
โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (1,637,375)  (1,816,649)  (1,637,375)  (1,543,736) 
รวม (1,637,375)  (1,549,642)  (1,637,375)  (1,276,729) 
 

14 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562 
  (บำท) 
ราคาทุน :-     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2,470,010,330  2,486,010,330 
ช าระบญัชี  -  (16,000,000) 
  2,470,010,330  2,470,010,330 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง  (2,470,010,330)  (2,470,010,330) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  -  - 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม     
โอนกลบัขาดทุนจากมูลค่าเงินลงทุนลดลง  -  (16,000,000) 
 



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 สดัส่วนความเป็น  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 เจา้ของ  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  ค่าเผ่ือมูลค่าเงินลงทุนลดลง  วิธีราคาทุน – สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละ)  (ล้ำนบำท)  (บำท) 
บริษทัย่อยทางตรง                        
บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่จ  ากดั  100  100  1,040  1,040  1,031,135,000  1,031,135,000  (1,031,135,000)  (1,031,135,000)  -  -  -  - 
บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส                        
 จ ากดั 100  100  760  760  760,600,000  760,600,000  (760,600,000)  (760,600,000)  -  -  -  - 
E-Contech Management Pte. Ltd. 100  100  3  3  3,275,330  3,275,330  (3,275,330)  (3,275,330)  -  -  -  - 
บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จ  ากดั 100  100  630  630  675,000,000  675,000,000  (675,000,000)  (675,000,000)  -  -  -  - 
รวม         2,470,010,330  2,470,010,330  (2,470,010,330)  (2,470,010,330)  -  -  -  - 

 
 



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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15 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ท่ีดิน  อาคารชุด  รวม 
 (บำท) 
ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 195,991,919  39,584,669  235,576,588 
ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งปี -  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ       
  1 มกรำคม 2563 195,991,919  39,584,669  235,576,588 
ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งปี -  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 195,991,919  39,584,669  235,576,588 

ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -  16,977,744  16,977,744 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  1,960,468  1,960,468 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ       
  1 มกรำคม 2563 -  18,938,212  18,938,212 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  1,943,119  1,943,119 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 -  20,881,331  20,881,331 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 17,141,373  -  17,141,373 
ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งปี -  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ       
  1 มกรำคม 2563 17,141,373  -  17,141,373 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรับปี 510,793  -  510,793 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 17,652,166  -  17,652,166 

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี      
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 178,850,546  20,646,457  199,497,003 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 178,339,753  18,703,338  197,043,091 
 
  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ท่ีดิน  อาคารชุด  รวม 
 (บำท) 
ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 159,633,573  792,870  160,426,443 
ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งปี -  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ       
  1 มกรำคม 2563 159,633,573  792,870  160,426,443 
ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งปี -  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 159,633,573  792,870  160,426,443 

ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -  770,212  770,212 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  22,657  22,657 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ       
  1 มกรำคม 2563 -  792,869  792,869 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 -  792,869  792,869 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 17,141,373  -  17,141,373 
ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งปี -  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ       
  1 มกรำคม 2563 17,141,373  -  17,141,373 
ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งปี -  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 17,141,373  -  17,141,373 
      

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี      
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 142,492,200  1  142,492,201 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 142,492,200  1  142,492,201 
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ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม แสดงรวมไวใ้น :- 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,943,119  1,960,468  -  22,657 
รวม 1,943,119  1,960,468  -  22,657 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม        
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 510,793  -  -  - 
 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 

   31 ธนัวาคม 2563 
 
 

สถานท่ีตั้ง 

จ านวน 
โฉนด/
นส.3ก 

 
 

เน้ือท่ีดิน 

 
 

ราคาทุน 

ค่าเส่ือมราคา
สะสม/ค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าฯ 

 
มูลค่าสุทธิ
ทางบญัชี 

 
ราคา

ประเมิน 
   (ล้ำนบำท) 

บริษทั       
 ที่ดนิ       
 1. อ. บา้นบึง จ. ชลบุรี 4 โฉนด 120 ไร่ 133.12 17.15 115.97 115.97 
 2. อ. สระใคร และ อ. เมืองจ. หนองคาย 4 โฉนด 99 ไร่ 0.58 - 0.58 19.15 
 3. อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 1 โฉนด 99 ตรว. 0.03 - 0.03 1.55 
 4. อ. นิคมพฒันา จ. ระยอง 1 โฉนด 24 ไร่ 25.91 - 25.91 33.62 
 10 โฉนด 243 ไร่ 99 ตรว. 159.64 17.15 142.49 170.29 
 อำคำรชุด       

1. อาคารชุดพีเอสทีคอนโดวิลล ์
ทาวเวอร์ 1 กรุงเทพ 

 
- 

 
- 

 
0.79 

 
0.79 

 
- 

 
1.38 

 รวมของบริษทั 10 โฉนด 243 ไร่ 99 ตรว. 160.43 17.94 142.49 171.67 
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   31 ธนัวาคม 2563 
 
 

สถานท่ีตั้ง 

จ านวน 
โฉนด/
นส.3ก 

 
 

เน้ือท่ีดิน 

 
 

ราคาทุน 

ค่าเส่ือมราคา
สะสม/ค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าฯ 

 
มูลค่าสุทธิ
ทางบญัชี 

 
ราคา

ประเมิน 
   (ล้ำนบำท) 

บริษทัย่อย       
บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จ  ากดั       
 ที่ดนิ       

1. อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 2 โฉนด 10 ไร่ 29.14 - 29.14 71.78 
บริษทั ไออีซี สระแกว้ จ ากดั       
 ที่ดนิ       

1. อ. เมืองสระแกว้ จ. สระแกว้ 2 โฉนด 
1 ฉบบั 

 
60 ไร่ 

 
7.22 

 
0.51 

 
6.71 

 
11.64 

 4 โฉนด 
1 ฉบับ 

 
70 ไร่ 

 
36.36 

 
0.51 

 
35.85 

 
83.42 

บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จ  ากดั       
 อำคำรชุด       

1. อาคารชุดคอมมอนเวลธ์ ป่ินเกลา้กรุงเทพ  38.79 20.09 18.70 49.47 
 รวมของบริษทัย่อย   75.15 20.60 54.55 132.89 
 รวมทั้งส้ิน   235.58 38.54 197.04 304.56 
    
   31 ธนัวาคม 2562 

 
 

สถานท่ีตั้ง 

จ านวน 
โฉนด/
นส.3ก 

 
 

เน้ือท่ีดิน 

 
 

ราคาทุน 

ค่าเส่ือมราคา
สะสม/ค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าฯ 

 
มูลค่าสุทธิ
ทางบญัชี 

 
ราคา

ประเมิน 
   (ล้ำนบำท) 

บริษทั       
 ที่ดนิ       
 1. อ. บา้นบึง จ. ชลบุรี 4 โฉนด 120 ไร่ 133.12 17.15 115.97 115.97 
 2. อ. สระใคร และ อ. เมืองจ. หนองคาย 4 โฉนด 99 ไร่ 0.58 - 0.58 19.15 
 3. อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 1 โฉนด 99 ตรว. 0.03 - 0.03 1.55 
 4. อ. นิคมพฒันา จ. ระยอง 1 โฉนด 24 ไร่ 25.91 - 25.91 33.62 
 10 โฉนด 243 ไร่ 99 ตรว. 159.64 17.15 142.49 170.29 
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   31 ธนัวาคม 2562 
 
 

สถานท่ีตั้ง 

จ านวน 
โฉนด/
นส.3ก 

 
 

เน้ือท่ีดิน 

 
 

ราคาทุน 

ค่าเส่ือมราคา
สะสม/ค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าฯ 

 
มูลค่าสุทธิ
ทางบญัชี 

 
ราคา

ประเมิน 
   (ล้ำนบำท) 

 อำคำรชุด       
2. อาคารชุดพีเอสทีคอนโดวิลล ์

ทาวเวอร์ 1 กรุงเทพ 
 
- 

 
- 

 
0.79 

 
0.79 

 
- 

 
1.38 

 รวมของบริษทั 10 โฉนด 243 ไร่ 99 ตรว. 160.43 17.94 142.49 171.67 

บริษทัย่อย       
บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จ  ากดั       
 ที่ดนิ       

2. อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 2 โฉนด 10 ไร่ 29.14 - 29.14 71.78 
บริษทั ไออีซี สระแกว้ จ ากดั       
 ที่ดนิ       

2. อ. เมืองสระแกว้ จ. สระแกว้ 2 โฉนด 
1 ฉบบั 

 
64 ไร่ 

 
7.22 

 
- 

 
7.22 

 
11.64 

 4 โฉนด 
1 ฉบับ 

 
74 ไร่ 

 
36.36 

 
- 

 
36.36 

 
83.42 

บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จ  ากดั       
 อำคำรชุด       

2. อาคารชุดคอมมอนเวลธ์ ป่ินเกลา้กรุงเทพ  38.79 18.14 20.65 49.47 
 รวมของบริษทัย่อย   75.15 18.14 57.01 132.89 
 รวมทั้งส้ิน   235.58 36.08 199.50 304.56 

 

การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 

 บริษทัและบริษทัย่อยดงักล่าวไดป้ระเมินราคาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดงักล่าวขา้งตน้ โดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระ (บริษทั 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากดั) ตามเกณฑร์าคาตลาดหกัตน้ทุนในการจ าหน่าย ตามรายงานการ
ประเมินลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2562 
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 ท่ีดิน 60 ไร่ ของบริษทัยอ่ย (บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จ ากดั) ราคาทุนจ านวน 7.22 ลา้นบาท บริษทัย่อยไดท้ า
สัญญาซ้ือขายใหก้บับุคคลอ่ืนรายหน่ึง (ผูถื้อหุน้ในบริษทัย่อยเดิม) โดยก าหนดราคาซ้ือขายเท่ากบัราคาทุน 
และไดแ้สดงรายการค่าท่ีดินดงักล่าวเป็นเงินรับล่วงหนา้จากการขายท่ีดินในหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน แต่
บริษทัย่อยยงัไม่โอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าวให้กบัผูซ้ื้อ เน่ืองจากผูซ้ื้อมีคดีความท่ีตอ้งรับผิดชอบและ
ชดใชใ้หก้บับริษทัและบริษทัยอ่ย ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 53 

 

การค ้าประกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนท่ีเป็นโฉนดท่ีดิน รวม 4 โฉนด ราคาทุน 133
ลา้นบาท ของบริษทั และอาคารชุด มูลค่าตามบญัชี 18.70 ลา้นบาท และ 20.65 ลา้นบาท ตามล าดบั ของบริษทั
ย่อย (บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จ  ากัด) ได้จดทะเบียนจ านองเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมเงินจากบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 1 ท่าน และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 54 
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16 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

 งบกำรเงนิรวม 

 ท่ีดิน  
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน  
อาคารและ
อาคารชุด  

ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า  

โรงผลิต
กระแสไฟฟ้า
จากพลงังาน
แสงอาทิตย์
พร้อมอุปกรณ์
ท่ีใชผ้ลิต  

โรงก าจดัขยะ
และโรงผลิต
กระแสไฟฟ้า
จากขยะและ

เช้ือเพลิงชีวมวล
พร้อมอุปกรณ์ท่ี

ใชผ้ลิต  
เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์  

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์  

 
 
 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน 

  
 
 
 
 
 

ยานพาหนะ 

  
 
 
 
 

งานระหว่าง
ก่อสร้าง 

 

รวม 
 (บำท) 

รำคำทุน  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 75,090,116  123,733,471  256,675,591  15,867,108  395,747,231  1,370,290,826  116,078,847  11,865,364  11,574,554  32,263,317  608,342,672  3,017,529,097 
เพ่ิมข้ึน -  -  -  236,433  985,340  2,589,000  -  932,147  360,920  13,184,560  7,406,550  25,694,950 
จ าหน่าย -  -  -  -  -  -  -  -  -  (9,019,764)  -  (9,019,764) 
ตดับญัชี -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (9,805,370)  (9,805,370) 
โอน – สุทธิ -  -  -  -  -  7,406,550  -  -  -  -  (7,406,550)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562                        
และ 1 มกรำคม 2563 75,090,116  123,733,471  256,675,591  16,103,541  396,732,571  1,380,286,376  116,078,847  12,797,511  11,935,474  36,428,113  598,537,302  3,024,398,913 
เพ่ิมข้ึน -  -  690,000  1,508,507  686,200  14,922,011  -  126,943  349,665  1,971,114  602,802  20,857,242 
จ าหน่าย -  -  -  -  -  -  -  -  (34,100)  (1,284,900)  -  (1,319,000) 
ตดับญัชี -  -  -  -  (5,008,727)  (11,332,020)  -  (21,542)  (28,046)  -  -  (16,390,335) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 75,090,116  123,733,471  257,365,591  17,612,048  392,410,044  1,383,876,367  116,078,847  12,902,912  12,222,993  37,114,327  599,140,104  3,027,546,820 
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 งบกำรเงนิรวม 

 ท่ีดิน  
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน  
อาคารและ
อาคารชุด  

ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า  

โรงผลิต
กระแสไฟฟ้า
จากพลงังาน
แสงอาทิตย์
พร้อมอุปกรณ์
ท่ีใชผ้ลิต  

โรงก าจดัขยะ
และโรงผลิต
กระแสไฟฟ้า
จากขยะและ

เช้ือเพลิงชีวมวล
พร้อมอุปกรณ์ท่ี

ใชผ้ลิต  
เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์  

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์  

 
 
 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน 

  
 
 
 
 
 

ยานพาหนะ 

  
 
 
 
 

งานระหว่าง
ก่อสร้าง 

 

รวม 
 (บำท) 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม                        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -  5,341,754  48,551,878  6,336,254  75,183,646  285,993,687  6,781,047  7,251,727  9,924,848  23,532,379  -  468,897,220 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  1,336,572  10,514,202  2,457,215  10,685,944  64,259,080  4,649,232  1,963,751  1,630,980  5,182,792  -  102,679,768 
จ าหน่าย -  -  -  -  -  -  -  -  -  (8,294,561)  -  (8,294,561) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562                        
และ 1 มกรำคม 2563 -  6,678,326  59,066,080  8,793,469  85,869,590  350,252,767  11,430,279  9,215,478  11,555,828  20,420,610  -  563,282,427 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  1,338,098  10,516,659  2,486,445  10,895,667  65,878,668  4,649,230  1,615,639  430,490  4,823,342  -  102,634,238 
จ าหน่าย -  -  -  -  -  -  -  -  (29,120)  (1,289,879)  -  (1,318,999) 
ตดับญัชี -  -  -  -  (1,636,136)  (4,373,541)  -  (21,539)  (27,696)  -  -  (6,058,912) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 -  8,016,424  69,582,739  11,279,914  95,129,121  411,757,894  16,079,509  10,809,578  11,929,502  23,954,073  -  658,538,754 
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 งบกำรเงนิรวม 

 ท่ีดิน  
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน  
อาคารและ
อาคารชุด  

ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า  

โรงผลิต
กระแสไฟฟ้า
จากพลงังาน
แสงอาทิตย์
พร้อมอุปกรณ์
ท่ีใชผ้ลิต  

โรงก าจดัขยะ
และโรงผลิต
กระแสไฟฟ้า
จากขยะและ

เช้ือเพลิงชีวมวล
พร้อมอุปกรณ์ท่ี

ใชผ้ลิต  
เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์  

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์  

 
 
 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน 

  
 
 
 
 
 

ยานพาหนะ 

  
 
 
 
 

งานระหว่าง
ก่อสร้าง 

 

รวม 
 (บำท) 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์                       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 40,719,123  109,701,115  168,278,273  6,522,543  182,708,564  649,278,738  32,883,701  751,693  895,745  3,688,228  597,739,353  1,793,167,076 
เพ่ิมข้ึน -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  797,949  797,949 
โอนกลบั -  (750,926)  (9,731,404)  (1,966,362)  -  (64,639)  (8,339,423)  (86,978)  (516,099)  -  -  (21,455,831) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562                        
และ 1 มกรำคม 2563 40,719,123  108,950,189  158,546,869  4,556,181  182,708,564  649,214,099  24,544,278  664,715  379,646  3,688,228  598,537,302  1,772,509,194 
เพ่ิมข้ึน -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
โอนกลบั -  (755,549)  (9,727,738)  (1,929,593)  -  (2,991,258)  (8,339,423)  (64,368)  (379,646)  -  -  (24,187,575) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 40,719,123  108,194,640  148,819,131  2,626,588  182,708,564  646,222,841  16,204,855  600,347  -  3,688,228  598,537,302  1,748,321,619 

  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงนิรวม 

 ท่ีดิน  
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน  
อาคารและ
อาคารชุด  

ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า  

โรงผลิต
กระแสไฟฟ้า
จากพลงังาน
แสงอาทิตย์
พร้อมอุปกรณ์
ท่ีใชผ้ลิต  

โรงก าจดัขยะ
และโรงผลิต
กระแสไฟฟ้า
จากขยะและ

เช้ือเพลิงชีวมวล
พร้อมอุปกรณ์ท่ี

ใชผ้ลิต  
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์  
เคร่ืองมือ

และอุปกรณ์  

 
 
 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน 

  
 
 
 
 
 

ยานพาหนะ 

  
 
 
 
 

งานระหว่าง
ก่อสร้าง 

 

รวม 
 (บำท) 

                        
มูลค่าสุทธิทางบัญชี                        
ภายใตส้ญัญาเช่า -  -  -  -  -  4,031,413  -  -  -  3,191,688  -  7,223,101 
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 34,370,993  8,104,956  39,062,642  2,753,891  128,154,417  376,788,097  80,104,290  2,917,318  -  9,127,587  -  681,384,191 
31 ธันวำคม 2562 34,370,993  8,104,956  39,062,642  2,753,891  128,154,417  380,819,510  80,104,290  2,917,318  -  12,319,275  -  688,607,292 

                        
ภายใตส้ญัญาเช่า -  -  -  -  -  3,812,020  -  -  -  2,491,588  -  6,303,608 
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 34,370,993  7,522,407  38,963,721  3,705,546  114,572,359  322,083,612  83,794,483  1,492,987  293,491  6,980,438  602,802  614,382,839 
31 ธันวำคม 2563 34,370,993  7,522,407  38,963,721  3,705,546  114,572,359  325,895,632  83,794,483  1,492,987  293,491  9,472,026  602,802  620,686,447 

 
  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ท่ีดิน  
ส่วนปรับปรุง 

ท่ีดิน  
อาคารและ 
อาคารชุด  

ส่วน
ปรับปรุง 
อาคารเช่า  

โรงผลิต
กระแสไฟฟ้า
จากพลงังาน
แสงอาทิตย์

พร้อมอุปกรณ์ท่ี
ใชผ้ลิต  

โรงก าจดัขยะ
และโรงผลิต
กระแสไฟฟ้า
จากขยะและ

เช้ือเพลิงชีวมวล
พร้อมอุปกรณ์ 
ท่ีใชผ้ลิต  

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์  

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์  

 
 
 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช ้
ส านกังาน 

  
 
 
 
 
 

ยานพาหนะ 

  
 
 
 
 

งานระหว่าง
ก่อสร้าง 

 

