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หมายเหตุ สารบัญ 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3 ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  (“COVID-19”) 

4 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

5 การดาํเนินงานท่ีเป็นไปตามฤดูกาล 

6 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

7 ลูกหน้ีการคา้ 

8 ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

9 ทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากสญัญา 

10 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนและสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

12 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

13 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

14 สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 

15 สิทธิการใชร้ะบบสายส่งกระแสไฟฟ้ารอตดับญัชี 

16 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

17 ค่าความนิยม 

18 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 

19 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือเงินลงทุน 

20 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

21 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

22 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

23 เจา้หน้ีการคา้ 

24 เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

25 เงินมดัจาํรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 

26 เงินกูย้ืมระยะยาว 

27 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

28 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 

29 ประมาณการหน้ีสิน 

30 ทุนเรือนหุน้ 
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31 ส่วนงานดาํเนินงาน 

32 กาํไรต่อหุน้ 

33 เคร่ืองมือทางการเงิน 

34 ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

35 คดีความหรือการฟ้องร้อง และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

36 เร่ืองอ่ืนๆ 

37 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และ 

ท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 408/37 อาคารพหลโยธินเพลสชั้น 9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2536 
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 5 ลาํดบัแรก ณ วนัท่ี 10 ตุลาคม 2564ไดแ้ก่ 
 

  (ร้อยละของทุนชาํระแล้ว) 

นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ  10.54 

นายทิศชวน นานาวราทร  2.81 

นายสุรัตน ์อิฐโสภณพนัธ์  2.01 

นายกรณ์ชนนัท ์ธนนัทน์พงศ ์  1.58 

นายวิชิต ชินวงศว์รกลุ  0.91 
 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจผลิตภณัฑวิ์ศวกรรม บริการติดตั้งและพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย  ์ธุรกิจโรงกาํจดัขยะและผลิตและจาํหน่ายกระแส 

ไฟฟ้าจากขยะ และธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล 
 

เน่ืองจากอดีตผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัท่ีถูกกล่าวโทษว่ามีการกระทาํทุจริต ทั้งน้ี สํานกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการใหท้าํ

การสอบสวนความผิดของอดีตคณะกรรมการบริหาร และบริษทัไดท้าํการฟ้องร้องดาํเนินคดีกบัอดีตผูบ้ริหาร ซ่ึง

ผลของการสอบสวนและการดาํเนินคดีส่วนใหญ่ยงัไม่มีขอ้สรุป และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ขอ้ 35 
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รายละเอียดบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 
 

  ประเทศที ่ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ กจิการจดัตั้ง 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

   2564 2563 

บริษทัย่อยทางตรง     

1. บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่

 จาํกดั 

ใหค้าํปรึกษาวจิยัและพฒันา จาํหน่าย

 ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัเทคโนโลยบีริหาร

 จดัการส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา

 พลงังานทุกชนิดตลอดจนพลงังาน

 ทดแทน 

ไทย 100 100 

2. บริษทั ไออีซี บิซิเนส  

 พาร์ทเนอร์ส จาํกดั 

ลงทุนในกิจการต่างๆ(ยงัไม่ไดเ้ร่ิม

 ดาํเนินงานเชิงพาณิชย)์ 

ไทย 100 100 

3. E – Contech Management Pte. 

 Ltd. 

ใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษา และงานวจิยั

ทางดา้นวศิวกรรม (หยดุดาํเนินกิจการ) 

สิงคโปร์ 100 100 

4. บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

เช้ือเพลิงชีวมวล 

ไทย 100 100 

บริษทัย่อยทางอ้อม     

5. บริษทั จีเดค จาํกดั ธุรกิจโรงกาํจดัขยะและผลิตและจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้าจากขยะ 

ไทย 100 100 

6. บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย ์

ไทย 100 100 

 

2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล 
 

2.1 เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบย่อ และตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบ 

และประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ซ่ึงงบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสาํหรับงบการเงินประจาํปี แต่เนน้การใหข้อ้มูล

เก่ียวกบักิจกรรมเหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆเพ่ือไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้

ดงันั้น การอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย สาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

นโยบายการบญัชี และวิธีการคาํนวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ี มีความสอดคลอ้งกบัการถือปฎิบติัใน 

