
บริษทั อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2564

สินทรัพย์ หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
2564 2563 2564 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 95,449               136,188             32,055               54,538                
ลูกหน้ีการคา้ 7 36,923               48,664               3,042                 19,155                
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6, 8 111,757             124,635             60,788               59,738                
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - หมุนเวียน 9 54,566               61,264               18,696               17,640                
เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 6 -                     -                     31,500               -                     
สินคา้คงเหลือ 9,281                 7,278                 24                      -                     
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 6, 10 43,200               11,400               43,200               11,400                
ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่าย 7,285                 5,240                 3,880                 3,031                 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,325                 231                    166                    230                    
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 359,786             394,900             193,351             165,732              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10 957                    1,059                 957                    1,059                 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6, 11 -                     -                     -                     -                     
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12 196,082             197,043             142,492             142,492              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13, 26 612,859             620,687             3,049                 3,363                 
สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้  าเนินงาน 14 161,320             161,320             151,949             151,949              
สิทธิการใชร้ะบบสายส่งกระแสไฟฟ้า
   รอตดับญัชี 15 32,057               32,943               -                     -                     
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 6, 16 26,151               28,851               12,312               14,569                
คา่ความนิยม 17 -                     -                     -                     -                     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 18 215                    285                    77                      90                      
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 86,016               68,946               68,973               68,903                
เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ซ้ือเงินลงทุน 19 -                     -                     -                     -                     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 21 53,002               53,910               16,200               17,141                
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,168,659          1,165,044          396,009             399,566              

รวมสินทรัพย์ 1,528,445          1,559,944          589,360             565,298              

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2



บริษทั อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2564

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
2564 2563 2564 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืม
    ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 22 30,182               30,288               28                      41                      
เจา้หน้ีการคา้ 6, 23 23,184               26,584               581                    1,816                 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 24 119,995             121,097             26,970               28,537                
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 32,646               36,893               6,862                 7,046                 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีเจา้หน้ีสามารถ
   เรียกคืนไดท้นัที 26 -                     144,914             -                     -                     
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนด 26
   ช าระภายในหน่ึงปี 37,200               -                     -                     -                     
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 6, 27 5,631                 6,290                 3,550                 3,525                 
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียน 29 41,114               22,821               41,114               22,821                
เงินมดัจ ารับล่วงหน้าคา่หุ้น 25 10,000               10,000               10,000               10,000                
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 955                    788                    -                     -                     
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 300,907             399,675             89,105               73,786                

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว 26 88,241               -                     -                     -                     
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 20 1,555                 1,560                 1,540                 1,560                 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 6, 27 16,961               19,563               3,851                 5,651                 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
   ผลประโยชน์พนกังาน 28 5,502                 5,408                 4,150                 3,923                 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน 29 8,326                 8,326                 77,942               77,942                
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 9,203                 9,210                 1,983                 1,879                 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 129,788             44,067               89,466               90,955                

รวมหนีสิ้น 430,695             443,742             178,571             164,741              

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



บริษทั อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2564

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
2564 2563 2564 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 30
   ทุนจดทะเบียน 4,476,576          4,476,576          4,476,576          4,476,576           

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 2,493,455          2,493,455          2,493,455          2,493,455           
ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 1,422,185          1,422,185          1,422,185          1,422,185           
ส่วนเกินทุนจากการลดมูลคา่หุ้นสามญั 464,905             464,905             464,905             464,905              
ส่วนต ่าจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วน
   การถือหุ้นในบริษทัยอ่ย (369,648)            (369,648)            -                     -                     
ก าไร(ขาดทุน)สะสม
   จดัสรรแลว้
        ทุนส ารองตามกฎหมาย 2,096                 2,096                 2,096                 2,096                 
   ขาดทุนสะสม (2,915,908)         (2,897,538)         (3,972,517)         (3,982,831)         
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 10 665                    747                    665                    747                    
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,097,750          1,116,202          410,789             400,557              

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                     -                     -                     -                     
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,097,750          1,116,202          410,789             400,557              

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,528,445          1,559,944          589,360             565,298              