รวม 
 (บำท) 
รำคำทุน                        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -  -  -  4,257,154  -  -  -  127,321  5,034,556  22,019,967  135,290,303  166,729,301 
เพ่ิมข้ึน -  -  -  -  -  -  -  2,420  19,225  -  -  21,645 
จ าหน่าย -  -  -  -  -  -  -  -  -  (3,272,000)  -  (3,272,000) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562                        
และ 1 มกรำคม 2563 -  -  -  4,257,154  -  -  -  129,741  5,053,781  18,747,967  135,290,303  163,478,946 
เพ่ิมข้ึน -  -  -  -  -  -  -  -  255,770  -  -  255,770 
จ าหน่าย -  -  -  -  -  -  -  -  (34,100)  (821,000)  -  (855,100) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 -  -  -  4,257,154  -  -  -  129,741  5,275,451  17,926,967  135,290,303  162,879,616 

  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ท่ีดิน  
ส่วนปรับปรุง 

ท่ีดิน  
อาคารและ 
อาคารชุด  

ส่วน
ปรับปรุง 
อาคารเช่า  

โรงผลิต
กระแสไฟฟ้า
จากพลงังาน
แสงอาทิตย์

พร้อมอุปกรณ์ท่ี
ใชผ้ลิต  

โรงก าจดัขยะ
และโรงผลิต
กระแสไฟฟ้า
จากขยะและ

เช้ือเพลิงชีวมวล
พร้อมอุปกรณ์ 
ท่ีใชผ้ลิต  

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์  

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์  

 
 
 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช ้
ส านกังาน 

  
 
 
 
 
 

ยานพาหนะ 

  
 
 
 
 

งานระหว่าง
ก่อสร้าง 

 

รวม 
 (บำท) 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม                        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -  -  -  2,319,511  -  -  -  69,125  3,468,272  11,526,282  -  17,383,190 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  -  -  563,415  -  -  -  25,923  810,454  2,223,865  -  3,623,657 
จ าหน่าย -  -  -  -  -  -  -  -    (2,673,574)  -  (2,673,574) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562                        
และ 1 มกรำคม 2563 -  -  -  2,882,926  -  -  -  95,048  4,278,726  11,076,573  -  18,333,273 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  -  -  564,909  -  -  -  25,331  619,266  928,630  -  2,138,136 
จ าหน่าย -  -  -  -  -  -  -  -  (29,120)  (754,043)  -  (783,163) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 -  -  -  3,447,835  -  -  -  120,379  4,868,872  11,251,160  -  19,688,246 

  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ท่ีดิน  
ส่วนปรับปรุง 

ท่ีดิน  
อาคารและ 
อาคารชุด  

ส่วน
ปรับปรุง 
อาคารเช่า  

โรงผลิต
กระแสไฟฟ้า
จากพลงังาน
แสงอาทิตย์

พร้อมอุปกรณ์ท่ี
ใชผ้ลิต  

โรงก าจดัขยะ
และโรงผลิต
กระแสไฟฟ้า
จากขยะและ

เช้ือเพลิงชีวมวล
พร้อมอุปกรณ์ 
ท่ีใชผ้ลิต  

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์  

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์  

 
 
 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช ้
ส านกังาน 

  
 
 
 
 
 

ยานพาหนะ 

  
 
 
 
 

งานระหว่าง
ก่อสร้าง 

 

รวม 
 (บาท) 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์                        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -  -  -  1,937,643  -  -  -  -  884,537  3,662,807  134,492,354  140,977,341 
เพ่ิมข้ึน (โอนกลบั) -  -  -  (563,415)  -  -  -  -  (424,729)  -  797,949  (190,195) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562                        
และ 1 มกรำคม 2563 -  -  -  1,374,228  -  -  -  -  459,808  3,662,807  135,290,303  140,787,146 
เพ่ิมข้ึน (โอนกลบั) -  -  -  (564,909)  -  -  -  -  (393,370)  -  -  (958,279) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 -  -  -  809,319  -  -  -  -  66,438  3,662,807  135,290,303  139,828,867 
                        

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                        
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั -  -  -  -  -  -  -  34,693  315,247  4,008,587  -  4,358,527 
31 ธันวำคม 2562 -  -  -  -  -  -  -  34,693  315,247  4,008,587  -  4,358,527 

                        

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                        
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั -  -  -  -  -  -  -  9,362  340,141  3,013,000  -  3,362,503 
31 ธันวำคม 2563 -  -  -  -  -  -  -  9,362  340,141  3,013,000  -  3,362,503 



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม แสดงรวมไวใ้น:- 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

 (บำท) 
ตน้ทุนขายหรือตน้ทุนการใหบ้ริการ 93,520,724  91,733,959  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 9,113,514  10,945,809  2,138,136  3,623,657 
รวม 102,634,238  102,679,768  2,138,136  3,623,657 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม        
ขาดทุนจากการตดับญัชีงานระหวา่ง 
  ก่อสร้างและอุปกรณ์ 

 
10,331,423 

  
9,805,370 

  
- 

  
- 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  797,949  -  797,949 
โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (24,187,575)  (21,455,831)  (958,279)  (988,144) 
รวม (13,856,152)  (10,852,512)  (958,279)  (190,195) 
 

กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 
 

ล ำดับช้ันมลูค่ำยติุธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและมีประสบการณ์การประเมิน
ราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว 
 

การประเมินมูลค่าน้ีพิจารณาจากขอ้มูลระดบั 3 
 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้บทวนการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นท่ีไดป้ระเมินทรัพยสิ์นเม่ือปี 2559 (โดยบริษทั ยูเค 
แวลูเอชัน่ แอนด ์เอเจนซ่ี จ ากดั) โดยผูป้ระเมินราคาอิสระหน่ึงราย (บริษทั 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากดั) โดยการ
ค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามรายงานลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2562  
(ดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการจ าหน่าย (ท่ีปรับปรุงแลว้) และวิธีมูลค่าจากการใช ้(Value-in-use) 
โดยค านวณประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตใหเ้ป็นปัจจุบนั (Discount Cash Flow) (“DCF”) 
อยา่งต่อเน่ือง) (ส าหรับบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง)  

 

 ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซ่ึงได้คิด 
ค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีจ านวน 37 ลา้นบาท และ 
16 ลา้นบาท ตามล าดบั 

  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
 

94 
 

 

 ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ระหว่างก่อสร้าง 
 

งำนระหว่ำงก่อสร้ำง ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 :- 
 

 งบกำรเงินรวม 
  ราคาทุน  ค่าเผื่อฯ  สุทธิ 
 (ล้ำนบำท) 

บริษทั       
- โครงการกิจการโทรทศันร์ะบบดิจิตอล โมบายทีวี  114  (114)  - 
- เคร่ืองจกัร Rotary Diyer System ช าระล่วงหนา้  17  (17)  - 
- งานระบบแยกก๊าซคาร์บอนฯ  4  (4)  - 
รวม  135  (135)  - 
บริษทั ไออซีี กรีน เอนเนอร์ยี ่จ ำกดั       
- สร้างตวัแบบโรงไฟฟ้าขนาดเลก็จากขยะชุมชน 
  หาดใหญ่ 

  
2 

  
(2) 

  
- 

- โครงการพฒันาเทคโนโลยีและสร้างตวัแบบ 
  การจดัการขยะท่ีหาดใหญ่ 

  
12 

  
(12) 

  
- 

รวม  14  (14)  - 
บริษทั ไออซีี บิซิเนส พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั       
- โครงการผลิตเอทานอลท่ีระยอง  449  (449)  - 
รวมทั้งส้ิน  598  (598)  - 

 

1. โครงการกจิการโทรทัศน์ระบบดจิติอล โมบายทีวี (ต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง จ านวน 114 ล้านบาท) 
 

 บริษทัไดด้ าเนินโครงการกิจการโทรทศัน์ระบบดิจิตอลแบบพกพาบนคล่ืนความถ่ี UHF ช่อง 58ทั้งน้ี 
มีตน้ทุนงบประมาณทั้งหมดจ านวน 250 ลา้นบาท มีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563
และ 2562 จ านวนทั้งส้ิน 155 ลา้นบาท (บนัทึกรวมไวใ้นบญัชีงานระหว่างก่อสร้างจ านวน 114 ลา้นบาท 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจ านวน 35 ลา้นบาท และเป็นค่าใชจ่้ายอ่ืนจ านวน 6 ลา้นบาท) คงเหลืออีกจ านวน 
95 ลา้นบาท และจนถึงปัจจุบนับริษทัยงัรอการด าเนินการของบริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน)(“อสมท.”)
ในเร่ืองใบอนุญาตน าเขา้อุปกรณ์วิทยคุมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ซ่ึงท าใหโ้ครงการมีความล่าชา้ และการจดัสรรคล่ืนความถ่ี
ของ อสมท.ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย อยา่งไรกต็าม เพ่ือหลกัความระมดัระวงั บริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ย
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ค่าของสินทรัพยด์งักล่าวไวเ้ต็มจ านวนแลว้ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพย์
ดงักล่าวมีราคาทุนจ านวน 114 ลา้นบาท และค่าเผื่อการดอ้ยค่าฯจ านวน 114 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทับอกเลิกสัญญาและ
ด าเนินการฟ้องร้อง อสมท. ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2558 บริษทัไดส่้งหนงัสือบอกเลิกสัญญาให้กบั 
อสมท. และให้ อสมท. ชดเชยค่าเสียหาย โดยมีก าหนดให้ช าระภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บ
หนังสือต่อมาวันท่ี 22 เมษายน 2559 บริษัทได้ยื่นฟ้อง อสมท.ต่อศาลแพ่ง(คดีหมายเลขด าท่ี 
พ.1830/2559) ให้ อสมท. ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบ้ีย ซ่ึงมีทุนทรัพย์ณ วนัฟ้อง จ านวน 245 
ลา้นบาท และศาลมีก าหนดนดัช้ีสองสถานและก าหนดแนวทางการด าเนินคดี หรือนดัสืบพยานโจทก์
ในวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2559 ซ่ึงทาง อสมท. ไดย้ื่นค าใหก้ารและค าร้องขอให้ศาลแพ่งจ าหน่ายคดีและ
โอนดคีไปยงัศาลปกครองกลางเม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2560 ศาลปกครองกลางมีค าสั่งรับโอนคดีมา
เป็นของศาลปกครองกลาง ซ่ึงบริษัทได้ยื่นคัดค้านค าให้การต่อศาลปกครองกลางเม่ือวนัท่ี 21 
มิถุนายน 2560 ซ่ึงจนปัจจุบนัอยู่ระหว่างการออกหมายนดัไปยงัคู่ความในคดีเพ่ือแจง้ก าหนดวนันดั
ของศาล 

 

2. โครงการผลิตเอทานอล ที่ระยอง (ต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง จ านวน 449 ล้านบาท) 
 

 บริษทัยอ่ย (บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ ากดั) มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม
2563 และ 2562 มีราคาทุนรวม 469 ลา้นบาท (ท่ีดิน 20 ลา้นบาท งานระหว่างก่อสร้าง 449 ลา้นบาท) 
หกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นจ านวน 469 ลา้นบาท ซ่ึงในระหว่างปี 2551 -2553 ทรัพยสิ์นดงักล่าว
ยงัมีปัญหาคดีพิพาทเก่ียวกบัธุรกรรมการซ้ือทรัพยสิ์นจากบริษทั อินเตอร์เนชัน่แนลแก๊สโซฮอลค์อร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (“IGA”) ทั้งน้ี กระบวนการพิจารณาของศาลฏีกาไดส้ิ้นสุดลงในเดือนตุลาคม 2561 และ
บริษทัยอ่ยเป็นฝ่ายชนะคดี โดยศาลไดมี้ค าตดัสินวา่บริษทัยอ่ยไดซ้ื้อทรัพยสิ์นดงักล่าวโดยถูกตอ้งตาม
กฎหมายดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยด์งักล่าวมีราคาทุนจ านวน 469 ลา้นบาท 
และค่าเผื่อการดอ้ยค่าฯ จ านวน 469 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

 สินทรัพย์ที่ติดตั้งบนที่ดนิเช่า 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัย่อยสองแห่ง (บริษทั จีเดค จ ากดั และ
บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จ  ากดั) มูลค่าตามบญัชี จ านวน 205 ลา้นบาท และ 241 ลา้นบาท ตามล าดบั  
ไดก่้อสร้างและติดตั้งบนท่ีดินเช่าของบริษทัย่อย ภายใตส้ัญญาเช่าท่ีดิน 2 ฉบบั ระยะเวลา 20 ปี และ 25 ปี 
และกรรมสิทธ์ิในส่ิงก่อสร้าง อาคารและเคร่ืองจกัรของบริษทัย่อยดงักล่าว ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผูใ้ห้เช่า
ท่ีดินทั้งจ านวน เม่ือส้ินสุดสญัญาเช่า 
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 การค ้าประกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มูลค่าสุทธิทางบญัชีของท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัหรือ
จะมีข้ึนต่อไปในอนาคตของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงในปี 2563 (บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จ ากดั) และบริษทัย่อย
สองแห่งในปี 2562 (บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จ ากดั และบริษทั ไออีซีแม่ทา แม่แตง จ ากดั) ไดจ้ดทะเบียน
จ านองไวเ้ป็นหลกัประกนั ตลอดจนโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาฯ ให้แก่ธนาคารเพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนั
ตามสญัญาเงินกูย้ืมในวงเงินประมาณ 551 ลา้นบาท และ 693 ลา้นบาท ตามล าดบั สรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม 
 (ล้ำนบำท) 
 2563  2562 
ท่ีดิน 16  30 
อาคาร 2  8 
โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยพ์ร้อมอุปกรณ์ท่ีใชผ้ลิต -  93 
โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวลพร้อมอุปกรณ์ท่ีใชผ้ลิต 166  194 
รวม 184  325 
 

และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 54 
 

17 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ด ำเนินงำน 
 

  
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน
เฉพำะกจิกำร 

 (บำท) 
ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 882,480,037  716,112,992 
ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งปี -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 882,480,037  716,112,992 
ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งปี -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 882,480,037  716,112,992 
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งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน
เฉพำะกจิกำร 

 (บำท) 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 721,160,132  564,163,992 
ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งปี -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 721,160,132  564,163,992 
ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งปี -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 721,160,132  564,163,992 
 

มลูค่าสุทธิทางบัญชี    
31 ธันวำคม 2562 161,319,905  151,949,000 

31 ธันวำคม 2563 161,319,905  151,949,000 
 

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ด ำเนินงำน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย 
 

 งบกำรเงินรวม 
  ราคาทุน  ค่าเผื่อฯ  สุทธิ 
 (ล้ำนบำท) 

บริษทั       
- โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานขยะชีวมวล 
  และ PlasticRecyclingท่ีระยอง (เคร่ืองจกัรและ 
  อุปกรณ์) 

  
 

75 

  
 

(61) 

  
 
14 

- โครงการWaste Plastic Recycling ท่ีระยอง 
  (งานก่อสร้าง) 

  
40 

  
(40) 

  
- 

- โครงการWaste Plastic Recycling ท่ีระยอง 
  บนท่ีดินเช่า (เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์) 

  
530 

  
 (396) 

  
134 

- โครงการWaste Plastic Recycling ท่ีหาดใหญ่ 
  สงขลา (เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และงานก่อ 
  สร้าง) 

  
 

72 

  
 

(68) 

  
 

4 
รวม  717  (565)  152 
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 งบกำรเงินรวม 
  ราคาทุน  ค่าเผื่อฯ  สุทธิ 
 (ล้ำนบำท) 

บริษทั ไออซีี กรีน เอนเนอร์ยี ่จ ำกดั       
- โครงการประยกุตเ์ทคโนโลยีและสร้างตวัแบบ 
โรงไฟฟ้าขนาดเลก็จากขยะชุมชนท่ีหาดใหญ่ 
(เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์) 

  
 

140 

  
 

(131) 

  
 

9 
- โครงการใหเ้ช่าเคร่ืองจกัรระบบส่วนหนา้ 
 (Front-end system) ท่ีสระแกว้(เคร่ืองจกัรและ 
  อุปกรณ์ช าระล่วงหนา้) 

  
 

27 

  
 

(27) 

  
 

- 
รวม  167  (158)  9 
รวมทั้งส้ิน  884  (723)  161 

 

บริษทั 
 

 ที่ดนิอำคำรและอุปกรณ์ระหว่ำงก่อสร้ำงของบริษทัและบริษัทย่อย ที่ได้รับกำรอนุมัติจำกอดีตคณะกรรมกำร
และผู้บริหำร สรุปได้ดงันี ้

 

1) โครงกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนขยะชีวมวลและ Plastic Recycling บริเวณพื้นที่อ ำเภอบ้ำนบึง 
จงัหวดัระยอง 

 

 โครงการดงักล่าวมีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้จ านวน 231.22 ลา้นบาท ต่อมาผูบ้ริหารชุดปัจจุบนัไดป้รับปรุง
ตดับญัชีเป็นค่าใช้จ่ายในปี 2559 จ านวน 23.10 ลา้นบาท ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
คงเหลือเป็นค่าตน้ทุนท่ีดินจ านวน 133 ลา้นบาท (รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียม) ประกอบดว้ยจ านวน 
4 โฉนด เน้ือท่ี 119 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา (ไดแ้สดงรวมไวใ้นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนและ
บนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าฯ จ านวน 17 ลา้นบาท) และคงเหลือเป็นตน้ทุนงานระหว่างก่อสร้างจ านวน 
75 ลา้นบาท (ไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้  าเนินงาน) และไดบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าฯไว้
จ านวน 61 ลา้นบาท 

  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
 

99 
 

2) โครงกำร Waste plastic recycling:- 
 

2.1 โครงกำรที่ลงทุนบนที่ดนิ 24 ไร่ ต. มะขำมคู่ อ. นิคมพฒันำ จ. ระยอง 
 

 เป็นโครงการท่ีมีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้ จ านวน 66 ลา้นบาท (ประกอบด้วยท่ีดิน 26 ลา้นบาท 
(บนัทึกเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนทั้งจ านวน) และตน้ทุนงานระหว่างก่อสร้าง จ านวน 
40 ลา้นบาท (บนัทึกโอนเป็นสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้  าเนินงานทั้งจ านวน)) ซ่ึงผูบ้ริหารชุดปัจจุบนั
พิจารณาวา่โครงการไม่คุม้ทุน จึงอนุมติัไม่ไดด้ าเนินโครงการต่อและไดอ้นุมติับนัทึกค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นดงักล่าวทั้งจ านวน 40 ลา้นบาทดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 
สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ช้ด าเนินงานดังกล่าวมีราคาทุนจ านวน 40 ลา้นบาท และค่าเผื่อการด้อยค่าฯ
จ านวน 40 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

2.2 โครงกำรบนที่ดินและอำคำรตำมสัญญำเช่ำ ฉบับลงวันที่ 12 กรกฎำคม 2558 ต.มะขำมคู่ อ.นิคมพัฒนำ  
จ.ระยอง 

 