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้

ตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ทั้งน้ี การถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่าง

มีสาระสาํคญัต่องบการเงิน 
 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทั/บริษทัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงยงัไม่มีผล

บงัคบัใช้ในงวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัทาํงบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ กลุ่มบริษทั/บริษทัได้

ประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ

ปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดวา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 

 

2.3 สกลุเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่ม

บริษทั/บริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือให้แสดงเป็นหลกั 

พนับาท/ลา้นบาท เวน้แต่ท่ีระบุไวอ้ยา่งอ่ืน 

 

2.4 การใช้ดลุยพนิิจและการประมาณการ 
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ 

การประมาณการ และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน

จาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลน้ี ผูบ้ริหารไดมี้การใชดุ้ลยพินิจอยา่งมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย

การบญัชีของกลุ่มบริษทั/บริษทั และแหล่งขอ้มูลสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการ ซ่ึงถือปฏิบติั

เช่นเดียวกนัในการจดัทาํงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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2.4.1 การใช้ดลุยพินิจ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชดุ้ลยพินิจในการเลือกนโยบายการบญัชี ซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินท่ี

รับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
 

2.4.2 ข้อสมมติฐาน และความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

• ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีสาํคญัซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมีนยัสาํคญัท่ีเป็นเหตุ

ให้ตอ้งมีการปรับปรุงจาํนวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ย หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ดงัต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 และ 11 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 การวดัมูลค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 และ 16 การบญัชีสาํหรับขอ้ตกลงซ่ึงรวมสญัญาเช่า 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 ข้อสมมติฐานสําหรับการประมาณการกระแสเงินสด 

ในอนาคต 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 การคํานวนประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของ 

ค่าความนิยม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

และการใชป้ระโยชนข์องขาดทุนทางภาษี 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 28 ขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการเพ่ิมข้ึนของ

เงินเดือน อตัราการหมุนเวียนของพนักงาน อตัรา

มรณะ และอตัราทุพพลภาพ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 และ 35 ประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้อง 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 33 การตีมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน 
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2.5 การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทั/บริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ี

จะทาํไดมู้ลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า 

ดงัน้ี 
 

• ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน

อยา่งเดียวกนั 
 

• ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสงัเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) สาํหรับ

สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
 

• ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถ

สงัเกตได)้ 
 

หากขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ท่ีแตกต่างกนั การวดัมูลค่าโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 การวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 ค่าความนิยม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 33 เคร่ืองมือทางการเงิน 
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3 ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  (“COVID-19”) 
 

เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (“COVID-19”) ไดลุ้กลาม

และส่งผลกระทบท่ีรุนแรงในวงกวา้งต่อธุรกิจและประชาชนทัว่ไปทั้งทางตรงและทางออ้มไปทัว่โลก ทาํใหเ้กิด

การชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่มีผลกระทบต่อรายได้

หลกัของกลุ่มบริษทั (รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า) 
 

ดว้ยสถานการณ์ดงักล่าวอาจนํามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจใน

ปัจจุบนั และฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั/บริษทั จะติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองและ 

จะประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน

อย่างสมํ่าเสมอ อน่ึง ระดบัความรุนแรงของผลกระทบข้ึนอยู่กบัมาตรการควบคุมต่าง ๆ ของภาครัฐและระยะเวลา 

ในการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19) ท่ีฝ่ายบริหารจะตอ้งใชดุ้ลยพินิจในประเด็นต่างๆ 

เม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลง 
 

4 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัไดใ้ชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและวิธีการคาํนวณในงบการเงินระหวา่งกาลเช่นเดียวกบัท่ีใช้

ในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

5 การดาํเนินงานที่เป็นไปตามฤดูกาล 
 

ยอดรายไดข้องกลุ่มบริษทั/บริษทัจากการดาํเนินธุรกิจ เป็นไปตามฤดูกาลปกติตามภาวะเศรษฐกิจ 
 

6 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยและบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหว่างกนัท่ีมีนยัสําคญักบั

กลุ่มบริษทั/บริษทัในระหวา่งงวด มีดงัน้ี 
 

 

ช่ือบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

ประเทศ 

ที่จดัตั้ง/สัญชาติ 

 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

1. บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จาํกดั  ไทย เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 และ