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



บริษทั อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขายหรือการให้บริการ 85,546           128,859         8,806             27,556           
รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า 22,614           37,338           -                 -                 
รายไดอ่ื้น 6 3,914             1,019             3,192             806                
รวมรำยได้ 112,074         167,216         11,998           28,362           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายหรือตน้ทุนการให้บริการ 6, 13, 15, 16 103,670         130,313         5,064             21,757           
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 1,349             1,939             3                    4                    
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 6, 13, 16, 18 27,736           21,370           19,499           13,038           
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 3,616             548                -                 14                  
รวมค่ำใช้จ่ำย 136,371         154,170         24,566           34,813           

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกจิกรรมด ำเนินงำน (24,297)          13,046           (12,568)          (6,451)            

รายไดท้างการเงิน 6 123                192                4,460             4,645             
ตน้ทุนทางการเงิน 2,360             2,723             216                213                
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย(์กลบัรายการ) 13, 15, 18 (7,096)            (5,623)            (596)               (766)               
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของ
  ลูกหน้ี(กลบัรายการ) 6, 7, 8, 9 733                (1,692)            (19,333)          (8,427)            
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงินได้ (20,171)          17,830           11,605           7,174             

(รายได)้คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ -                 -                 -                 -                 
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด (20,171)          17,830           11,605           7,174             

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจจะถกูจดัประเภทใหม่

   ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั :-

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย 10 (64)                 88                  (64)                 88                  
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 20 -                 20 -                 
รวมรายการท่ีอาจจะถูกจดัประเภทใหม่

  ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (44)                 88                  (44)                 88                  
ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด (44)                 88                  (44)                 88                  
ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (20,215)          17,918           11,561           7,262             

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



บริษทั อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน) :-
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (20,171)          17,830           11,605           7,174             
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                 -                 -                 -                 
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด (20,171)          17,830           11,605           7,174             

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม :-
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (20,215)          17,918           11,561           7,262             
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                 -                 -                 -                 
ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (20,215)          17,918           11,561           7,262             

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น (บำท)
ขั้นพ้ืนฐาน 32 (0.00008) 0.00007 0.00005 0.00002 

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขายหรือการใหบ้ริการ 182,016         228,475         13,672           42,182           
รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า 55,816           69,193           -                 -                 
รายไดอ่ื้น 6 5,885             1,794             5,482             1,308             
รวมรำยได้ 243,717         299,462         19,154           43,490           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขายหรือตน้ทนุการใหบ้ริการ 6, 13, 15, 16 209,671         247,565         9,410             30,190           
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 3,049             3,616             18                  6                    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6, 13, 16, 18 53,342           45,526           35,071           29,287           
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 10,548           1,862             -                 1,328             
รวมค่ำใช้จ่ำย 276,610         298,569         44,499           60,811           

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกจิกรรมด ำเนนิงำน (32,893)          893                (25,345)          (17,321)          

รายไดท้างการเงิน 6 233                491                8,916             9,428             
ตน้ทนุทางการเงิน 4,782             6,084             401                424                
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย(์กลบัรายการ) 13, 15, 18 (18,628)          (13,704)          (1,314)            (1,489)            
ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของ
  ลูกหน้ี(กลบัรายการ) 6, 7, 8, 9 (387)               (3,350)            (25,830)          9,864             
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงนิได้ (18,427)          12,354           10,314           (16,692)          

(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ -                 -                 -                 -                 
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด (18,427)          12,354           10,314           (16,692)          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ใน

   ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั :-

ผลก าไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
   พนกังานท่ีก าหนดไว้ 28 72                  -                 -                 -                 
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 20 (15)                 -                 -                 -                 
รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น
   ก  าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 57                  -                 -                 -                 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดหกเดือน ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 7



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563
หมายเหตุ

รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั :-

ผลขาดทนุจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย 10 (102)               (445)               (102)               (445)               
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 20 -                 20 -
รวมรายการท่ีอาจจะถูกจดัประเภทใหม่

  ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั (82)                 (445)               (82)                 (445)               
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด (25)                 (445)               (82)                 (445)               
ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (18,452)          11,909           10,232           (17,137)          