 เป็นโครงการท่ีมีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้จ านวนประมาณ 693 ลา้นบาท ต่อมาผูบ้ริหารชุดปัจจุบนัได้
พิจารณาว่าโครงการดงักล่าวไม่คุม้ทุน จึงไดย้กเลิกสัญญาเช่าฉบบัดงักล่าวในเดือนมีนาคม 2562
รวมทั้งไดย้า้ยเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ไปยงัสถานท่ีใหม่ และยงัไม่ไดต้ดัสินใจว่าจะด าเนินโครงการ
ท่ีจะใช้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ดงักล่าวต่อไปหรือไม่ มีผลท าให้ตดับญัชีตน้ทุนของอาคารและ
ส่วนประกอบของอาคารท่ีตกเป็นของผูใ้ห้เช่าเป็นค่าใชจ่้ายจ านวน 163 ลา้นบาท แสดงในก าไร
ขาดทุนในปี 2561 และคงเหลือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ราคาทุน
จ านวน 530 ลา้นบาท (ไดบ้นัทึกโอนเป็นสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้  าเนินงานทั้งจ านวน) 

 

 เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระสองราย 
เพ่ือประเมินราคาของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ดงักล่าว ซ่ึงค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนโดยผู ้
ประเมินราคาอิสระ (บริษทั ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซ่ี จ ากดั และบริษทั 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ 
จ ากดั) มีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน เป็นจ านวน 134 ลา้นบาท ตามรายงานลงวนัท่ี 24 กรกฏาคม 
2561 และวนัท่ี 21 กรกฏาคม 2562 (ตามเกณฑร์าคาตลาดหกัตน้ทุนการจ าหน่าย) มีผลท าให้
บริษทับนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์ านวน 396 ลา้นบาท 

 

ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ช้ด าเนินงานดงักล่าวมีราคาทุน
จ านวน 530 ลา้นบาท และค่าเผื่อการดอ้ยค่าฯ จ านวน 396 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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3) โครงกำร Waste Plastic Recycling ณ นิคมอุตสำหกรรมภำคใต้ ต. ฉลุง อ. หำดใหญ่ จ. สงขลำ 
 

 เป็นโครงการท่ีมีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงจ านวน 72 ลา้นบาท (ไดแ้ก่ เคร่ืองท าพลาสติก 3 ชุด จ านวน 50 
ลา้นบาท (ของ 50% ของมูลค่าเคร่ืองจกัร) ค่าก่อสร้างโรงงาน จ านวน 10.50 ลา้นบาท และเคร่ืองร่อน
คดัแยกขยะ จ านวน 10 ลา้นบาทบา้นพกัรับรอง จ านวน 0.60 ลา้นบาท และค่าท่ีปรึกษาฯจ านวน 0.87 
ลา้นบาท)ไดบ้นัทึกเป็นตน้ทุนงานระหว่างก่อสร้าง ต่อมาโอนเป็นสินทรัพยท่ี์ไม่ใชด้ าเนินงาน) และ
ผูบ้ริหารชุดปัจจุบนัไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระ (บริษทั 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากดั) เม่ือวนัท่ี 15 
มีนาคม 2562 เพ่ือประเมินทรัพยสิ์นโดยค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนฯ (ดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมหกั
ตน้ทุนการจ าหน่าย) จ านวน 4 ลา้นบาท มีผลท าใหบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นจ านวน 68 
ลา้นบาทดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้  าเนินงานดงักล่าวมีราคาทุน
จ านวน 72 ลา้นบาท และค่าเผื่อการดอ้ยค่าฯจ านวน 68 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

บริษทัย่อย (บริษทั ไออซีีกรีน เอนเนอร์ยี ่จ ำกดั) 
 

1. โครงกำรประยุกต์เทคโนโลยแีละสร้ำงตวัแบบโรงไฟฟ้ำขนำดเลก็จำกขยะชุมชนที่หำดใหญ่ 
 

 เป็นโครงการท่ีมีต้นทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้ประมาณ 140 ลา้นบาท (บนัทึกโอนเป็นสินทรัพย์ท่ีไม่ได้ใช้
ด าเนินงาน) ต่อมาผูบ้ริหารชุดปัจจุบนัไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระ (บริษทั 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากดั) 
เพ่ือประเมินทรัพยสิ์นโดยค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของทรัพยสิ์นดงักล่าว (ตามเกณฑ์มูลค่า
ยุติธรรมหักตน้ทุนการจ าหน่าย) จ านวน 9 ลา้นบาท มีผลท าให้บริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อดอ้ยค่าฯของ
สินทรัพยจ์ านวน 131 ลา้นบาท 

 

2. โครงกำรพฒันำเทคโนโลยีและสร้ำงตวัแบบกำรจัดกำรขยะโดยกำรแปรรูปขยะสดเป็นเช้ือเพลิงขยะที่หำดใหญ่ 
 

 เป็นโครงการท่ีมีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้จ านวน 114 ลา้นบาท (บนัทึกเป็นตน้ทุนงานระหว่างก่อสร้างจ านวน 
12 ลา้นบาท)ต่อมาผูบ้ริหารชุดปัจจุบนัไดน้ าเคร่ืองจกัรจ านวน 102 ลา้นบาท ดงักล่าวมาใหบ้ริษทัย่อย 
(บริษทั จีเดค จ ากดั) เช่าภายใตส้ัญญาเช่า ลงวนัท่ี 1 เมษายน 2559 โดยมีระยะเวลา 5 ปี ค่าเช่าเดือนละ 1.5 
ลา้นบาท 
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3. โครงกำรให้เช่ำเคร่ืองจักรระบบส่วนหน้ำ (Front-end system) ส ำหรับแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นเช้ือเพลิงที่
สระแก้ว 

 

 เป็นโครงการท่ีมีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้จ านวน 27 ลา้นบาท (บนัทึกเป็นตน้ทุนงานระหว่างก่อสร้างต่อมา
โอนเป็นสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ช้ด าเนินงาน) ต่อมาผูบ้ริหารชุดปัจจุบนัไดพิ้จารณาว่าโครงการดงักล่าว
จดัท าไม่ส าเร็จจึงไดอ้นุมติัตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ป็นจ านวน 27 ลา้นบาท ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้  าเนินงานดงักล่าวมีราคาทุนจ านวน 27 ลา้นบาท และค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าฯจ านวน 27 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

จนถึงปัจจุบนัน้ีผูบ้ริหารของบริษทัอยู่ระหว่างด าเนินการทบทวนราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระจ านวน 
2-3 ราย ซ่ึงยงัไม่แลว้เสร็จ อย่างไรก็ตามผูบ้ริหารของบริษทัเช่ือว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ได้
ใชด้  าเนินงานดงักล่าวจะไม่ลดลงอยา่งเป็นสาระส าคญั 
 

18 สิทธิกำรใช้ระบบสำยส่งกระแสไฟฟ้ำรอตดับัญชี 
 

  งบกำรเงินรวม 
  (บำท) 
ราคาทุน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  46,441,230 
ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งปี  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562และ 1 มกรำคม 2563  46,441,230 
ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งปี  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  46,441,230 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  7,742,770 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  1,857,648 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563  9,600,418 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  1,858,319 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  11,458,736 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  2,172,714 
โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรับปี   (66,760) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563  2,105,954 
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  งบกำรเงินรวม 
  (บำท) 
โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรับปี   (66,760) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  2,039,194 

มลูค่าสุทธิทางบัญชี   
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562  34,734,857 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  32,943,300 
 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปีแสดงใน :-  
 

 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 (บำท) 
ตน้ทุนขายหรือตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,858,319  1,857,648 
รวม 1,858,319  1,857,648 
  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม    
โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่า (66,760)  (66,760) 
 

19 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ท่ีดิน  อาคาร  รวม 
 (บำท) 
ราคาทุน      
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการ 
   น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
   16 มาถือปฏิบติัใชเ้ป็นคร้ังแรก (ดูหมายเหตุ 
   ประกอบงบการเงินขอ้ 4) 

 
 
 

20,815,513 

  
 
 

11,677,544 

  
 
 

32,493,057 
จดัประเภทรายการ – สิทธิการเช่าเป็น 
   สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

 
- 

  
13,546,243 

  
13,546,243 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 20,815,513  25,223,787  46,039,300 
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 งบกำรเงินรวม 
 ท่ีดิน  อาคาร  รวม 
 (บำท) 
เพ่ิมข้ึน -  5,557,801  5,557,801 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 20,815,513  30,781,588  51,597,101 

ค่าเส่ือมราคาสะสม      
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการ 
   น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
   16 มาถือปฏิบติัใชเ้ป็นคร้ังแรก (ดูหมายเหตุ 
   ประกอบงบการเงินขอ้ 4) 

 
 
 

6,534,005 

  
 
 

6,615,695 

  
 
 

13,149,700 
จดัประเภทรายการ – สิทธิการเช่าเป็น 
   สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

 
- 

  
7,194,746 

  
7,194,746 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 6,534,005  13,810,441  20,344,446 
เพ่ิมข้ึน -  2,402,007  2,402,007 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 6,534,005  16,212,448  22,746,453 

มลูค่าสุทธิทางบัญชี      

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 14,281,508  14,569,140  28,850,648 
  
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ท่ีดิน  อาคารชุด  รวม 
 (บำท) 
ราคาทุน      
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการ 
   น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
   16 มาถือปฏิบติัใชเ้ป็นคร้ังแรก (ดูหมายเหตุ 
   ประกอบงบการเงินขอ้ 4) 

 
 
 
- 

  
 
 

11,677,544 

  
 
 

11,677,544 
จดัประเภทรายการ – สิทธิการเช่าเป็น 
   สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

 
- 

  
13,546,243 

  
13,546,243 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 -  25,223,787  25,223,787 
เพ่ิมข้ึน -  5,557,801  5,557,801 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 -  30,781,588  30,781,588 
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 งบกำรเงินรวม 
 ท่ีดิน  อาคาร  รวม 
 (บำท) 
ค่าเส่ือมราคาสะสม      
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการ 
   น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
   16 มาถือปฏิบติัใชเ้ป็นคร้ังแรก (ดูหมายเหตุ 
   ประกอบงบการเงินขอ้ 4) 

 
 
 
- 

  
 
 

6,615,695 

  
 
 

6,615,695 
จดัประเภทรายการ – สิทธิการเช่าเป็น 
   สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

 
- 

  
7,194,746 

  
7,194,746 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 -  13,810,441  13,810,441 
เพ่ิมข้ึน -  2,402,007  2,402,007 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 -  16,212,448  16,212,448 

มลูค่าสุทธิทางบัญชี      

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 -  14,569,140  14,569,140 
 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม แสดงรวมไวใ้น :- 
 

 งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562 
 (บำท) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,402,007  - 
รวม 2,402,007  - 
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20 ค่ำควำมนิยม 
 

 งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562 
 (บำท) 
ราคาทุน :    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  239,322,329  239,322,329 
ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งปี -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 239,322,329  239,322,329 
หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (239,322,329)  (239,322,329) 
สุทธิ -  - 
 

การปันส่วนของค่าความนิยมใหแ้ก่หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีมีสาระส าคญัสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ผลิตและ

จ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า
จากเช้ือเพลิงชีว

มวล 

 ผลิตและ
จ าหน่าย

กระแสไฟฟ้า
จากขยะ 

 ผลิตและ
จ าหน่าย

กระแสไฟฟ้า
จากพลงังาน
แสงอาทิตย ์

 รวม 

 (บำท) 
การปันส่วนค่าความนิยม 102,588,145  110,701,348  26,032,836  239,322,329 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (102,588,145)  (110,701,348)  (26,032,836)  (239,322,329) 
สุทธิ -  -  -  - 

กำรทดสอบกำรด้อยค่ำ 
 

จากการทดสอบการด้อยค่าประจ าปี ผูบ้ริหารค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากการประมาณการกระแสเงินสดอา้งอิงจากการประมาณการทางการเงินของกลุ่มธุรกิจของบริษทั
ตามแผนซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหาร โดยคิดลดครอบคลุมระยะเวลาโครงการ 13 - 23 ปีแลว้พบว่ามูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืนนั้นต ่ากวา่มูลค่าการลงทุนมาก กลุ่มบริษทัจึงตั้งค่าเผื่การดอ้ยค่าของค่าความนิยมทั้งจ านวนแลว้ 
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21 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม 

  
ค่าสิทธิการใช้
เทคโนโลยี 

  
ค่าลิขสิทธ์ิ
ซอฟแวร์ 

 ค่าสิทธิในการแพร่
ภาพการออกอากาศ
รายการโทรทศัน ์

  
 

รวม 
 (บำท) 
ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 80,000,000  25,952,185  35,000,000  140,952,185 
เพ่ิมข้ึน -  207,000  -  207,000 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ        
  วนัที่ 1มกรำคม 2563 80,000,000  26,159,185  35,000,000  141,159,185 
เพ่ิมข้ึน -  -  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 80,000,000  26,159,185  35,000,000  141,159,185 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 12,984,110  15,983,934  -  28,968,044 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 3,200,000  2,795,982  -  5,995,982 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ        
  วนัที่ 1มกรำคม 2563 16,184,110  18,779,916  -  34,964,026 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 3,200,000  2,482,760  -  5,682,760 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 19,384,110  21,262,676  -  40,646,786 
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 งบกำรเงินรวม 

  
ค่าสิทธิการใช้
เทคโนโลยี 

  
ค่าลิขสิทธ์ิ
ซอฟแวร์ 

 ค่าสิทธิในการแพร่
ภาพการออกอากาศ
รายการโทรทศัน ์

  
 

รวม 
 (บำท) 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 67,015,890  8,998,227  35,000,000  111,014,117 
โอนกลบั (3,200,000)  (2,028,173)  -  (5,228,173) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ        
  วนัที่ 1มกรำคม 2563 63,815,890  6,970,054  35,000,000  105,785,944 
โอนกลบั (3,200,000)  (2,358,810)  -  (5,558,810) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 60,615,890  4,611,244  35,000,000  100,227,134 
 

มลูค่าสุทธิตามบัญชี 
       

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 -  409,215  -  409,215 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 -  285,265  -  285,265 
 
 

 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

    
ค่าลิขสิทธ์ิ
ซอฟแวร์ 

 ค่าสิทธิในการแพร่
ภาพการออกอากาศ
รายการโทรทศัน ์

  
 

รวม 
   (บำท) 

ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562   21,667,876  35,000,000  56,667,876 
เพ่ิมข้ึน   137,400  -  137,400 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ        
  วนัที่ 1มกรำคม 2563   21,805,276  35,000,000  56,805,276 
เพ่ิมข้ึน   -  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563   21,805,276  35,000,000  56,805,276 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

    
ค่าลิขสิทธ์ิ
ซอฟแวร์ 

 ค่าสิทธิในการแพร่
ภาพการออกอากาศ
รายการโทรทศัน ์

  
 

รวม 
   (บำท) 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562   12,923,532  -  12,923,532 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี   2,276,118  -  2,276,118 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ        
  วนัที่ 1มกรำคม 2563   15,199,650  -  15,199,650 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี   2,290,352  -  2,290,352 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563   17,490,002  -  17,490,002 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562   8,607,244  35,000,000  43,607,244 
โอนกลบั   (2,119,530)  -  (2,119,530) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ        
  วนัที่ 1มกรำคม 2563   6,487,714  35,000,000  41,487,714 
โอนกลบั   (2,262,812)  -  (2,262,812) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563   4,224,902  35,000,000  39,224,902 

มลูค่าสุทธิตามบัญชี        
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562   117,912  -  117,912 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563   90,372  -  90,372 
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ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม แสดงรวมไวใ้น :- 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ตน้ทุนขายหรือตน้ทุนการใหบ้ริการ 3,341,118  3,605,395  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,341,642  2,390,587  2,290,352  2,276,118 
รวม 5,682,760  5,995,982  2,290,352  2,276,118 
        

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม        
โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (5,558,810)  (5,228,173)  (2,262,812)  (2,119,530) 
รวม (5,558,810)  (5,228,173)  (2,262,812)  (2,119,530) 
 

ค่ำสิทธิกำรใช้เทคโนโลย ี
 

ในปี 2553 บริษทัย่อย (บริษทั จีเดค จ ากดั) ซ้ือสิทธิการใชเ้ทคโนโลยีจากบริษทั โซลิเทค จ ากดั โดยใหผู้กพนัท่ี
จะตอ้งให้ค าปรึกษาโครงการเพ่ือให้การก่อสร้างส าเร็จไดด้ว้ยดีโดยท าสัญญาให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี Ash 
Melting Gasificationและรับเป็นท่ีปรึกษาโครงการโรงก าจดัขยะและโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานขยะกบับริษทั โซลิ
เทค จ ากัด เพ่ือรับด าเนินการโครงการโรงก าจัดขยะและโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานขยะขนาด 6 เมกะวตัต ์ 
ต่อเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยใชเ้ทคโนโลยี Ash Melting Casification ท่ีมีเตาเผาแบบ Energy 
Recovery ทั้งน้ีบริษทัย่อยตกลงจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าสิทธิการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นจ านวนรวม 80 
ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายช าระแลว้ โดยแบ่งช าระเป็น 4 งวด เป็นจ านวนท่ีจ่ายช าระแลว้ 64 ลา้นบาท คงเหลือ 16  
ลา้นบาท ไดบ้นัทึกไวใ้นบญัชีเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ซ่ึงภายใตส้ัญญาดงักล่าวมีเง่ือนไขบางประการเก่ียวกบัการ
ตกลงวา่จา้งใหด้ าเนินการออกแบบระบบและแบบวิศวกรรม ประสานงานและควบคุมการก่อสร้างทั้งหมด และ
รับเหมาก่อสร้างเตาเผาขยะระบบบริหารขยะมูลฝอย การโอนสิทธิการใชเ้ทคโนโลยี การผิดสัญญาท่ีมีสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายได ้เป็นตน้ 
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ค่ำสิทธิในกำรแพร่ภำพออกอำกำศรำยกำรโทรทัศน์ 
 

เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2554 บริษทัไดท้ าสัญญาแต่งตั้งตวัแทนด าเนินการผลิตและแพร่ภาพออกอากาศรายการ
โทรทศัน์กบับริษทัอ่ืนแห่งหน่ึง เพ่ือให้เป็นตวัแทนด าเนินการผลิตและแพร่ภาพออกอากาศรายการโทรทศัน์
ภายใตช่ื้อช่องรายการ “BIG 1” ผ่านช่องสัญญาณในระบบ Digital Mobile TV ก าหนดค่าสิทธิการแพร่ภาพ
ออกอากาศรายการโทรทศัน์ตลอดระยะเวลาสัญญา 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี1 กรกฎาคม 2554 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2557 เป็นจ านวน 35 ลา้นบาท มีก าหนดตดับญัชีเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเร่ิมมีรายไดเ้ชิงพาณิชยบ์ริษทัจึงไดบ้นัทึก 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ป็นจ านวน 35 ลา้นบาท และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 
 

22 เงนิฝำกธนำคำรที่ตดิภำระค ำ้ประกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ค ้าประกนัสญัญาวงเงินสินเช่ือ        
  สถาบนัการเงิน 56,402,836  50,558,406  56,402,836  50,558,406 
ค ้าประกนัเงินกูย้ืมธนาคาร -  7,383,767  -  - 
ค ้าประกนัการปฏิบติัตามสญัญา        
  ธุรกิจโทรทศัน ์ 12,500,000  12,500,000  12,500,000  12,500,000 
ค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 42,900  3,906,800  -  3,840,000 
รวม 68,945,736  74,348,973  68,902,836  66,898,406 
 