มีกรรมการร่วมกนั 

2. บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จาํกดั ไทย เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 และ

มีกรรมการร่วมกนั 
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ช่ือบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

ประเทศ 

ที่จดัตั้ง/สัญชาติ 

 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

3. บริษทั จีเดค จาํกดั ไทย เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ถือหุ้นโดยบริษัท  

ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จาํกดั ถือหุน้ร้อยละ

100 และมีกรรมการร่วมกนั 

4. บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกดั ไทย เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ถือหุ้นโดยบริษัท  

ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จาํกดั ถือหุน้ร้อยละ 

100 และมีกรรมการร่วมกนั 

5. E – Contech Management Pte. Ltd. สิงคโปร์ เป็นบริษทัย่อย (หยุดดาํเนินกิจการ) บริษทั 

ถือหุน้ร้อยละ 100 

6. บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั (“SK I”) ไทย เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 และ

มีกรรมการร่วมกนั 

7. บริษทั เดอะ เอม็กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุน้ 

8. บริษทั อกริเพียว โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีผูถื้อหุ้นร่วมกัน

และเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นใหญ่

ของบริษทั 

9. กิจการคา้ร่วม เอไอ ไทย เป็นกิจการคา้ร่วม (“คอนซอร์เตียม”) ระหว่าง

บริษทักบับริษทั แอพเวิร์คส์ จาํกดั 

10. บริษทั แอพเวิร์คส์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็นผูค้า้ร่วมของ

กิจการคา้ร่วม เอไอ 

11. บริษทั คิงส์สปัน จาํกดั 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. ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบการ

วางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ 

ของกิจการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

ทั้ งน้ี  รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท /

บริษทั (ไม่ว่าจะทาํหนา้ท่ีในระดบัผูบ้ริหาร

หรือไม่) 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดค่้าบริหารจดัการ ราคาตามสญัญา 

ดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ 2–5 ต่อปี  

เงินปันผลรับ ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา 

ค่าเช่าโกดงัเกบ็สินคา้ ราคาตามสญัญา 

ค่าท่ีปรึกษา ราคาตามสญัญา 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ บาํเหน็จ ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั 

  กรรมการ เบ้ียประชุม เงินเดือน โบนสั และอ่ืน  
 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สรุปไดด้งัน้ี 
 

 สําหรับงวดสามเดือน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

รายได้        

บริษทัย่อย        

รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  300  308 

ดอกเบ้ียรับ -  -  4,411  4,543 

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั        

เงินปันผลรับ 630  -  630  - 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเพ่ือคา้ 40,323  -  40,323  - 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการ 

  เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 

 

3,666 

  

- 

  

3,666 

  

- 

ค่าใช้จ่าย        

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั        

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,284  7,235  1,284  7,235 

บุคคลที่เกีย่วข้องกนั        

ค่าท่ีปรึกษา 1,153  419  180  100 



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 สําหรับงวดสามเดือน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 1,614  1,820  969  821 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 56  159  52  139 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 1,670  1,979  1,021  960 
 

 สําหรับงวดเก้าเดือน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

รายได้        

บริษทัย่อย        

รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  900  1,234 

ดอกเบ้ียรับ -  -  13,137  13,554 

รายไดอ่ื้น -  -  130  - 

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั        

เงินปันผลรับ 1,321  -  1,321  - 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเพ่ือคา้ 40,350  -  40,350  - 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการ 

  เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 

 

5,565 

  

- 

  

5,565 

  

- 

ค่าใช้จ่าย        

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั        

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 2,746  12,135  2,746  12,135 

บุคคลที่เกีย่วข้องกนั        

ค่าท่ีปรึกษา 3,188  1,418  540  460 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 5,517  5,893  3,010  2,874 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 196  300  156  240 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 5,713  6,193  3,166  3,114 



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

ลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น – กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงินรวม 

  

ยอดหน้ีคงเหลือ 

 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

  

สุทธิ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ลกูหน้ีอื่น            

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั            

บริษทั เดอะ เอม็กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 450,000  450,000  450,000  450,000  -  - 

รวม 450,000  450,000  450,000  450,000  -  - 

  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  

ยอดหน้ีคงเหลือ 

 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

  