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน) :-
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (18,427)          12,354           10,314           (16,692)          
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                 -                 -                 -                 
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด (18,427)          12,354           10,314           (16,692)          

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม :-
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (18,452)          11,909           10,232           (17,137)          
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                 -                 -                 -                 
ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (18,452)          11,909           10,232           (17,137)          

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น (บำท)
ขั้นพ้ืนฐาน 32 (0.00007) 0.00005 0.00004 (0.00007)

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดหกเดือน ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 8



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนต ่ำจำกกำร ส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนเกินทุน เปล่ียนแปลง ผลต่ำงจำกกำร ส่วนของส่วนไดเ้สีย
ทุนท่ีออก ส่วนเกิน จำกกำรลด สดัส่วนกำรถือหุน้ ทุนส ำรองตำม ขำดทุน วดัมูลค่ำ รวมส่วน ท่ีไม่มีอ  ำนำจ รวมส่วน

หมายเหตุ และช ำระแลว้ มูลค่ำหุน้สำมญั มูลค่ำหุน้สำมญั ในบริษทัยอ่ย กฎหมำย สะสม เงินลงทุนเผ่ือขำย ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 2,493,455            1,422,185            464,905              (369,648)           2,096              (2,929,547)           1,343                  1,084,789           -                     1,084,789           

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
   ก  ำไร -                       -                       -                     -                    -                  12,354                 -                      12,354                -                     12,354                
   ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 10 -                       -                       -                     -                    -                  -                       (445)                    (445)                    -                     (445)                    
รวมก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด -                       -                       -                     -                    -                  12,354                 (445)                    11,909                -                     11,909                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2563 2,493,455            1,422,185            464,905              (369,648)           2,096              (2,917,193)           898                     1,096,698           -                     1,096,698           

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 2,493,455            1,422,185            464,905              (369,648)           2,096              (2,897,538)           747                     1,116,202           -                     1,116,202           

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
   ขำดทุน -                       -                       -                     -                    -                  (18,427)                -                      (18,427)               -                     (18,427)               
   ก  ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน 10 -                       -                       -                     -                    -                  57                        (82)                      (25)                      -                     (25)                      
รวมก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด -                       -                       -                     -                    -                  (18,370)                (82)                      (18,452)               -                     (18,452)               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2564 2,493,455            1,422,185            464,905              (369,648)           2,096              (2,915,908)           665                     1,097,750           -                     1,097,750           

งบกำรเงนิรวม 

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

(พันบาท)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี 9



บริษทั อินเตอร์แนช่ันเนลิเอนจีเนยีริง จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น

ส่วนเกินทุน ผลต่างจากการ
ทุนท่ีออก ส่วนเกิน จากการลด ทุนส ารองตาม วดัมูลค่า รวมส่วน

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั มูลค่าหุ้นสามญั กฎหมาย ขาดทุนสะสม เงินลงทุนเผ่ือขาย ของผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 2,493,455              1,422,185            464,905                   2,096             (4,023,512)                1,343                        360,472                   

ขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
   ขาดทุน -                        -                      -                          -                 (16,692)                     -                            (16,692)                   
   ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 10 -                        -                      -                          -                 -                            (445)                          (445)                        
รวมขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด -                        -                      -                          -                 (16,692)                     (445)                          (17,137)                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 2,493,455              1,422,185            464,905                   2,096             (4,040,204)                898                           343,335                   

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 2,493,455              1,422,185            464,905                   2,096             (3,982,831)                747                           400,557                   

ขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
   ก  าไร -                        -                      -                          -                 10,314                      -                            10,314                     
   ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 10 -                        -                      -                          -                 -                            (82)                            (82)                          
รวมก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด -                        -                      -                          -                 10,314                      (82)                            10,232                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 2,493,455              1,422,185            464,905                   2,096             (3,972,517)                665                           410,789                   

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 10



บริษทั อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด (18,427)          12,354           10,314           (16,692)          

ปรับรายการท่ีกระทบก าไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดรับ(จ่าย)

ดอกเบ้ียรับ (233)               (491)              (8,916)            (9,428)            

ดอกเบ้ียจ่ำย 4,782             6,084             401                424                

คำ่เส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 56,671           58,144           3,904             3,366             