23 เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ้ือเงินลงทุน 
 

   งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

     2563  2562 
     (บำท) 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือเงินลงทุน     40,000,000  40,000,000 
หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์     (40,000,000)  (40,000,000) 
สุทธิ     -  - 
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 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2558 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ถาวร 
เอ็นเนอร์ยี่ (2013) จ ากดั (“TE”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออกช าระแลว้รวมจ านวน 1,250,000 หุ้น 
ในราคาหุน้ละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่าหุ้นท่ีซ้ือขายทั้งส้ิน 125 ลา้นบาท โดยมีการช าระค่าหุน้ตามสัญญา 2 งวด 
บริษทัช าระงวดท่ี 1 จ านวน 40 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2558ไดบ้นัทึกเป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือเงิน
ลงทุน เน่ืองจากการซ้ือหุน้ดงักล่าวไม่สามารถด าเนินการไดแ้ลว้เสร็จตามสัญญาท่ีตกลงไว ้บริษทัจึงไดฟ้้องร้อง
ด าเนินคดีกบัผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือเรียกคืนเงินจ่ายล่วงหนา้ และไดบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินจ่ายล่วงหนา้ทั้ง
จ านวน ต่อมาศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าพิพากษาใหบ้ริษทัชนะคดีดงักล่าวและไดรั้บเงินคืนเต็มจ านวน 
พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี และเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2564 จ าเลยไดย้ื่นขอฎีกาต่อศาล จนถึงปัจจุบนัอยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ซ่ึงยงัไม่ทราบผล ตามรายละเอียดท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 53 

 

24 ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  มีดงัน้ี 
 

   งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

     2563  2562 
     (บำท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี     -  - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี     (1,560,320)  (1,520,477) 
สุทธิ     (1,560,320)  (1,520,477) 
 

  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

  งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

    บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายไดใ้น   
  1 มกราคม 

2563 
 ก าไรขาดทุน  ก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 31 ธนัวาคม 

2563 
  (บำท) 
หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
เงินลงทุนเผื่อขาย  (335,800)  -  149,050  (186,750) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
ส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 

  
(1,184,677) 

  
- 

  
(188,893) 

  
(1,373,570) 

รวม  (1,520,477)  -  (39,843)  (1,560,320) 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

  งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

    บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายไดใ้น   
  1 มกราคม 

2562 
 ก าไรขาดทุน  ก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 31 ธนัวาคม 

2562 
  (บำท) 
หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
เงินลงทุนเผื่อขาย  -  -  (335,800)  (335,800) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
ส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 

  
- 

  
- 

  
(1,184,677) 

  
(1,184,677) 

รวม  -  -  (1,520,477)  (1,520,477) 

  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (ล้ำนบำท) 
ผลแตกต่างชัว่คราว 1,630  1,659  1,052  1,050 
ยอดขาดทุนยกไป 584  565  441  427 
รวม 2,214  2,224  1,493  1,477 
 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายใุนปี 2563 - 2567 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมายเก่ียวกบั
ภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้นกลุ่มบริษทั/บริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
เน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทั/บริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทาง
ภาษีดงักล่าว 
 

25 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
เงินประกนัตามสญัญาก่อสร้างและ        
  บริหารจดัการระบบก าจดัขยะมูล        
  ฝอยชุมชนต่อเทศบาลนครหาดใหญ่ 32,500,000  32,500,000  -  - 
เงินประกนัการช าระเงินค่าซ้ือขาย        
  กากท่ีเหลือจากการคดัแยกปุ๋ย        
  อินทรีย ์ 5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000 
เงินมดัจ าอ่ืนๆ 23,985,367  22,632,634  18,510,798  17,082,556 
รวม 61,485,367  60,132,634  23,510,798  22,082,556 
หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (7,574,932)  (7,574,932)  (6,369,546)  (6,369,546) 
สุทธิ 53,910,435  52,557,702  17,141,252  15,713,010 
 

  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม        
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  5,564,861  -  5,564,861 
โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่า -  (1,189,011)  -  - 
รวม -  4,375,850  -  5,564,861 
 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย :- 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
เงินประกนัการช าระเงินค่าซ้ือขาย        
  กากท่ีเหลือจากการคดัแยกปุ๋ย        
  อินทรีย ์ 5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000 
เงินมดัจ าอ่ืนๆ– กิจการอ่ืน 2,574,932  2,574,932  1,369,546  1,369,546 
รวม 7,574,932  7,574,932  6,369,546  6,369,546 
 

26 เงนิเบิกเกนิบัญชีธนำคำรและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 10,287,986  6,466,472  41,008  582,974 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 20,000,000  -  -  - 
รวม 30,287,986  6,466,472  41,008  582,974 
 

  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  20,000,000  -  - 
เพ่ิมข้ึน 40,000,000  40,000,000  -  - 
ลดลง (20,000,000)  (60,000,000)  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 20,000,000  -  -  - 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงไดรั้บจากสถาบนัการเงินท่ียงัไม่ได้
เบิกใช ้เป็นจ านวน 36 ลา้นบาท และ 5 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมีหลกัประกนัร่วมกนัตามหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 54 
 

27 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 821,332  2,631,184  821,332  2,631,184 
กิจการอ่ืน ๆ 25,763,133  33,822,090  994,750  3,770,169 
รวม 26,584,645  36,453,274  1,816,082  6,401,353 
 

28 เจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  569,000  -  569,000 
กิจการอ่ืน ๆ 121,096,756  121,063,475  28,536,410  24,572,000 
รวม 121,096,756  121,632,475  28,536,410  25,141,000 
 

  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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เจ้าหนีห้มนุเวียนอื่น – กจิการอื่น ๆ 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น 71,769,591  72,684,242  2,887,455  3,802,107 
เจา้หน้ีอ่ืน 29,417,842  34,174,027  12,346,718  14,961,130 
เงินรับตามบนัทึกการชดใชค่้าเสียหาย 5,000,000  -  5,000,000  - 
ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 11,291,752  11,453,513  4,833,230  3,089,756 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 3,617,571  2,751,693  3,469,007  2,719,007 
รวม 121,096,756  121,063,475  28,536,410  24,572,000 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563 ไดมี้มติอนุมติัเห็นชอบใหรั้บขอ้เสนอของนายสุทิน ใจ
ธรรม ท่ีจะชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่บริษทัจ านวน 15 ลา้นบาท และใหบ้ริษทัยื่นค าร้องถอนคดีอาญาหมายเลขด าท่ี 
อ. 2568/2559 และหมายเลขแดงท่ี อ. 2696/2561 ขอ้หาฉอ้โกง ระหว่างบริษทั (“โจทก”์) กบันายสุทิน ใจธรรม 
และนางสาวจารุวรรณ ภูษณภิบาลคุปต ์(“จ าเลย”) 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2563 บริษทั (“โจทก์”) ไดท้ าบนัทึกการชดใชค่้าเสียหายและส่งมอบเช้ือเพลิงกบันาย 
สุทิน ใจธรรม (“จ าเลย”) และนางสาวจารุวรรณ ภูษณภิบาลคุปต ์(“ลูกหน้ี”) จ านวน 2 ฉบบั โดยจ าเลยมีความประสงค์
ขอชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่บริษทัและขอใหบ้ริษทัถอนฟ้องจ าเลยในคดีอาญาหมายเลขด าท่ี อ. 2568/2559 และหมายเลข
แดงท่ี อ. 2696/2561 ขอ้หาฉอ้โกง โดยลูกหน้ีตกลงเขา้ผกูพนัในการชดใชค่้าเสียหายโดยจะเป็นผูส้ัง่จ่ายช าระค่าเสียหาย
ใหบ้ริษทั ทั้งน้ี จ าเลยและลูกหน้ีตกลงยินยอมชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่บริษทัจ านวน 15 ลา้นบาท โดยก าหนดแบ่งช าระ
ดงัน้ี 
 

1) ช าระในวนัท่ีท าบนัทึกฉบบัน้ีจ านวน 5 ลา้นบาท โดยช าระเป็นแคชเชียร์เช็คเลขท่ี 16118083 ลงวนัท่ี 13 
เมษายน 2563 ซ่ึงบริษทัไดรั้บช าระเงินเรียบร้อยแลว้ และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทับนัทึกไวเ้ป็น
เงินรับตามบนัทึกการชดใชค่้าเสียหายทั้งจ านวนภายใตเ้จา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

2) ส่วนท่ีเหลืออีกจ านวน 10 ลา้นบาท ช าระเป็นเช็คสั่งจ่ายล่วงหนา้จ านวน 22 ฉบบั ลงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2563 ถึง
วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565 โดยบริษทั แกว้ล าดวน กรุ๊ป จ ากดั เป็นผูส้ั่งจ่าย และนางสาวจารุวรรณ ภูษณภิบาลคุปต ์
เป็นผูล้งลายมือช่ือสัง่จ่าย 

 

  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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และจ าเลยสามารถส่งมอบเช้ือเพลิงไมส้บัท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าตามมาตรฐานท่ีบริษทัก าหนด โดยส่งมอบใหแ้ก่
บริษทั หรือบริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จ ากดั (“เจา้หน้ี”) ทุกๆ เดือนไม่เกินกว่าหรือเท่ากบัจ านวน 1.50 ลา้นบาท 
เร่ิมงวดแรกในเดือนเมษายน 2563 และตอ้งส่งมอบใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 ทั้งน้ี มูลค่าสินคา้ให้
ถือเอาราคาซ้ือขายในทอ้งตลาดท่ีซ้ือขายจริงเฉล่ียของสามบริษทัท่ีน่าเช่ือถือ 
 

ทั้งน้ี บริษทัตกลงยินยอมถอนฟ้องคดีดงักล่าวทนัทีเม่ือไดรั้บเงินและไดรั้บเช็คล่วงหนา้จ านวน 22 ฉบบัดงักล่าว 
และเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 บริษทัไดถ้อนฟ้องคดีดงักล่าวต่อศาลฎีกาแลว้ 
 

จนถึงปัจจุบนัน้ีบริษทัไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คสั่งจ่ายไดจ้ านวน 9 ฉบบั เป็นเงิน 4.05 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทั
ไดแ้จง้ความร้องทุกขด์ าเนินคดีอาญาตามพระราชบญัญติัเช็คกบันายสุทิน ใจธรรม และนางสาวจารุวรรณ ภูษณภิบาล
คุปต ์ต่อสถานีต ารวจฯ แลว้ อยา่งไรกต็ามบริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จ ากดั มีหน้ีคา้งช าระค่าเช้ือเพลิงไมส้ับเป็นจ านวน 
3.59 ลา้นบาท 
 

29 เงนิกู้ยืมระยะส้ัน 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืนส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  65,000,000  -  50,000,000 
ลดลง -  (65,000,000)  -  (50,000,000) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม -  -  -  - 
 

30 เงนิมัดจ ำรับล่วงหน้ำค่ำหุ้น 
 

  งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  2563  2562 
  (บำท) 
เงินมดัจ ารับจากผูจ้ะซ้ือบริษทัยอ่ย  10,000,000  10,000,000 
รวม  10,000,000  10,000,000 
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เงินมัดจ ารับจากผู้จะซ้ือบริษทัย่อย 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทั เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2558 มีมติเห็นชอบใหบ้ริษทัอ่ืนแห่งหน่ึงเขา้มา
ตรวจสอบสถานะของบริษทัย่อยเดิม (บริษทั ไออีซี แม่ระมาด จ ากดั) เพ่ือวตัถุประสงค์ในการขายเงินลงทุนใน
บริษทัย่อยเดิม และเม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2558 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงกบับริษทัอ่ืนดงักล่าว และไดรั้บเงิน
ประกนั จ านวน 50 ลา้นบาท โดยใหถื้อเงินประกนัดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของการช าระราคาซ้ือขายหุน้หากมีการ
ตกลงซ้ือขายภายใน 90 วนั นบัจากวนัท่ีท าบนัทึกขอ้ตกลง ซ่ึงต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดเ้ปล่ียน
ระยะเวลาในการตรวจสอบสถานะให้แลว้เสร็จเป็นวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 
2559 บริษทัอ่ืนดงักล่าวมีหนงัสือยกเลิกบนัทึกขอ้ตกลงและขอคืนเงินประกนัจ านวน 50 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัได้
คืนเงินประกนัใหแ้ก่บริษทัอ่ืนดงักล่าวในเดือนธนัวาคม 2559 จ านวน 40 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลืออีกจ านวน 10ลา้น
บาท บริษทัจะตอ้งจ่ายคืนพร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ซ่ึงจนถึงปัจจุบนับริษทัยงัไม่ไดช้ าระคืนเงินประกนั
ดงักล่าว และมีการบนัทึกดอกเบ้ียไวแ้ลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จ านวน 3.47 ลา้นบาท และ 2.72
ลา้นบาท ตามล าดบั แสดงในส่วนของเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
 

31 เงนิกู้ยืมระยะยำว 
 

  งบกำรเงินรวม 
  2563  2562 
  (บำท) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  144,913,893  237,701,327 
หัก เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีเจา้หน้ีสามารถเรียกคืนไดท้นัที  (144,913,893)  (205,271,327) 
 เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  -  (20,280,000) 
สุทธิ  -  12,150,000 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาว ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม 
  2563  2562 
  (บำท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   237,701,327  334,016,080 
ลดลง  (92,787,434)  (96,314,753) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  144,913,893  237,701,327 
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บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จ ากดั 
 

เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2558 บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง (“บริษทัย่อย”) ไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินจากสถาบนั
การเงินในประเทศแห่งหน่ึง (“CIMB”) วงเงิน 142 ลา้นบาท (เบิกใช้แลว้ทั้งจ านวน) คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 จ านวน 32.43 ลา้นบาท ก าหนดช าระคืนภายใน 7 ปี โดยก าหนดช าระคืนเงินตน้เป็นงวดรายเดือน 
เดือนละไม่นอ้ยกวา่ 1.69 ลา้นบาท งวดแรกช าระภายในเดือนถดัจากเดือนท่ีเบิกเงินกู ้และก าหนดช าระดอกเบ้ีย
เป็นรายเดือนในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ลบ 1.50 ต่อปี และบริษทัไดช้ าระคืนเงินกูย้ืมดงักล่าวเสร็จส้ินแลว้ใน
เดือนมีนาคม 2563 
 

เงินกูย้ืมดงักล่าวมีหลกัประกนัดงัต่อไปน้ี 

- โฉนดท่ีดิน กรรมสิทธ์ิของผูกู้ ้

- แผงโซลาร์เซลลแ์ละอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า กรรมสิทธ์ิของผูกู้ ้

- สิทธิการรับคืนเงินฝากธนาคาร 

- บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จ  ากดั และบริษทั 

- ใบหุน้ของบริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จ ากดั 

- สิทธิเรียกร้องการรับเงินตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 
 

บริษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จ ากดั 
 

บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จ ากดั ไดท้ าสญัญากูย้ืมเงินจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง ตามสัญญากูย้ืมเงิน
จ านวน 9 สัญญา (ฉบบัลงวนัท่ี 8 ธันวาคม 2553 วนัท่ี 11 กรกฏาคม 2556 และวนัท่ี 6 ธันวาคม 2559) เพ่ือใช้
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลงังานชีวมวล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินกูย้ืมคงเหลือจ านวน 145 ลา้นบาท 
และ 205 ลา้นบาท ตามล าดบั มีรายละเอียดดงัน้ี 

- วงเงินท่ี 1 จ านวน 173 ลา้นบาท (เบิกใชแ้ลว้ทั้งจ านวน) เพ่ือช าระหน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจกัรต่างประเทศ 

- วงเงินท่ี 2 จ านวน 142 ลา้นบาท (เบิกใชแ้ลว้ทั้งจ านวน) เพ่ือช าระหน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจกัรในประเทศ 

- วงเงินท่ี 3 จ านวน 120 ลา้นบาท (เบิกใชแ้ลว้ทั้งจ านวน) เพ่ือช าระค่าก่อสร้างอาคารผลิตไฟฟ้า 

- วงเงินท่ี 4 จ านวน 60 ลา้นบาท (เบิกใชแ้ลว้ทั้งจ านวน) เพ่ือช าระค่าก่อสร้างงานรากฐานอาคารผลิตไฟฟ้า 

- วงเงินท่ี 5 จ านวน 2 ลา้นบาท (เบิกใชแ้ลว้ทั้งจ านวน) เพ่ือช าระค่าควบคุมงานก่อสร้าง 

- วงเงินท่ี 6 จ านวน 13 ลา้นบาท (เบิกใชแ้ลว้ทั้งจ านวน) เพ่ือช าระค่าค ้าประกนัผูบ้ริหาร 

- วงเงินท่ี 7 จ านวน 10 ลา้นบาท (เบิกใชแ้ลว้ทั้งจ านวน) เพ่ือช าระค่าระบบป้องกนัอคัคีภยั 
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- วงเงินท่ี 8 จ านวน 29 ลา้นบาท (เบิกใชแ้ลว้ทั้งจ านวน) เพ่ือซ้ือเช้ือเพลิงและช าระเจา้หน้ีการคา้ 

- วงเงินท่ี 9 จ านวน 0.71 ลา้นบาท (เบิกใชแ้ลว้ทั้งจ านวน) เพ่ือช าระค่าเบ้ียประกนัผูบ้ริหาร 
 

ต่อมาบริษทัไดรั้บการผ่อนปรนการช าระหน้ีท่ีคา้งช าระและอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารพาณิชยด์งักล่าว ตามสัญญา
การปรับปรุงโครงสร้างหน้ี และฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติมจ านวน 5 สัญญา (ฉบบัลงวนัท่ี 29 มีนาคม 2559 วนัท่ี 11 
พฤศจิกายน 2559 วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2560 วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 และวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2561) โดยตกลงให้
มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการช าระหน้ีและอตัราดอกเบ้ียสรุปไดด้งัน้ี 
 

 เดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือนธนัวาคม 2560 ใหช้ าระเฉพาะดอกเบ้ีย 

 เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนเมษายน 2561 ช าระเงินตน้เดือนละ90,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท 

 เดือนพฤษภาคม 2561 ถึงเดือนกรกฎาคม 2561 ช าระเงินตน้เดือนละ 90,000 บาท ถึง 1,600,000 บาท 

 เดือนสิงหาคม 2561 ถึงเดือนตุลาคม 2564 ช าระเงินตน้เดือนละ 90,000 บาท ถึง 1,700,000 บาท 

 เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนพฤษภาคม 2567 ช าระเงินตน้เดือนละ 90,000 บาท ถึง 2,200,000 บาท 

 เดือนมิถุนายน 2567 ช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียคงคา้งทั้งหมด 
 

อตัราดอกเบ้ียท่ีเปล่ียนแปลงมีดงัน้ี 

 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR – 0.50 ถึง MLR + 1 ต่อปี ตั้งแต่มกราคม 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 

 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR + 1 ต่อปี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป 
 

และเม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2563 บริษทัไดท้ าสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี (ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3) กบัธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัสามารถช าระคืนเงินกูไ้ดเ้พ่ิมเติมจ านวน 15 ลา้นบาท ภายในเดือน
สิงหาคม 2563 ธนาคารจะยินยอมเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมเป็นอตัราร้อยละ MLR-0.25 ต่อปี 

 

เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวมีหลกัประกนั ดงัต่อไปน้ี 

- ท่ีดินทั้งหมดพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะมีข้ึนในอนาคต 

- เคร่ืองจกัรจ านวน 17 เคร่ือง 

- บริษทั แกว้ล าดวน กรุ๊ป จ ากดั (กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั) 

- กรรมการบริษทั 

- หุน้สามญัของผูถื้อหุน้ 2 ท่าน (บุคคลธรรมดา) 
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- หุน้สามญัของบริษทัยอ่ย ซ่ึงโดยถือบริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิล จ ากดั (มหาชน) จ านวน 2,650,000 หุน้ มูลค่า
หุน้ละ 100 บาท 

- บริษทัใหญ่ 
 

ภายใตส้ญัญาเงินกูย้ืมดงักล่าวมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการด ารงอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี ดงัน้ี 
 

  ตามสญัญา  ตามงบการเงิน 

    ณ 31 ธนัวาคม 2563  ณ 31 ธนัวาคม 2562 

อตัราส่วนทางการเงิน (DSCR)  ไม่ต ่ากวา่ 1.1  0.67  0.20 

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของ 
 ผูถื้อหุน้(D/E Ratio) 

  
ไม่ต ่ากวา่ 0 

  
(1.04) 

  
(1.36) 

 

ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยไม่สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงินใหเ้ป็นไปตามสัญญา
ดงักล่าว ซ่ึงอาจท าใหธ้นาคารเร่งใหบ้ริษทัยอ่ยช าระหน้ีคงเหลือทั้งหมดก่อนครบก าหนดไดท้นัที ดงันั้น บริษทัย่อย
ไดจ้ดัประเภทเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีเจา้หน้ีสามารถเรียกคืนไดท้นัทีจ านวน 145 ลา้นบาท และ 205 ลา้นบาทตามล าดบั 
แสดงไวภ้ายใตห้น้ีสินหมุนเวียน 
 

32 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 มูลค่าในอนาคต

ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

  
 

ดอกเบ้ีย 

 มูลค่าในปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน 
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 มูลค่าในอนาคต
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

  
 

ดอกเบ้ีย 

 มูลค่าในปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 (บำท) 
ครบก าหนดช าระภายใน            
  หน่ึงปี 6,885,282  595,061  6,290,221  2,385,981  29,761  2,356,220 
ครบก าหนดช าระหลงัจาก            
  หน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 11,499,534  1,291,911  10,207,623  2,450,700  6,284  2,444,416 
ครบก าหนดช าระหลงัจาก            
  หา้ปี 10,663,642  1,308,663  9,354,979  -  -  - 
รวม 29,048,458  3,195,635  25,852,823  4,836,681  36,045  4,800,636 

 

  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562 
 มูลค่าในอนาคต

ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

  
 

ดอกเบ้ีย 

 มูลค่าในปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน 
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 มูลค่าในอนาคต
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

  
 

ดอกเบ้ีย 

 มูลค่าในปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 (บำท) 
ครบก าหนดช าระภายใน            
  หน่ึงปี 3,883,885  358,953  3,524,932  -  -  - 
ครบก าหนดช าระหลงัจาก            
  หน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 5,831,104  537,125  5,293,979  -  -  - 
ครบก าหนดช าระหลงัจาก            
  หา้ปี 365,029  7,709  357,320  -  -  - 
รวม 10,080,018  903,787  9,176,231  -  -  - 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
จดัประเภทรายการ :-        
ส่วนท่ีหมุนเวียน 6,290,221  2,356,220  3,524,932  - 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 19,562,602  2,444,416  5,651,299  - 
รวม 25,852,823  4,800,636  9,176,231  - 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 หน้ีสินตามสัญญาเช่าจ านวน 26 ลา้นบาท และ 9 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ตามล าดบั เป็นหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีดิน อาคาร และยานพาหนะ จ านวน 7 สัญญา มีระยะเวลา 24 
– 336 งวด โดยมีก าหนดจ่ายช าระงวดละประมาณ 3,850 บาท ถึง 110,500 บาท 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินของบริษทัย่อยสองแห่ง (บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จ ากดั 
และ บริษทั จีเดค จ ากดั) จ านวน 5 ลา้นบาท เป็นหน้ีสินตามสญัญาเช่าทาการเงินเพ่ือซ้ือยานพาหนะกบับริษทัอ่ืน 
2 แห่ง จ านวน 2 สญัญา มีระยะเวลา 24-48 งวด โดยมีก าหนดผอ่นช าระงวดละ 0.21 ลา้นบาท 

 

  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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33 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทั จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบ าเหน็จตามนโยบายของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
และตามขอ้ก าหนดของพระราชบัญญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณและ
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความ
เส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 
 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนข์องพนกังานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน :-        
เงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน 5,408,327  5,446,862  3,922,757  4,287,530 
รวม 5,408,327  5,446,862  3,922,757  4,287,530 
 

ระดบัผูบ้ริหารส าคญั 1,509,357  2,155,026  1,213,355  1,936,712 
ระดบัพนกังาน 3,898,970  3,291,836  2,709,402  2,350,818 
รวม 5,408,327  5,446,862  3,922,757  4,287,530 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ภาระผกูพนัของโครงการ        
     ผลประโยชน ์ณ วนัท่ี 1 มกราคม 5,446,862  8,432,432  4,287,530  7,902,296 
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน        
ตน้ทุนบริการในอดีต -  1,086,518  -  887,200 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 824,363  1,457,693  506,377  1,234,995 
        
        



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 96,505  201,949  73,316  186,425 
หกั จ่ายผลประโยชน ์ (14,937)  -  -  - 
 905,934  2,746,160  579,693  2,308,620 
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกั        
     คณิตศาสตร์ประกนัภยั (944,466)  (5,731,730)  (944,466)  (5,923,386) 
ภำระผูกพนัของโครงกำร        
   ผลประโยชน์ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 5,408,327  5,446,862  3,922,757  4,287,530 
 

ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน เกิดข้ึนจาก 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ขอ้สมมติดา้นประชากร 1,089  (190,448)  1,089  (274,768) 
ขอ้สมมติทางการเงิน 94,945  373,173  94,945  242,696 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ (1,040,500)  (5,914,455)  (1,040,500)  (5,891,314) 
รวม (944,466)  (5,731,730)  (944,466)  (5,923,386) 
 

  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 1.49 – 2.16  1.71 – 2.16 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 3.00  3.00 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 2.39 – 28.65*  2.39 – 28.65* 
อตัรามรณะ 100 ของ TMO 2017**  100 ของ TMO 2017** 
อตัราทุพพลภาพ 5 ของอตัรามรณะ  5 ของอตัรามรณะ 
อายคุรบเกษียณ (ปี) 60  60 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 1.49  1.71 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 3.00  3.00 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 2.39-28.65*  2.39-28.65* 
อตัรามรณะ 100 ของ TMO 2017**  100 ของ TMO 2017** 
อตัราทุพพลภาพ 5 ของอตัรามรณะ  5 ของอตัรามรณะ 
อายคุรบเกษียณ (ปี) 60  60 
*ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการท างานของพนกังาน 
**อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO2017 : Male and Female Thai Mortality Ordinary Tables of 2017) 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไป
ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ีจะมีผลกระทบต่อภาระ
ผกูพนัผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 

  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
อตัราคิดลด        
  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 (502,378)  (636,115)  (408,194)  (440,358) 
  ลดลงร้อยละ  1 568,761  754,413  474,657  509,551 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน        
  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 616,698  725,221  462,230  492,623 
  ลดลงร้อยละ 1 (531,486)  (625,292)  (406,299)  (435,229) 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน        
  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 (439,829)  (542,739)  (289,075)  (308,388) 
  ลดลงร้อยละ 20 531,176  664,349  331,417  352,664 
 

แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงสร้าง
ดงักล่าวแต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
 

34 ประมำณกำรหนีสิ้น 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ประมาณการค่าปรับงานล่าชา้ตาม        
   สญัญาฯ 22,820,960  34,446,850  22,820,960  34,446,850 
ประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้องฯ 8,325,825  8,375,341  -  - 
ประมาณการผลขาดทุนจากภาระ        
   หน้ีสินของบริษทัยอ่ย -  -  77,941,443  77,941,443 
รวม 31,146,785  42,822,191  100,762,403  112,388,293 

จดัประเภทรายการ :-        
ส่วนท่ีหมุนเวียน 22,820,960  34,446,850  22,820,960  34,446,850 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 8,325,825  8,375,341  77,941,443  77,941,443 
รวม 31,146,785  42,822,191  100,762,403  112,388,293 



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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รายการเคล่ือนไหว ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม 
  ประมาณการค่าปรับงานล่าชา้ 

ตามสัญญา 
 ประมาณการหน้ีสินจากคดี 

ฟ้องร้อง 
 ประมาณการผลขาดทุนจากภาระ

หน้ีสินของบริษทัยอ่ย 
  

รวม 
  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
  (บำท) 
ณ วนัที่ 1 มกราคม  34,446,850  19,001,700  8,375,341  13,057,336  -  -  42,822,191  32,059,036 
เพ่ิมข้ึน(โอนกลบั)  (11,625,890)  15,445,150  -  80,519  -  -  (11,625,890)  15,525,669 
จ่ายช าระ  -  -  (49,516)  (4,762,514)  -  -  (49,516)  (4,762,514) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  22,820,960  34,446,850  8,325,825  8,375,341  -  -  31,146,785  42,822,191 

 

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ประมาณการค่าปรับงานล่าชา้ 

ตามสัญญา 
 ประมาณการหน้ีสินจากคดี

ฟ้องร้อง 
 ประมาณการผลขาดทุนจากภาระ

หน้ีสินของบริษทัยอ่ย 
  

รวม 
  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563    2562 
  (บำท) 
ณ วนัที่ 1 มกราคม  34,446,850  19,001,700  -  4,410,149  77,941,443  77,941,443  112,388,293  101,353,292 
เพ่ิมข้ึน(โอนกลบั)  (11,625,890)  15,445,150  -  80,519  -  -  (11,625,890)  15,525,669 
จ่ายช าระ  -  -  -  (4,490,668)  -  -  -  (4,490,668) 
ณ วันที ่31 ธันวำคม  22,820,960  34,446,850  -  -  77,941,443  77,941,443  100,762,403  112,388,293 

 

และโปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 56 
 



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา 
 

ประมาณการค่าปรับงานล่าชา้ตามสัญญาเป็นประมาณการค่าปรับงานล่าชา้ตามสัญญาการใหบ้ริการติดตั้งและ
พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกบัหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึง 
 

ประมาณการหนี้สินจากคดฟ้ีองร้อง 
 

โปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 53 
 

ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหน้ีสินของบริษทัย่อย 
 

บริษทัรับรู้ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหน้ีสินจากการค ้ าประกนัให้กบับริษทัย่อยตามสัญญาท่ีตอ้งร่วม
รับภาระหน้ีต่อบุคคลภายนอก สรุปไดด้งัน้ี 
 

   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
     2563  2562 
     (บำท) 
บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ จ ากดั     77,941,443  77,941,443 
รวม     77,941,443  77,941,443 
 

35 ทุนเรือนหุ้น 
 

   งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 รำคำตำม  2563  2562 

 มลูค่ำหุ้น  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 

 (บำท)  (หุ้น/บำท) 
ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 0.01  447,657,627,426  4,476,576,274  447,657,627,426  4,476,576,274 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม          
- หุ้นสำมญั 0.01  447,657,627,426  4,476,576,274  447,657,627,426  4,476,576,274 

  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
 

129 
 

   งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 รำคำตำม  2563  2562 
 มลูค่ำหุ้น  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บำท)  (หุ้น/บำท) 
ทุนที่ออกและช าระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 0.01  249,345,538,669  2,493,455,387  249,335,778,122  2,493,357,781 
เพ่ิมทุน 0.01  -  -  9,760,547  97,606 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม          
- หุ้นสำมญั 0.01  249,345,538,669  2,493,455,387  249,345,538,669  2,493,455,387 
 

เม่ือวนัท่ี 13-20 พฤษภาคม 2562 มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 2 (IEC-W2) 
ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั จ านวน 9,760,547 หุน้ ในราคาใชสิ้ทธิหุน้ละ 0.045 บาท เป็นเงิน 439,225 บาท (เป็นหุน้ท่ี
ออกและช าระแลว้ จ านวน 97,606 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั จ านวน 341,619 บาท) ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียน
เพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 
 

ใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษทั คร้ังที่ 2 (IEC-W2) 
 

เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2559 บริษทัไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 2 (IEC-W2) 
จ านวน 40,679 ลา้นหน่วย เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัในอตัรา 5 หุน้เดิม ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิใน
ราคาเสนอขาย 0 บาท สรุปไดด้งัน้ี 
 

จ านวน : 40,679 ลา้นหน่วย 
อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นบัจากวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2559 
ราคาเสนอขาย : หน่วยละ 0 บาท 
อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั : ปีท่ี 1 ราคา 0.025 บาท ต่อหุ้น / ปีท่ี 2 ราคา 0.035 บาท ต่อหุน้ และ 

ปีท่ี 3 ราคา 0.045 บาทต่อหุน้ 
วนัท่ีครบก าหนด : วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 
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ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัมีการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 
 

  จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 
  2563  2562 
  (หน่วย) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  40,474,622,726 
หัก ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  -  (9,760,547) 
หัก ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ใชสิ้ทธิตามเง่ือนไข  -  (40,464,862,179) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  -  - 
 

36 ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้นสำมญั 
 

  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562 
  (บำท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,422,184,596  1,421,842,977 
เพ่ิมทุน  -  341,619 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  1,422,184,596  1,422,184,596 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกว่า
มูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่า
หุน้น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

37 ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

กำรเคล่ือนไหวในทุนส ำรอง 
 

การเคล่ือนไหวในทุนส ารองแสดงรายการในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
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38 ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ี สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทั/บริษทั ท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงาน ไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการก าหนดงบประมาณ
รวมทั้งจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงาน และประเมินผลการด าเนินของส่วนงาน ทั้งน้ี ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานของบริษทั คือ กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษทั 

 

ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานของกลุ่มบริษทัท่ีรายงานโดยใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน  
ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในทุกเดือน 

 

กลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงานท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 

 ส่วนงานท่ี 1 คือ ธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคม และบริการติดตั้งและพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 ส่วนงานท่ี 2 คือ ธุรกิจลงทุน โครงการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน (ธุรกิจโรงผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์จากขยะ และจากเช้ือเพลิงชีวมวล) 

 

ส่วนงำนภูมิศำสตร์ 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษทั/บริษทั 
มีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว 
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ข้อมลูเกีย่วกบัส่วนงานที่รายงาน 
 

 ส่วนงำน 1  ส่วนงำน 2  รวมส่วนงำนที่รำยงำน 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ล้ำนบำท) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม            
รายไดจ้ากการด าเนินงาน            
- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 84  64  473  471  557  535 
รายไดอ่ื้น            
- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 13  4  4  9  17  13 
- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 2  2  -  -  2  2 
รวม 99  70  477  480  576  550 
หักตดัรายการระหวา่งกนั (2)  (2)  -  -  (2)  (2) 
รำยได้รวม 97  68  477  480  574  548 
รายไดท้างการเงิน 1  2  -  -  1  2 
ตน้ทุนทางการเงิน 1  1  11  18  12  19 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์            
  (กลบัรายการ) (5)  2  (26)  (25)  (31)  (23) 
ผลขาดทุน(กลบัรายการ)ดา้นเครดิตท่ีคาด            
  วา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ี (4)  (5)  1  -  (3)  (5) 
ก ำไร(ขำดทุน)ตำมส่วนงำนก่อนภำษ ี 4  (61)  27  (3)  31  (64) 

 

สินทรัพย์ส่วนงำน 566  538  994  1,070  1,560  1,608 

เงนิลงทุน 12  2  -  -  12  2 

หนีสิ้นส่วนงำน 87  100  357  424  444  524 
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การกระทบยอดรายได ้ก าไรหรือขาดทุน และสินทรัพยต์ามส่วนท่ีรายงาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 

     2563  2562 
     (ล้ำนบำท) 
รายได ้        
รวมรายไดจ้ากส่วนงานท่ีรายงาน     569  535 
รายไดอ่ื้น     7  120 
     576  655 
ตดัรายการรายไดร้ะหวา่งกนั     (2)  (69) 
รำยได้รวม     574  586 
        

ก ำไรหรือขำดทุน        
ก าร(ขาดทุน)จากส่วนงานท่ีรายงาน     17  (192) 
ตดัรายการก าไรระหวา่งส่วนงาน     14  128 
ก ำไร(ขำดทุน)รวมก่อนภำษเีงนิได้     31  (64) 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (ล้ำนบำท) 
สินทรัพย์       
รวมสินทรัพยข์องส่วนงานท่ีรายงาน 1,548  1,606  553  535 
เงินลงทุนในตราสารทุน – การบญัชี        
  ดา้นผูล้งทุน 12  2  12  2 
สินทรัพย์รวม 1,560  1,608  565  537 
 

ลกูค้ำรำยใหญ่ 
 

รายไดจ้ากลูกคา้รายหลกัสามรายของกลุ่มบริษทั/บริษทั คือ หน่วยงานภาครัฐ 3 แห่ง ในปี 2563 และในปี 2562 
เป็นจ านวนเงิน 557 ลา้นบาท และ 535 ลา้นบาท จากรายไดร้วมทั้งหมด ในปี 2563 และ 2562 ตามล าดบั 
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39 รำยได้เงินอุดหนุนส่วนเพิม่รำคำรับซ้ือไฟฟ้ำ 
 

รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า เป็นรายไดจ้ากการไดรั้บสนับสนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า 
(Adder) จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นอตัรา 6.50 บาท และ 
อตัรา 8 บาท ต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมงและจากขยะในอตัรา 3.5 บาท ต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง เป็นระยะเวลา 5 ปี และ 7 ปี 
ตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์และต่อเน่ืองคร้ังละ 5 ปี โดยอตัโนมติั 
 

40 รำยได้อ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
รายไดค่้าท่ีปรึกษา -  -  1,200,000  1,845,750 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ        
   สาธารณูปโภค 497,974  703,709  497,974  703,708 
ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 233,644  2,480,754  328,978  1,018,745 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนเพ่ือคา้ 180,551  -  180,551  - 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน        
  ระยะยาวอ่ืน -  979,400  -  979,400 
เงินรับคืนจากการถอนฟ้อง -  5,000,000  -  - 
รายไดอ่ื้น 3,908,942  3,557,959  399,384  1,079,165 
รวม 4,821,111  12,721,822  2,606,887  5,626,768 
 

ในปี 2562 เงินรับคืนจากการถอนฟ้องขอ้หาฉอ้โกงงานถมดิน และตอกเสาเขม็ของโครงการท่ีบริษทัย่อย (บริษทั ไออีซี 
สระแกว้ 1 จ ากดั) ไดต้ดับญัชีแลว้เม่ือปีก่อนๆ 
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41 ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 5,961,757  5,966,427  -  424,080 
ค่าโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 303,490  831,492  12,742  120,430 
รวม 6,265,247  6,797,919  12,742  544,510 
 