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีกำรคำ้

   และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน(กลบัรำยกำร) (387)               (3,351)            (25,830)          9,864             

ขำดทุนจำกกำรตดับญัชีลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -                 1,307             -                 1,307             

โอนกลบัคำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (15,993)          (10,972)          (320)               (370)               

ขำดทุนจำกกำรตดับญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 10,123           535                -                 -                 

โอนกลบัคำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่สิทธิกำรใช้

    ระบบสำยส่งกระแสไฟฟ้ำรอตดับญัชี (33)                 -                -                 -                 

โอนกลบัคำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,601)            (2,732)            (994)               (1,119)            

ก ำไรจำกกำรเปล่ียนแปลงในมูลคำ่ยติุธรรมของสินทรัพย์

   ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน (1,899)            -                (1,899)            -                 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน (1,599)            -                (1,599)            -                 

(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 309                (557)              -                 (326)               

ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                 14                  -                 14                  

ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 197                78                  193                78                  

ประมำณกำรคำ่ปรับงำนล่ำชำ้ตำมสญัญำ 18,293           12,549           18,293           12,549           

คำ่ใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน 416                462                227                289                

เงินปันผลรับ (725)               (18)                (725)               (18)                 

48,894           73,406           (6,951)            (62)                 

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลูกหน้ีกำรคำ้ 11,624           14,321           15,996           (4,875)            

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 15,713           (15,998)          21,002           (18,746)          

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดหกเดือน ส ำหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน

(พันบาท)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี 11



บริษทั อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสญัญำ 4,383             (28,846)          (13,518)          (18,951)          
สินคำ้คงเหลือ (2,004)            (931)              (24)                 (558)               
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,094)            21                  63                  3                    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 909                (897)              941                (976)               

เจำ้หน้ีกำรคำ้ (3,401)            (1,206)            (1,235)            4,810             

เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 2,353             885                (2,131)            5,244             

คำ่ใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย (5,907)            (5,796)            (184)               (2,406)            

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 167                -                -                 -                 

จ่ำยช ำระประมำณกำรหน้ีสินจำกโครงกำร

    ผลประโยชน์พนกังำน (250)               (15)                -                 -                 

จ่ำยช ำระประมำณกำรหน้ีสินจำกคดีฟ้องร้อง -                 (50)                -                 -                 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (7)                   1,103             104                -                 

กระแสเงินสดไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กำรด ำเนินงำน 71,380           35,997           14,063           (36,517)          

จ่ำยภำษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่ำย (2,045)            (568)              (849)               (427)               

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด ำเนินงำน 69,335           35,429           13,214           (36,944)          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

รับดอกเบ้ีย 218                1,292             174                508                

รับเงินปันผล 725                18                  725                18                  

ซ้ือสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียน (43,600)          (251)              (43,600)          (251)               

เงินสดรับจำกกำรขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียน 15,298           -                15,298           -                 

จ่ำยช ำระเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                 -                (35,500)          (27,728)          

รับคืนเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                 -                29,099           24,000           

ซ้ืออุปกรณ์ (36,096)          (5,528)            (6)                   (203)               

ขำยอุปกรณ์ 65                  629                -                 395                

เงินฝำกธนำคำรติดภำระค ้ำประกนั (17,070)          7,384             (70)                 -                 

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (80,460)          3,544             (33,880)          (3,261)            

(พันบาท)

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดหกเดือน ส ำหรับงวดหกเดือน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี 12



บริษทั อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

จ่ำยดอกเบ้ีย (6,773)            (5,569)            (29)                 (49)                 
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร (107)               4,034             (13)                 (297)               
รับเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 20,000           -                -                 -                 
ช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน (20,000)          -                -                 -                 

ช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (19,473)          (54,390)          -                 -                 

ช ำระหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (3,261)            (1,969)            (1,775)            (433)               

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงิน (29,614)          (57,894)          (1,817)            (779)               

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ (40,739)          (18,921)          (22,483)          (40,984)          

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 136,188         134,522         54,538           74,343           

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 95,449           115,601         32,055           33,359           

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดหกเดือน ส ำหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี 13