42 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 22,130,314  40,455,141  12,947,213  30,147,464 
ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 800,000  836,000  800,000  836,000 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสถานท่ีและอุปกรณ์ 9,544,105  18,691,991  3,639,455  10,708,655 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 1,136,891  671,614  676,583  538,396 
ค่าธรรมเนียมและค่าท่ีปรึกษาวิชาชีพ 6,687,091  10,094,161  4,280,838  6,933,616 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 15,770,974  16,196,823  6,830,495  6,822,391 
ค่าปรับงานล่าชา้ -  15,445,150  -  15,445,150 
อ่ืนๆ 10,010,003  11,853,250  2,921,495  5,713,641 
รวม 66,079,378  114,244,130  32,096,079  77,145,313 
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43 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนพนักงำน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ผูบ้ริหาร :-        
เบ้ียประชุมกรรมการ 800,000  836,000  800,000  836,000 
เงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืน 8,202,840  13,589,515  4,023,498  8,364,488 
เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม/        
      กองทุนทดแทน 63,900  138,750  18,300  49,500 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 95,400  233,585  64,800  127,302 
รวม 9,162,140  14,797,850  4,906,598  9,377,290 
พนกังานอ่ืน :-        
เงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืน 56,868,967  71,440,094  16,868,581  33,400,822 
เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม/        
กองทุนทดแทน 699,238  3,090,878  154,746  306,999 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 527,635  878,847  313,862  428,902 
รวม 58,095,840  75,409,819  17,337,189  34,136,723 
รวมทั้งส้ิน 67,257,980  90,207,669  22,243,787  43,514,013 
 

ค่าใชจ่้ายพนกังานบางส่วนแสดงรวมไวใ้นตน้ทุนขายหรือตน้ทุนใหบ้ริการ 
 

โครงกำรสมทบเงินท่ีก ำหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทั/บริษทั บนพ้ืนฐานความสมคัร
ใจของพนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุนโดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราสะสมในอตัราร้อยละ 3 ของ
เงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษทั/บริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียน เป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงั และ
จดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
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44 ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
หน้ีสูญ 7,322  -  7,322  - 
ขาดทุนจากการตดับญัชีทรัพยสิ์น 10,472,972  11,731,217  -  - 
ขาดทุนจากการตดับญัชีภาษีซ้ือ        
  ท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,306,704  -  1,306,704  - 
ขาดทุนจากการตดับญัชีภาษีเงินได ้        
  ถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 1,637,520  1,543,736  1,637,381  1,543,736 
ขาดทุนจากการตดับญัชีเงินประกนั 13,684  1,589,462  13,684  1,589,462 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจาก        
  หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 607,220  -  607,221  - 
ประมาณการค่าใชจ่้ายจากคดีความ        
  ฟ้องร้อง -  80,519  -  80,519 
รวม 14,045,422  14,944,934  3,572,312  3,213,717 
 

45 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ดอกเบ้ียจ่าย:        
- บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  290,411  -  212,329 
- บุคคลหรือกิจการอ่ืน 1,030,487  137,717  887,866  67,797 
- สถาบนัการเงิน 10,928,667  18,941,788  -  836,882 
รวม 11,959,154  19,369,916  887,866  1,117,008 
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46 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

รายการบางรายการท่ีรวมอยู่ในการค านวณก าไร(ขาดทุน) จากการด าเนินงานส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม จ าแนกค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (ล้ำนบำท) 
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูปและตน้ทุนการใหบ้ริการ 293  260  57  44 
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์และเคร่ืองจกัร 43  86  -  - 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 9  15  5  9 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 58  75  17  35 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 115  113  7  7 
ค่าธรรมเนียมและค่าท่ีปรึกษาวิชาชีพ 9  10  4  7 
ขาดทุนจากการตดับญัชีทรัพยสิ์น 13  15  3  3 
ค่าปรับงานล่าชา้ -  15  -  15 
อ่ืนๆ 25  35  8  12 
รวม 566  623  101  132 
 

47 กลบัรำยกำร(ผลขำดทุน)จำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
โอนกลบัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
  ของสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 

 
- 

  
253,908 

  
- 

  
253,908 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของภาษี        
  ถูกหกั ณ ท่ีจ่าย -  (267,007)  -  (267,007) 
โอนกลบัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า        
  ของภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 1,637,375  1,816,649  1,637,375  1,543,736 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ        
  อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (510,793)  -  -  - 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน        
  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -  (797,949)  -  (797,949) 
โอนกลบัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า        
  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 24,187,575  21,455,831  958,280  988,144 
โอนกลบัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า        
  สิทธิการใชร้ะบบสายส่งกระแสไฟฟ้า 66,760  -  -  - 
โอนกลบัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า        
  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,558,810  5,228,174  2,262,812  2,119,530 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์        
  ไม่หมุนเวียนอ่ืน -  (5,564,861)  -  (5,564,861) 
โอนกลบัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า        
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -  1,189,012  -  - 
รวม 30,939,727  23,313,757  4,858,467  (1,724,499) 
 

48 ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 
 

กำรลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบคุคล 
 

พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ฉบบัท่ี 42 พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 ใหป้รับลดอตัรา
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเหลืออตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกินหา้ปีก่อน
รอบระยะเวลาบญัชีปีปัจจุบนั และบริษทัย่อยหน่ึงแห่งมีก าไรสุทธิซ่ึงเกิดจากธุรกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุน จึงไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 
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49 ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น 
 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ค านวณจากก าไร(ขาดทุน)
ส าหรับปี ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปี
โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (บำท) 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีท่ีเป็นของ        
  ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั        
  (ขั้นพ้ืนฐาน) 31,252,380  (64,420,756)  39,926,108  (159,921,445) 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี         
  1 มกราคม 249,345,538,669  249,335,778,122  249,345,538,669  249,335,778,122 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจ าหน่าย -  6,212,795  -  6,212,795 
จ านวนหุน้สามญัโดยวธีิถวัเฉล่ีย        
  ถ่วงน ้ าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน) 249,345,538,669  249,341,990,917  249,345,538,669  249,341,990,917 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) 0.00013  (0.00026)  0.00016  (0.00064) 
 

50 สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้บริษทัย่อย ไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกบัธุรกิจท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 
สรุปไดด้งัน้ี 

 

 บริษทั จเีดค จ ำกดั 
 

เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2554 บริษทัย่อยไดรั้บสิทธิประโยชน์ฯในกิจการประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภค
และบริการพ้ืนฐาน และประเภท 7.26 กิจการบ าบดัน ้าเสีย ก าจดัหรือขนถ่ายกากอุตสาหกรรมหรือสารเคมีท่ี
เป็นพิษสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
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- ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร 

- ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม
รวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน มีก าหนดเวลาแปดปี ส าหรับ
กิจการก าจดัขยะโดยการเผา นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

- ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 
มีก าหนดเวลาแปดปีส าหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากขยะ นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

- ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไป
รวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น 

- ไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละห้าสิบของ
อตัราปกติมีก าหนดหา้ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดระยะเวลายกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ี
ไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมส าหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากขยะ 

- ไดรั้บอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นระยะเวลาสิบปีนบั
แต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น ส าหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากขยะ 

- ไดรั้บอนุญาตใหห้กัเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกร้อยละยี่สิบหา้ของเงินลงทุน 
นอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ 

 

เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ี
ระบุไวใ้นอตัราส่งเสริมการลงทุน ซ่ึงบริษทัยอ่ยเร่ิมมีรายไดเ้ม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557 

 

 บริษทั ไออซีี แม่ทำ แม่แตง จ ำกดั 
 

เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2553 และวนัท่ี 25 มีนาคม 2556 บริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิประโยชนฯ์ในกิจการประเภท 7.1 
กิจการสาธารณูปโภคและบริการพ้ืนฐานสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

 

- ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร 

- ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 
มีก าหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

- ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไป
รวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น 
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- ไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละห้าสิบของ
อตัราปกติมีก าหนดหา้ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดระยะเวลายกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ี
ไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

- ไดรั้บอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นระยะเวลาสิบปีนบั
แต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

- ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้ งหรือก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกร้อยละยี่สิบห้าของ 
เงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ 

 

เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ี
ระบุไวใ้นอตัราส่งเสริมการลงทุน ซ่ึงบริษทัย่อยเร่ิมมีรายไดเ้ม่ือวนัท่ี 23กนัยายน2556และวนัท่ี30 มิถุนายน 
2557 

 

 บริษทั ไออซีี สระแก้ว 1 จ ำกดั 
 

เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2555 บริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิประโยชนใ์นกิจการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล ประเภท 
7.1 กิจการสาธารณูปโภค และบริการขั้นพ้ืนฐาน สรุปสาระส าคญั ไดด้งัน้ี 

- ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร 

- ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 
มีก าหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น และให้รวมถึงรายไดจ้ากการ
จ าหน่ายผลพลอยได ้ไดแ้ก่ เศษ หรือของเสียจากกระบวนการผลิต 

- ในระหวา่งไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล มีผลขาดทุนเกิดข้ึนสามารถน าผลขาดทุนนั้นไปหกัออกจาก
ก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดไ้ม่เกินหา้ปีนบัแต่วนัพน้ก าหนดเวลาเท่านั้น 

- ไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละห้าสิบของ
อตัราปกติมีก าหนดหา้ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดระยะเวลายกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ี
ไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

- ไดรั้บอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นระยะเวลาสิบปีนบั
แต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

- ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้ งหรือก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกร้อยละยี่สิบห้าของ 
เงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ 
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เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบุ
ไวใ้นอตัราส่งเสริมการลงทุน ซ่ึงบริษทัเร่ิมมีรายไดเ้ม่ือเมษายน 2556 

 

รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนของบริษทัย่อย 3 แห่ง ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบกำรเงนิรวม 
 2563  2562 
 กิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริม  
กิจการท่ีไม่ได้
รับการส่งเสริม 

 
รวม  

กิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม  

กิจการท่ีไม่ได้
รับการส่งเสริม 

 
รวม 

 (ล้ำนบำท) 
รำยได้            
รายไดจ้ากการขายหรือ            
  การใหบ้ริการ 320  -  320  322  64  386 
รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพ่ิม            
ราคารับซ้ือไฟฟ้า 135  -  135  149  -  149 
รายไดอ่ื้น -  18  18  -  51  51 
รวมรำยได้ 455  18  473  471  115  586 

 

51 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสญัญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการ
ถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเกง็ก าไรหรือการคา้ 

 

การบริหารจดัการทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือ การรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษานักลงทุน เจา้หน้ี และความ
เช่ือมัน่ของตลาด และก่อให้เกิดการพฒันาธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดก้ ากบัดูแลผลตอบแทนจากการ
ลงทุน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม 
ไม่รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
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ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ีย
ในตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั/บริษทั 

 

กลุ่มบริษทั/บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินให้กูย้ืม  
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาวอย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรา
ตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัจึงอยูใ่นระดบัต ่า 

 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทั มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอยู่ในระดบัต ่าเน่ืองจากรายการคา้โดย
ส่วนใหญ่เป็นสกลุเงินบาท 
 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั/บริษทัตาม
เง่ือนไขท่ีตกลงไว ้เม่ือครบก าหนด 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัไดก้ าหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวโดยสม ่าเสมอ 
โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึง ๆ ณ วนัท่ีในรายงาน มีความ
เส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 ความเส่ียงสูงสุดทางดา้น
สินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละรายการ ณ วนัท่ีรายงาน ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดว่า
จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้
 

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทัและเพ่ือท าให้ผลกระทบจากความผนัผวน
ของกระแสเงินสดลดลงรวมทั้งผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั และบริษทัไดย้ืนยนัให้การสนบัสนุนทางดา้นการเงิน 
แก่กลุ่มบริษทัและบริษทัต่อไปอยา่งต่อเน่ือง 
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การก าหนดมลูค่ายติุธรรม 
 

มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับ
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม หากมูลค่าตามบัญชีใกลเ้คียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่าง
สมเหตุสมผล 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั/บริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้น กลุ่มบริษทั/บริษทัจึง
ประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

 

52 ภำระผูกพนักบักจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทั/บริษทั มีภาระผกูพนั ดงัน้ี 
 

  
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 (ล้ำนบำท) 
ภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าด าเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้    
ภายในหน่ึงปี 2  2 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 3  3 
หลงัจากหา้ปี 1  1 

รวม 6  6 
    

ภาระผกูพนัอื่น ๆ :-    
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคารเพ่ือค ้าประกนัสญัญาใหบ้ริการ    
  และค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 52  51 
รวม 52  51 
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เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2558 บริษทั (“ผูซ้ื้อ”) ไดท้ าสญัญาซ้ือกากท่ีเหลือจากการคดัแยกปุ๋ยอินทรียก์บับริษทัอ่ืนแห่ง
หน่ึง (“ผูข้าย”) โดยตกลงซ้ือกากท่ีเหลือจากการคดัแยกปุ๋ยอินทรียเ์พ่ือน าไปใช้เป็นวตัถุดิบในโครงการผลิต
พลาสติกรีไซเคิล ก าหนดราคาซ้ือขายในระยะเวลา 2 ปีแรกนบัจากวนัท่ีซ้ือคร้ังแรกในอตัราคงท่ีเมตริกตนัละ 
161 บาท และปรับเพ่ิมร้อยละ 2 ทุกปี รวมเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยก าหนดใหว้างเงินประกนัตามสัญญาจ านวน 
5 ลา้นบาท และภายใตส้ัญญาไดก้ าหนดเง่ือนไขท่ีส าคญั ไดแ้ก่ เก่ียวกบัการบอกเลิกสัญญาไดก้็ต่อเม่ือไดรั้บ
ความยินยอมจากทั้งสองฝ่าย และการไม่ปฎิบติัตามเง่ือนไขในสญัญาในส่วนท่ีส าคญั เป็นตน้ 
 

ทั้งน้ี ในกรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฎิบติัตามสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายและค่าปรับในอตัรา 
ร้อยละ 5 ต่อปี รวมทั้ง ค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาโดยไม่ไดรั้บความยินยอม จนถึงวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 
บริษทัยงัไม่ไดรั้บแจง้การเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าปรับจากการบอกเลิกสัญญาดงักล่าว อย่างไรก็ตามบริษทัได ้
ตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินประกนัตามสัญญาขา้งตน้ไวแ้ลว้จ านวน 5 ลา้นบาท รวมทั้งจะติดตามการขอคืนเงิน
ประกนัดงักล่าว 
 

53 คดคีวำมหรือกำรฟ้องร้อง 
 

 คดคีวามที่บริษทัและบริษทัย่อยฟ้องร้อง 
 

บริษทั อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจเีนียริง จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) 
 

หมำยเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จ ำเลย/ผู้คัดค้ำน รำยละเอยีดของคด ี
พ.780/2561 
พ.1281/2562 

บริษทั นางวราภรณ์  
เพชราวรรณ์ 
นายพลพิพฒัน ์ 
ศรีสุวรรณ 
นายอิทธิเดช  
ศรีสุวรรณ 

นายศรัณย ์อยูสุ่ข 
บริษทั ถาวรเอน็
เนอร์ยี่ (2013) 

จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัยื่นฟ้องต่อศาล
แพ่งขอ้หาผิดสัญญาซ้ือขายหุ้น ทุนทรัพยฟ้์องร้อง 
จ านวน 53.75 ลา้นบาท ซ่ึงศาลชั้นตน้พิพากษาให้
จ าเลยช าระเงินมดัจ าค่าหุ้นคืนให้แก่บริษทั พร้อม
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนัฟ้อง 
ต่อมาเม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2562 จ าเลยได้ยื่น
อุทธรณ์ต่อศาล และเม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2563 ศาล
อุทธรณ์พิพากษาให้จ าเลยช าระเงินมดัจ าค่าหุ้นคืน
ใหแ้ก่บริษทั พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ7.5 ต่อปี 
จนกว่าช าระเสร็จส้ิน ต่อมาจ าเลยขอยื่นฎีกาต่อศาล
ซ่ึงจนถึงปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ฎีกา 
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หมำยเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จ ำเลย/ผู้คัดค้ำน รำยละเอยีดของคด ี
ด าท่ี พ.310/2563 บริษทั บริษทั ไออีซี 

บิซิเนส พาร์ท
เนอร์ส จ ากดั 

(“บริษทัยอ่ย”) 

เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2563 บริษทัไดย้ื่นฟ้องแพ่ง
เก่ียวกบัมูลหน้ี กูย้ืมเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน และผิดนดั
ช าระหน้ี และเม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563 ศาลให้
จ าเลยช าระเงินจ านวน 21.02 ลา้นบาท ใหแ้ก่โจทก ์
อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัย่อย
บนัทึกหน้ีสินดงักล่าวไวแ้ลว้จ านวน 21.51 ลา้น
บาท แสดงในบญัชีเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

 

บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่จ ากดั (IEC GREEN) 
 

หมำยเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จ ำเลย/ผู้คัดค้ำน รำยละเอยีดของคด ี
อ.1656/2560 บริษทัยอ่ย 

(IEC GREEN) 
นายภูษณ 
ปรีมาโนชย ์
นายณรงค ์

องคอ์าจมณีรัตน์ 
นายชาญไชย 
เขม็วิเชียร 
นายสุเทพ 
บวัสนัเท๊ียะ 

บริษทั แอล พี เอส 
จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2560 บริษทัยื่นฟ้องต่อศาล
ขอ้หาฉอ้โกง การจดัซ้ือ Bio Scrubber Emission ทุน
ทรัพยฟ้์องร้อง จ านวน 20.50 ลา้นบาท ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 
13 พฤศจิกายน 2561 ศาลมีค าสั่งยกฟ้อง ต่อมา
บริษทัยื่นอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์พิพากษากลบั 
ใหรั้บฟ้องจ าเลยทั้งหมด ส่วนจ าเลยท่ี 2 และ 4 เม่ือ
วนัท่ี 29 สิงหาคม 2562 บริษทัย่อยยื่นฎีกาต่อศาล 
จนถึงปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา 
ยงัไม่ทราบผล 

 

บริษทั จเีดค จ ากดั (GIDEC) 
 

หมำยเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จ ำเลย/ผู้คัดค้ำน รำยละเอยีดของคด ี
พ.1775/2561 บริษทัยอ่ย 

(GIDEC) 
บริษทั ฟลอร่า 

เทคโนโลยี จ ากดั 
วนัท่ี 4 กันยายน 2561 บริษัทย่อยยื่นฟ้องต่อศาล
ขอ้หาผิดสัญญางานท่ีปรึกษาการก าจดัขยะมูลฝอย
ชุมชนเพ่ือแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ทุนทรัพย์
ฟ้องร้อง จ านวน 13.71 ล้านบาท เ ม่ือวันท่ี  19 
พฤศจิกายน 2561 ศาลแพ่งพิพากษาให้จ าเลยช าระ
เงินตามฟ้อง จ านวน 11.84 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย
นบัจากวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2559 จนกวา่จะช าระเสร็จ 
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บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จ ากดั (IECMT) 
 

หมำยเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จ ำเลย/ผู้คัดค้ำน รำยละเอยีดของคด ี
อ.1671/2560 
อ.3006/2561 

บริษทัยอ่ย 
(IECMT) 

นายภูษณ 
ปรียม์าโนช 

นายกิตตนพ์ทัธ 
สิระธนเศรษฐ ์
นายสมชาย 

เลิศวิเศษธีรกลุ 
นายมรุพงศ ์
ศิริวฒัน ์

นางสาวอภิรัตน ์
ปรียม์าโนช 

บริษทั อาร์อีอีซี 
จ ากดั 

วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 บริษัทย่อยยื่นฟ้องต่อ 
ศาลอาญาขอ้หาแสดงความเท็จและปกปิดความจริง
ในการจดัซ้ือ Line Conditioner โครงการแม่มาลยั 
โดยไม่มีการซ้ือขายจริง ทุนทรัพยฟ้์องร้อง จ านวน 
10.52 ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 
ศาลพิพากษายกฟ้อง อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยไดต้ั้ง
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าไวเ้ตม็จ านวนแลว้ 

วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัย่อยยื่นอุทธรณ์ต่อ
ศาลอุทธรณ์ และศาลพิพากษากลบัใหรั้บฟ้องจ าเลย
ทั้งหมด ส่วนนายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล บริษทัย่อย
ยื่นฎีกาส าหรับจ าเลย –นายสมชาย จนถึงปัจจุบนัคดี
ดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล ยงัไม่ทราบ
ผล 

อ.1673/2560 
อ.3007/2561 

บริษทัยอ่ย 
(IECMT) 

นายภูษณ 
ปรียม์าโนช 

นายกิตตนพ์ทัธ 
สิระธนเศรษฐ ์
นายสมชาย 

เลิศวิเศษธีรกลุ
นายมรุพงศ ์
ศิริวฒัน ์

นางสาวอภิรัตน ์
ปรียม์าโนช 

บริษทั อาร์อีอีซี 
จ ากดั 

วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 บริษัทย่อยยื่นฟ้องต่อ 
ศาลอาญาขอ้หาแสดงความเท็จและปกปิดความจริง
ในการจดัซ้ือ Line Conditioner โครงการแม่ทา โดย
ไม่มีการซ้ือขายจริง ทุนทรัพย์ฟ้องร้อง จ านวน 
20.37 ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 
ศาลพิพากษายกฟ้อง อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยไดต้ั้ง
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าไวเ้ตม็จ านวนแลว้ 
วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัย่อยยื่นอุทธรณ์ต่อ
ศาลอุทธรณ์ และศาลพิพากษากลบัใหรั้บฟ้องจ าเลย
ทั้งหมด ส่วนนายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล บริษทัย่อย
ยื่นฎีกาส าหรับจ าเลย –นายสมชาย จนถึงปัจจุบนัคดี
ดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล ยงัไม่ทราบ
ผล 
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บริษทั ไออีซี สระแก้ว1 จ ากดั (IECSK1) 
 

หมำยเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จ ำเลย/ผู้คัดค้ำน รำยละเอยีดของคด ี
พ.386/2562 บริษทัยอ่ย 

(IECSK1) 
นางสาวจารุวรรณ 
ภูษณภิบาลคุปต ์

นายสุทิน 
ใจธรรม 

วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2562 บริษทัย่อยยื่นฟ้องต่อศาล
ข้อหาผิดสัญญารับสภาพหน้ี ทุนทรัพย์ฟ้องร้อง 
จ านวน 2.93 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 
2563 ศาลมีค าพิพากษาให้จ าเลยช าระเงินจ านวน 
2.93 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5% ต่อปี นบั
จากวันฟ้องจนกว่าจะช าระเสร็จส้ิน ซ่ึงจนถึง
ปัจจุบันจ า เลยอยู่ระหว่างขอขยายเวลาการยื่น
อุทธรณ์ต่อศาล 

 

 คดคีวามที่บริษทัย่อยถูกฟ้องร้อง 
 

บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่จ ากดั (IEC GREEN) 
 

หมำยเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จ ำเลย/ผู้คัดค้ำน รำยละเอยีดของคด ี
อ.1991/2561 บริษทั แอล พี 

เอส จ ากดั 
บริษทัยอ่ย 

(IEC GREEN) 
วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 บริษัทย่อยถูกฟ้องร้อง
ขอ้หาฟ้องเท็จ และเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2562 ศาล
ให้จ าหน่ายคดีชั่วคราว เ พ่ือรอผลคดีหลัก อ.
1656/2560 

 

บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ ากดั (IECBP) 
 

หมำยเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จ ำเลย/ผู้คัดค้ำน รำยละเอยีดของคด ี
คดีแพ่งหมายเลข
ด าท่ี 219/2552 

บริษทั IGA บริษทัยอ่ย 
(IECBP) 

วันท่ี 22 มกราคม 2552 บริษัทย่อยถูกฟ้องร้อง
ด าเนินคดีต่อศาลโดยบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล 
แก๊สโซฮอลค์อร์ปอเรชัน่ จ ากดั ขอ้หาผิดสัญญาซ้ือ
ขายเรียกเงินค้างช าระคืนพร้อมค่าทนายความ 
จ านวน 1 ลา้นบาท และค่าเสียหายจากการไม่ช าระ
หน้ีตามขอ้ตกลงในสัญญาซ้ือขายทรัพยสิ์นโดยมี
ทุนทรัพยใ์นการฟ้องร้องจ านวน 77.21 ลา้นบาท 
พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้ 
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หมำยเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จ ำเลย/ผู้คัดค้ำน รำยละเอยีดของคด ี
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 82.54 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม 
บริษัทย่อยได้บันทึกเจ้าหน้ีค่าซ้ือทรัพย์สินและ
ประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้องดงักล่าวแลว้ 
จ านวน 69 ล้านบาท และจ านวน 8 ล้านบาท 
ตามล าดบั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2563 ศาล
เห็นว่า มี เหตุอันควรให้ คู่ความทั้ งสองฝ่ายได้
ประนีประนอมยอมความกัน จึงให้เ ล่ือนการ
พิจารณาคดีออกไป และเม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 
2563 ศาลตดัสินใหจ้ าเลยช าระเงินจ านวน 26 ลา้น
บาท 

 

บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จ ากดั (IECMT) 
 

หมำยเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จ ำเลย/ผู้คัดค้ำน รำยละเอยีดของคด ี
พ.4271/2561 นายสมชาย 

เลิศวิเศษธีรกลุ 
บริษทัยอ่ย 
(IECMT) 

วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561 บริษทัถูกฟ้องร้องขอ้หา
ละเมิด เรียกค่าเสียหาย ทุนทรัพยฟ้์องร้อง จ านวน 
50 ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 ศาล
มีค าสั่งจ าหน่ายคดีชั่วคราว เพ่ือรอฟังข้อเท็จจริง
คดีอาญาท่ีเก่ียวเน่ืองกนัถึงท่ีสุดก่อน 

อ.2016/2561 
อ.765/2562 

นายสมชาย 
เลิศวิเศษธีรกลุ 

บริษทัยอ่ย 
(IECMT) 

วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2561 บริษทัถูกฟ้องร้องข้อหา
ฟ้องเทจ็ และเม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2563 ศาลมีค าสั่ง
ให้ยกค าร้องและใหจ้ าหน่ายคดีชัว่คราว เพ่ือรอคดี
หลกั (อ.1671/2560) มีค าพิพากษาถึงท่ีสุดก่อน 

อ.2271/2561 
อ.3057/2561 

นายสมชาย 
เลิศวิเศษธีรกลุ 

บริษทัยอ่ย 
(IECMT) 

วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2561 บริษทัถูกฟ้องร้องขอ้หา
ฟ้องเท็จ ศาลสั่งให้จ าหน่ายคดีชั่วคราว เพ่ือรอคดี
หลกั (อ.1673/2560) มีค าพิพากษาถึงท่ีสุดก่อน 
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การกล่าวโทษอดตีกรรมการและผู้บริหารเดมิของบริษทั 
 

 เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ล่าวโทษอดีต
กรรมการและอดีตผูบ้ริหารบริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) (“IEC”) กบัพวกรวม 25 คน
ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีร่วมกนักระท าผิดหนา้ท่ีโดยทุจริต เบียดบงัทรัพยสิ์น และแสวงหาประโยชน์ท่ีมิ
ควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย ท าให้ IEC เสียหาย ตลอดจนจดัท าหรือยินยอมให้มีการจดัท าบญัชีของ IECไม่
ถูกตอ้ง ไม่ตรงต่อความเป็นจริง เพ่ือลวงบุคคลใดๆ ในช่วงกนัยายน 2557 - สิงหาคม 2559 เก่ียวกบัการลงทุนซ้ือ
หุน้บริษทัยอ่ย การเขา้ท าสญัญาวา่จา้งก่อสร้าง และการจดัซ้ือและติดตั้งเคร่ืองจกัร ตลอดจนการใชบ้ริษทั นอร์ท 
เอ็นไวรอนเมนท์ จ ากดั (“NE”) บริษทั เอ็นเนอร์จีซิสเท็ม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั (“ESES”) เป็น
ช่องทางในการกระท าทุจริตใน 9 กรณี มูลค่าความเสียหายเบ้ืองตน้รวมมากกวา่ 200 ลา้นบาท  
ทั้งน้ี กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ไดจ้ดักลุ่มคดีเป็น 6 กลุ่มคดี สรุปไดด้งัน้ี 

 

กลุ่มคดทีี่ 1 (คดพีเิศษที่ 29/2561) 

1.1) กระท าผิดหนา้ท่ีโดยทุจริตยกัยอกเงินของ IEC ผ่านธุรกรรมการซ้ือหุน้บริษทัย่อย (บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 
จ ากดั (IEC SK1)) มูลค่า 345 ลา้นบาท ผูข้ายไดรั้บเงินค่าหุน้จ านวน 300 ลา้นบาท โดยส่วนต่าง ประมาณ 45 
ลา้นบาท ไดถู้กน าไปใหอ้ดีตกรรมการของบริษทั IEC SK1 

1.2) กระท าการให้มีการจดัท าบญัชีของ IEC ไม่ถูกตอ้งโดยอดีตกรรมการบริษทัและพวก 2 คนไดจ้ดัท าเอกสาร
ลวงและช าระหน้ีบางส่วนแทนลูกหน้ี โดยใหย้อมเขา้เป็นลูกหน้ีแทนเพ่ือใหเ้ช่ือว่าลูกหน้ีท่ีคา้งช าระมีการส่ง
มอบเช้ือเพลิงมูลค่า 53.62 ลา้นบาท ซ่ึงสามารถช าระหน้ีคืนให้กบับริษทัไดโ้ดยไม่ไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญกรณีท่ีคา้งช าระ 

1.3) กระท าผิดหนา้ท่ีโดยทุจริตและแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายท าให้ IEC เสียหายผ่าน
ธุรกรรมการซ้ือหุน้ IEC SK1 มูลค่า 100 ลา้นบาท หลงัจากท่ี IEC SK1 ถูกศาลลม้ละลายกลางสั่งพิทกัษท์รัพย์
เด็ดขาดแลว้ ซ่ึงอดีตกรรมการบริษทัทราบอยู่แลว้ว่า IEC SK1 ถูกศาลสั่งพิทกัษท์รัพยแ์ต่ตอ้งการให ้IEC เขา้
ซ้ือหุน้ IEC SK1 ต่อจากผูข้าย 2 คน(ซ่ึงเป็นลูกหน้ีของตน) และเพ่ือใหผู้ข้ายทั้ง 2 คนน าเงินค่าขายหุน้มาช าระ
คืนใหแ้ก่ตน (อดีตกรรมการบริษทั) 

1.4) กระท าผิดหนา้ท่ีโดยทุจริตและแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายท าให้ IEC เสียหาย จาก
กรณีท่ี IEC ไม่ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้บริษทั โคกเจริญ กรีน เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั (KE) ซ่ึง IEC มีสิทธิซ้ือไดใ้นราคา 45 
ลา้นบาท แต่อดีตกรรมการบริษทัไดติ้ดต่อขอซ้ือหุ้น KE โดยตรงในราคา 20 ลา้นบาท และไดจ้ดัการผ่าน
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งใหข้ายหุ้น KE ต่อบุคคลภายนอกในราคาสูง 70 ลา้นบาท อนัเป็นการเอ้ือประโยชน์ให้แก่
อดีตกรรมการบริษทัโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย โดยมีกรรมการ 3 คนของ ESES ใหค้วามช่วยเหลือสนบัสนุนใน
การซ้ือขายหุน้ดงักล่าว 
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1.5) กรณีซ้ือเคร่ืองผลิตเมด็พลาสติก (ส าหรับโครงการพลาสติก จ.ระยอง) จากประเทศจีนจ านวน 16 ชุด ในราคา
สูงเกินจริง 

 

กลุ่มคดทีี่ 2 (คดพีเิศษที่ 30/2561) 

2.1) ทุจริตยกัยอกเงินของ IEC ผ่านธุรกรรมการขายเมด็พลาสติกของโครงการของ IEC ท่ีจงัหวดัระยอง โดย
อดีตกรรมการบริษทักบัพวก 1 คนไดร่้วมกนัการขายเม็ดพลาสติกให้กบับุคคลภายนอกก่อนวนัเปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชย ์โดยผูซ้ื้อไม่ไดช้ าระเงินให้กบั IEC แต่ไดโ้อนเงินค่าเม็ดพลาสติกรวมประมาณ 
2.95 ลา้นบาท เขา้บญัชีพวก 2 คน และมีกรรมการของบริษทั NE มีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินการดงักล่าว 

2.2) ทุจริตยกัยอกเงินของ IEC ผา่นธุรกรรมการท าสญัญาวา่จา้งบริษทั บา้นทองค า จ ากดั ก่อสร้างบ่อบ าบดัน ้า
เสียและระบบกรองน ้าของโครงการของ IEC ท่ีจงัหวดัระยองมูลค่า15.09ลา้นบาท โดยอดีตกรรมการ
บริษทักบัพวก 1 คนไดต้รวจรับงานและอนุมติัให้ IEC ช าระเงินตามสัญญาจนครบถว้นแลว้ แต่การ
ก่อสร้างยงัไม่แลว้เสร็จตามสญัญา 

ทั้งน้ี บริษทัไดรั้บชดใชเ้งินจ านวน 13.33 ลา้นบาท แลว้ในเดือนมีนาคม 2561 อย่างไรก็ตามบริษทัยงัคง
ด าเนินคดีในความผิดตามพ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 

กลุ่มคดทีี่ 3 (คดพีเิศษที่ 31/2561) 

3.1) ทุจริตยกัยอกเงินของ IEC ผ่านธุรกรรมการท าสัญญาซ้ือเคร่ืองร่อนคดัแยกขยะของโครงการของ IEC ท่ี
อ  าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จากบริษทั เพชรปิยะ กรุ๊ป จ ากดั มีมูลค่า 10.70 ลา้นบาท โดยอดีต
กรรมการบริษทักบัพวก 1 คนไดต้รวจรับมอบสินคา้และอนุมติัให ้IEC ช าระเงินตามสัญญาจนครบถว้น
แลว้ แต่ไม่พบเคร่ืองจกัรตามสญัญา 

3.2) ทุจริตยกัยอกเงินของ IEC ผ่านธุรกรรมการท าสัญญาว่าจา้งบริษทั ไทย-ชิน-เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอน
สตรัคชัน่ จ ากดั เพ่ือก่อสร้างโรงงานคดัแยกพลาสติกปนเป้ือนของโครงการของ IEC ท่ีอ  าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา มูลค่า 10.50 ลา้นบาท โดยอดีตกรรมการบริษทักบัพวก 1 คนไดต้รวจรับงานและอนุมติัให ้
IEC ช าระเงินตามสญัญาจนครบถว้นแลว้ แต่พบวา่การก่อสร้างไม่เป็นไปตามสญัญา 

ทั้งน้ี บริษทัไดรั้บชดใช้เงินจ านวน 7.75 ลา้นบาท แลว้ในเดือนธันวาคม 2560 อย่างไรก็ตามบริษทัยงัคง
ด าเนินคดีในความผิดตามพ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 

กลุ่มคดทีี่ 4 (คดพีเิศษที่ 32/2561) 

4.1) ยกัยอกเงินของบริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จ ากัด จากการเขา้ท าสัญญาว่าจา้งก่อสร้างอาคารและติดตั้ ง
เคร่ืองจกัรผลิตกระแสไฟฟ้ามูลค่า 58 ลา้นบาท กบั ESES โดยเป็นการเขา้ท าสัญญาท่ีมีมูลค่าสูงเกินจริง 
และโรงไฟฟ้าหนองรีไดช้ าระเงินตามสญัญางวดแรกให ้ESES แลว้ จ านวน 12.48 ลา้นบาท 



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
 

153 
 

ทั้งน้ี บริษทัไดรั้บชดใชเ้งินจ านวน 12.47 ลา้นบาท แลว้ในเดือนมีนาคม 2560 อย่างไรก็ตามบริษทัยงัคง
ด าเนินคดีในความผิดตามพ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

4.2) กรณีบริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จ  ากดั โดยอดีตกรรมการ จดัซ้ือ BIO Scrubber System และ Emission 
Control ระบบและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งส าหรับโครงการเสริมประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้าชีวมวล 
ไออีซี สระแกว้ 1 ต่อมาตรวจสอบพบว่าครุภณัฑด์งักล่าวไม่มีตวัตนอยู่จริงใหต้รวจนบั มูลค่าความเสียหาย 
จ านวน 24 ลา้นบาท 

4.3) บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จ  ากดั โดยอดีตกรรมการ ท าสัญญาซ้ือพร้อมติดตั้งระบบ Catalytic Converter 
System ส าหรับงาน Gasifier System ณ โรงไฟฟ้าพลงังานขยะหาดใหญ่ พบว่าครุภณัฑด์งักล่าวไม่มีตวัตน
อยูจ่ริงใหต้รวจนบั มูลค่าความเสียหายจ านวน 15.3  ลา้นบาท 

 

กลุ่มคดทีี่ 5 (คดพีเิศษที่ 33/2561) 
5.1) กรณีบริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จ ากดั โดยอดีตกรรมการ จดัซ้ือ Bio Scrubber ส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า 

ชีวมวล จงัหวดัสระแกว้ ไดช้ าระเงินแลว้ ต่อมาตรวจสอบพบว่าครุภณัฑด์งักล่าวไม่มีตวัตนอยู่จริงให้
ตรวจนบั มูลค่าความเสียหายจ านวน 3.9 ลา้นบาท 

5.2) กรณีบริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จ ากดั โดยอดีตกรรมการจา้งถมดินและตอกเสาเข็มอาคารส านกังานของ 
SK 1 จงัหวดัสระแกว้ ไดช้ าระเงินครบถว้นแลว้ ต่อมาตรวจสอบไม่ปรากฎว่ามีการปรับพ้ืนท่ีถมดินและ
ตอกเสาเขม็อาคารส านกังานแต่อยา่งใด มูลค่าความเสียหายจ านวน 5.5 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี บริษัทได้รับชดใช้เงินจ านวน 5 ล้านบาท แล้วในเดือนมีนาคม 2562 อย่างไรก็ตามบริษัทยงัคง
ด าเนินคดีในความผิดตามพ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

5.3) กรณีบริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จ ากดั โดยอดีตกรรมการขายเคร่ืองจกัรกลหนกัของ SK1 (รถขุดแขนยาว 
ราคา 3.50 ลา้นบาท รถขุดตีนตะขาบราคา 1.50 ลา้นบาท รถตดัลอ้ยาง ราคา 3 ลา้นบาท และรถบรรทุก
ดั้มราคา 2 ลา้นบาท) ซ่ึงเช่ือวา่ผูบ้ริหารไดเ้บียดบงัเอาเคร่ืองจกัรกลเป็นของตนเอง ไม่มีการซ้ือขายกนัจริง 
แต่ลงขอ้ความเทจ็ในบญัชีหรือเอกสารของบริษทั ท าบญัชีไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง ไม่เป็นปัจจุบนั หรือไม่
ตรงต่อความเป็นจริง มูลค่าความเสียหายจ านวน 0.7 ลา้นบาท 

5.4) กรณี IEC โดยอดีตกรรมการท าสญัญาซ้ือและติดตั้งเคร่ืองจกัร อุปกรณ์  Rotary Dryer System, การจดัซ้ือ
และติดตั้ง Microwave – Assistaed System and Installation, งานสร้างและติดตั้งระบบ Power Slip Ring 
Microwave Rotary Dryer, การจดัซ้ือและติดตั้งระบบ MOD Power Microwave Distribution and Control 
Panel และ Overhesd Profit ซ่ึงไดช้ าระเงินแลว้ ต่อมาตรวจสอบพบว่าครุภณัฑด์งักล่าวไม่มีตวัตนอยู่จริง
ใหต้รวจนบั ไม่ปรากฎรายการสินคา้ และเช่ือว่าไม่มีการติดตั้งระบบดงักล่าวจริง มูลค่าความเสียหายจ านวน 
6.99 ลา้นบาท 
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กลุ่มคดทีี่ 6 (คดพีเิศษที่ 34/2561) 
6.1) กรณีบริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จ ากดั โดยอดีตกรรมการ/ผูบ้ริหาร จดัซ้ือระบบเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตไฟฟ้า (line conditioner system) จากบริษทั อาร์อีอีซี เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั จ านวนทั้งส้ิน 18,848 ตวั เพ่ือน าไป
ติดตั้งโรงไฟฟ้าแสงอาทิตยแ์ม่ทา 1 และแม่ทา 2 ซ่ึงตั้งอยู่ท่ี อ  าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน ต่อมาตรวจสอบ
พบว่าครุภณัฑด์งักล่าวไม่มีตวัตนอยู่จริงให้ตรวจนบั มูลค่าความเสียหายจ านวน 20.18 ลา้นบาท 

6.2) กรณีบริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จ ากดั โดยอดีตกรรมการ/ผูบ้ริหาร จดัซ้ือระบบเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตไฟฟ้า (line conditioner systems) จากบริษทั อาร์อีอีซี เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั จ านวนทั้งส้ิน 9,516 ตวั เพ่ือ
น าไปติดตั้งโรงไฟฟ้าแสงอาทิตยแ์ม่มาลยั 1 และแม่มาลยั 2 ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ต่อมาตรวจสอบพบว่าครุภณัฑด์งักล่าวไม่มีตวัตนอยู่จริงให้ตรวจนบั มูลค่าความเสียหายจ านวน 10.19 
ลา้นบาท 

 

ทั้งน้ี ธุรกรรมดงักล่าวเขา้ข่ายความผิดตามมาตรา 281/2 วรรคสอง 307 308 311 312 และ 315 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 83 86 91 352 353 และ 354 แห่งประมวลกฎหมาย
อาญาซ่ึงแต่ละกรณีอาจตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หา้ถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หา้แสนถึงหน่ึงลา้นบาท 
 

ซ่ึงจนถึงปัจจุบนัจ านวน 5 กลุ่มคดี ดีเอสไอไดด้ าเนินการสอบสวนเสร็จส้ิน และไดส่้งส านวนไปยงัพนกังาน
อยัการ ส านกัอยัการพิเศษแลว้ เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2563 และอีก 1 กลุ่มคดีอยู่ระหว่างการสอบสวน เน่ืองจากรอ
พยานหลกัฐานจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
 

เหตุเพกิถอนหุ้นสามัญของบริษทัจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
 

เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2562 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยประกาศเพิกถอนหุน้สามญัของบริษทัจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเน่ืองจากบริษทัสามารถด าเนินการแกไ้ขใหเ้หตุเพิกถอนหมดไปหรือไม่สามารถด าเนินการให้
มีคุณสมบัติเพ่ือกลับมาซ้ือขายได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด อันเข้าข่ายเป็นเหตุเพิกถอนตามข้อบังคับตลาด
หลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ตลาดหลกัทรัพยฯ์ เปิดใหซ้ื้อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัเป็นเวลา 7 วนัท าการก่อนวนัท่ีมีผลเป็นการ
เพิกถอนหลกัทรัพย ์คือระหวา่งวนัท่ี 1 – 9 กรกฎาคม 2562 และเม่ือครบก าหนดระยะเวลาเปิดใหมี้การซ้ือขายดงักล่าว 
ตลาดหลกัทรัพยจ์ะด าเนินการเพิกถอนหุน้สามญัของบริษทั IEC จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนโดยมีผลตั้งแต่
วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารชุดปัจจุบนัก าลงัอยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขให้พน้เหตุ 
เพิกถอนดงักล่าว โดยเม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2562 บริษทัไดมี้มติยื่นฟ้อง และเม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 บริษทัได้
ยื่นฟ้องตลาดหลกัทรัพยฯ์ ต่อศาลปกครองกลางเพ่ือขอใหศ้าลมีค าพิพากษาใหเ้พิกถอนค าสั่งเพิกถอนหุน้สามญัของ
บริษทั IEC จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ซ่ึงจนถึงปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการแสวงหาขอ้เทจ็จริงซ่ึงยงัไม่สรุป 
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54 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลกัประกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินฝากธนาคารของกลุ่มบริษทั/บริษทั จ านวน 69 ลา้นบาท และ 74 ลา้นบาท 
ในงบการเงินรวมและจ านวน 69 ลา้นบาท และ 67 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั ไดใ้ชเ้ป็น
หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีดินจ านวน 6 โฉนด พร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั และท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้ 
อาคารชุด อาคาร โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวลของบริษทัย่อย (บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จ ากดั ) มี
มูลค่าตามบญัชี ทั้งส้ินจ านวน 345 ลา้นบาท ตลอดจนสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรมป์ระกนัของทรัพยสิ์นดงักล่าว 
รวมทั้งใบหุน้ทั้งหมดของบริษทัแห่งหน่ึงท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ไดจ้ดทะเบียนจ านอง/จ าน าไวเ้ป็นหลกัประกนัเงิน
กูย้ืมจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ 1 แห่ง และค ้าประกนัการกูย้ืมเงินจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในวงเงินรวม 631 
ลา้นบาท 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีดินจ านวน 8 โฉนด พร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั และท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้ 
อาคารชุด อาคารโรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยพ์ร้อมอุปกรณ์ท่ีใชผ้ลิตของบริษทัย่อย (บริษทั ไออีซี 
แม่ทา แม่แตง จ ากดั) โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวลของบริษทัย่อย (บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จ ากดั ) 
มีมูลค่าตามบญัชี ทั้งส้ินจ านวน 488 ลา้นบาท ตลอดจนสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกนัของทรัพยสิ์น
ดงักล่าว รวมทั้งใบหุ้นทั้งหมดของบริษทัย่อยสองแห่งท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ไดจ้ดทะเบียนจ านอง/จ าน าไวเ้ป็น
หลกัประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ 2 แห่ง และค ้าประกนัการกูย้ืมเงินจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ในวงเงินรวม 882 ลา้นบาท 
 

55 สัญญำที่ส ำคัญ 
 

 เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2552 บริษทัย่อย (บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จ ากดั) ไดท้ าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) จ านวน 2 สญัญา ส าหรับโครงการล าพูน 1 และล าพูน 2 โดยบริษทัยอ่ยสญัญาวา่
จะขายไฟฟ้าใหก้บั กฟภ. ภายในวนัท่ี 1 มีนาคม 2554 โดยสัญญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 11 เมษายน 2552 
มีระยะเวลา 5 ปี และต่อเน่ืองคร้ังละ 5 ปี โดยอตัโนมติั และมีผลใชบ้งัคบัจนกวา่บริษทัยอ่ยจะมีหนงัสือขอยุติ
การซ้ือขายไฟโดยการยกเลิกสัญญา หรือคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขแห่งสัญญา โดยการ
ช าระเงินค่าซ้ือขายไฟฟ้าให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าของ กฟภ. ซ่ึงบริษทั
ไดรั้บอนุมติัจาก กฟภ. ให้ขยายระยะเวลาขายไฟฟ้าออกไป และเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2556 และวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2557 บริษทัยอ่ยไดเ้ร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บั กฟภ. แลว้ 
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 เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2553 บริษทัย่อย (บริษทั จีเดค จ ากดั) ไดท้ าสัญญาก่อสร้างและบริการจดัการระบบ
ก าจดัขยะมูลฝอยชุมชน และบนัทึกเพ่ิมเติมกบัเทศบาลนครหาดใหญ่ (เทศบาล) โดยเทศบาลตกลงใหบ้ริษทั
ย่อยก่อสร้างระบบก าจดัขยะมูลฝอยชุมชนและติดตั้งระบบบ าบดัมลพิษ (ระบบ) ในท่ีดินอนัเป็นกรรมสิทธ์ิ
ของเทศบาล โดยบริษทัย่อยไดรั้บสิทธิด าเนินการบริหารจดัการระบบดงักล่าวเป็นเวลา 25 ปี นบัจากวนัท่ี 
ลงนามในสญัญาโดยมีรายละเอียดท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

- บริษทัยอ่ยตกลงช าระค่าเช่าท่ีดินปีละ 500,000 บาท ใหแ้ก่เทศบาล 
- บริษทัยอ่ยตอ้งท าประกนัภยัคุม้ครองทรัพยสิ์นและระบุใหเ้ทศบาลเป็นผูรั้บผลประโยชน ์
- เทศบาลตกลงช าระค่าก าจดัขยะใหบ้ริษทัย่อยในอตัราตนัละ 290 บาท เป็นเวลา 10 ปี หลงัจากปีท่ี 11 ถึง 

ปีท่ี 25และจะทบทวนปรับปรุงอตัราค่าก าจดัขยะทุก 5 ปี โดยบริษทัย่อยทางออ้มมีสิทธิขอเพ่ิมค่าก าจดั
ขยะ ตามอตัราเงินเฟ้ออีกไม่เกินร้อยละ 10 ทุก 5 ปี 

- บริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่เทศบาลในอตัราร้อยละ 10ของรายไดจ้ากค่าก าจดัขยะดงักล่าว โดย
เทศบาลจะหกัจากค่าก าจดัขยะมูลฝอยท่ีบริษทัยอ่ยขอเบิกในแต่ละเดือน 

- บริษทัย่อยตอ้งจ่ายค่าจา้งท่ีปรึกษาติดตามงานท่ีเทศบาลจดัหามาเพ่ือปฏิบติังานในระยะเวลาก่อสร้าง
โครงการตามความเป็นจริง เป็นเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท 

- กรรมสิทธ์ิในส่ิงก่อสร้าง อาคาร เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์อ่ืนของระบบตามสัญญาให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิ
ของเทศบาลนบัแต่วนัส้ินสุดสญัญาหรือวนัท่ีบอกเลิกสญัญา 

 

 เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2554 บริษทัย่อย (บริษทั จีเดค จ ากัด) ไดท้ าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (“กฟภ.”) โดยบริษทัย่อยสัญญาว่าจะขายไฟฟ้าให้กบั กฟภ. ภายในวนัท่ี 22 สิงหาคม 2554 โดย
สญัญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2554 มีระยะเวลา 5 ปี และต่อเน่ืองคร้ังละ 5 ปี โดยอตัโนมติั และ
มีผลใชบ้งัคบัจนกว่าบริษทัย่อยจะมีหนงัสือขอยุติการซ้ือขายไฟโดยการยกเลิกสัญญาหรือคู่สัญญาฝ่ายหน่ึง
ฝ่ายใดไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขแห่งสญัญา โดยการช าระเงินค่าซ้ือขายไฟฟ้าใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใน
ระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าของ กฟภ. ซ่ึงบริษทัไดรั้บอนุมติัจาก กฟภ. ใหข้ยายระยะเวลาขายไฟฟ้าออกไป และ
บริษทัยอ่ยไดเ้ร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บั กฟภ. แลว้เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557 

 

 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2554 บริษทัย่อย (บริษทั จีเดค จ ากดั) ไดท้ าหนงัสือแบ่งเช่า น.ส. 3 ก ท่ีต าบลควนลงั 
จงัหวดัสงขลา วนัท่ี 25 มิถุนายน 2553 ถึงวนัท่ี 25 มิถุนายน 2578 เพ่ือก่อสร้างและบริหารจดัการระบบก าจดั
ขยะมูลฝอยในชุมชนขนาดไม่นอ้ยกวา่ 250 ตนั ต่อวนั โดยมีค่าเช่าทั้งส้ิน จ านวน 15.26 ลา้นบาท ช าระค่าเช่า
เป็นรายปี ตั้งแต่ จ านวน 500,000 - 732,050 บาท ช าระทุกวนัท่ี 25 มิถุนายน ของปีถดัไปโดยมีเงินประกนั
การเช่า จ านวน 1,526,275 บาท ภายใตส้ัญญาเช่ามีเง่ือนไข ตามสัญญาเลขท่ี 27/2554 ลงวนัท่ี 1 ธันวาคม 
2553 เช่น ทรัพยสิ์นตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผูใ้หเ้ช่า 
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 เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2555 บริษทัย่อย (บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จ ากดั) ไดท้ าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ”)โดยบริษทัสัญญาว่าจะขายไฟฟ้าใหก้บั กฟภ. ภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556 
โดยสญัญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 22 สิงหาคม 2555 มีระยะเวลา 5 ปี และต่อเน่ืองคร้ังละ 5 ปี โดยอตัโนมติั 
และมีผลใชบ้งัคบัจนกว่าบริษทัย่อยจะมีหนงัสือขอยุติการซ้ือขายไฟโดยการยกเลิกสัญญา หรือคู่สัญญาฝ่าย
หน่ึงฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขแห่งสัญญา โดยการช าระเงินค่าซ้ือขายไฟฟ้าให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนดในระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าของ กฟภ. ซ่ึงบริษทัย่อยเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟภ. ตั้งแต่วนัท่ี 10 
เมษายน 2556 

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2559 บริษทัย่อยไดต้กลงแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าการรับซ้ือไฟฟ้าจาก
ผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (ส าหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน) เลขท่ี VSPP-PEA-081/2555 คร้ังท่ี 1 
(‘ผูผ้ลิตไฟฟ้า”) กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยบริษทัมีความประสงค์ท่ีจะเขา้ร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานหมุนเวียนจากแบบ Adder เป็น Feed-in-Tariff (“FIT”) โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี 

 

- อายสุญัญาคงเหลือในแบบ Feed-in-Tariff (“FIT”) 13 ปี 0 เดือน 30 วนั วนัส้ินสุดสญัญา 9 เมษายน 2572 

- การค านวณปริมาณพลงังานไฟฟ้าและการช าระเงินค่าซ้ือขายไฟฟ้าใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขก าหนดในประกาศ

คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน ลงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 จากแบบ Adder เป็น Feed-in-Tariff (“FIT”) 

โดยเร่ิมตั้งแต่ 11 มีนาคม 2559 และโครงการจะไดรั้บ Fit Premium (8 ปีแรก) 0.30 บาท ต่อหน่วย วนัส้ินสุด

การรับ Fit Premium 9 เมษายน 2564 

- ผูผ้ลิตไฟฟ้าจะถูกหักค่าด าเนินการโครงการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากในอตัรา 2% ของ

ปริมาณไฟฟ้าส่วนท่ีขายเกินกวา่ท่ีการไฟฟ้าจ าหน่ายใหผู้ผ้ลิตไฟฟ้า 

- ผูผ้ลิตไฟฟ้าตอ้งวางหลกัประกนัการยื่นขอ้เสนอขอขายไฟฟ้าเป็นจ านวน 1.2 ลา้นบาท 

- เป็นตน้ 
 

56 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำที่รำยงำน 
 

เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2564 บริษทัไดรั้บหนงัสือแจง้อนุมติัให้ขยายระยะเวลาด าเนินการตามสัญญาจา้งเหมา  
จดัท าระบบบูรณาการตามท่ีล่าชา้จริงจ านวน 1,522 วนั และจ่ายเงินงวดสุดทา้ยจ านวน 13 ลา้นบาท จากหน่วยงาน 
รัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึง และเม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 บริษทัไดรั้บช าระเงินงวดสุดทา้ยจ านวน 13 ลา้นบาท ดงักล่าว
แลว้ ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดป้รับปรุงโอนกลบัประมาณการค่าปรับงานล่าชา้เป็นจ านวน 11.63 
ลา้นบาท แสดงไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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57 กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดมี้การจดัประเภทใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนอในงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

 ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 
 จดัประเภท

ใหม่ 
 หลงัจดั

ประเภทใหม่ 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 
 จดัประเภท

ใหม่ 
 หลงัจดั

ประเภทใหม่ 
 (ล้ำนบำท) 
งบแสดงฐานะการเงิน            

สินทรัพย์หมุนเวยีน            
เงินลงทุนชัว่คราว 2  (2)  -  2  (2)  - 
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 181  (58)  123  60  (8)  52 
สินทรัพยท์างการเงิน 
  หมุนเวยีนอ่ืน -  1  1  -  1  1 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา -  58  58  -  8  8 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน            
เงินลงทุนเผื่อขาย 1  (1)  -  1  (1)  - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน -  2  2  -  2  2 
สิทธิการเช่า 6  (6)  -  6  (6)  - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  6  6  -  6  6 
รวม 190  -  190  69  -  69 
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 ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 
 จดัประเภท

ใหม่ 
 หลงัจดั

ประเภทใหม่ 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 
 จดัประเภท

ใหม่ 
 หลงัจดั

ประเภทใหม่ 
 (ล้ำนบำท) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ            

รำยได้            
รายไดด้อกเบ้ีย (2)  2  -  (19)  19  - 
รายไดท้างการเงิน -  (2)  (2)  -  (19)  (19) 
โอนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (6)  6  -  (36)  36  - 
โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ 
 สินทรัพย ์ (30)  30  -  (5) 

 
5 

 
- 

            
ค่ำใช้จ่ำย            
หน้ีสงสยัจะสูญ 1  (1)  -  150  (150)  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ 
 สินทรัพย(์กลบัรายการ) 7  (30)  (23)  7  (5)  2 
ผลขาดทุน(กลบัรายการ)ดา้น 
 เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
 ของลูกหน้ี -  (5)  (5)  -  114  114 
รวม (30)  -  (30)  97  -  97 

 