สุทธิ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ลกูหน้ีอื่น            

บริษทัย่อย            

บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จาํกดั 2,377  2,281  2,281  2,281  96  - 

บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จาํกดั 490  490  490  490  -  - 

บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั 7,449  7,545  7,160  7,545  289  - 

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั            

บริษทั เดอะ เอม็กรุ๊ป จาํกดั(มหาชน) 450,000  450,000  450,000  450,000  -  - 

ดอกเบ้ียค้างรับ            

บริษทัย่อย            

บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จาํกดั 369,560  361,150  361,150  361,150  8,410  - 

บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จาํกดั 21,019  21,019  21,019  21,019  -  - 

บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั 36,915  32,189  32,191  32,189  4,724  - 

E-Contech Management Pte.Ltd. 619  619  619  619  -  - 

รวม 888,429  875,293  874,910  875,293  13,519  - 



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  

ยอดหน้ีคงเหลือ 

 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

  

สุทธิ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย            

บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จาํกดั 541,434  575,434  541,434  575,434  -  - 

บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์สจาํกดั 3,423  2,423  3,423  2,423  -  - 

บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั 281,469  236,469  236,469  236,469  45,000  - 

E-Contech Management Pte.Ltd. 4,424  4,523  4,424  4,523  -  - 

รวม 830,750  818,849  785,750  818,849  45,000  - 



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน    

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 1,000  - 

กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (9,000)  (14,000) 

รวม (8,000)  (14,000) 

    

สาํหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน    

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 1,000  27,728 

กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (34,099)  (38,000) 

รวม (33,099)  10,272 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  818,849  845,431 

เพ่ิมข้ึน -  -  50,000  27,728 

ลดลง -  -  (38,099)  (38,000) 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน -  -  830,750  835,159 

 

  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น– กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

เงนิลงทุนเพ่ือค้า     

บริษทั อกริเพียว โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน)  8,644  - 

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า  5,565  - 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน  14,209  - 

 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย ตามรายะเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 
 

สินทรัพย์สิทธิการใช้– บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  4,915  - 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด  (2,084)  - 

มลูค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 กนัยายน  2,831  - 

 

เจ้าหน้ีการค้า– กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั        

ผู้ค้าร่วม        

บริษทั แอพเวิร์คส์ จาํกดั 1,346  821  1,346  821 

รวม 1,346  821  1,346  821 



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หน้ีสินตามสัญญาเช่า – กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

  2564  2563 

  (พันบาท) 

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั     

บริษทั คิงส์สปัน จาํกดั  693  1,149 

บุคคลที่เกีย่วข้องกนั     

หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคลรุ่งเรือง  466  799 

หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคลยุทธนา  466  799 

หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคลเกษม  1,049  1,798 

หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคลบุญจง  233  401 

รวม  2,907  4,946 
 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมนุเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน – บุคคลที่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บุคคลที่เกีย่วข้องกนั        

ผูบ้ริหารสาํคญั 1,642  1,509  1,329  1,213 

รวม 1,642  1,509  1,329  1,213 

 

ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหน้ีสินของบริษทัยอ่ย ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2564 มีมติอนุมติัใหก้าํหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ

บริษทัและกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2564 ในวงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 0.96 ลา้นบาท 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2563 มีมติอนุมติัใหก้าํหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ

บริษทั และกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2563 ในวงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 0.80 ลา้นบาท 
  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาสําคัญที่ทํากบับุคคลและกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

บริษทัไดท้าํสัญญาว่าจา้งท่ีปรึกษากบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและผูบ้ริหารสําคญัของบริษทัจาํนวน 5 สัญญา เพ่ือเป็น 

ท่ีปรึกษา ให้คาํแนะนาํดา้นกฎหมาย และประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ มีระยะเวลาของสัญญาตั้งแต่ 3 เดือน ถึง  

60 เดือน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2567 ในอตัราค่าจา้งเดือนละ 10,000 บาท ถึง 50,000 

บาท 
 

ในระหว่างปี 2564 และ 2563 บริษทัไดท้าํสัญญารับจา้งบริหารงานกบับริษทัย่อย 4 แห่ง และ 4 แห่ง ตามลาํดบั

เพ่ือบริหารจดัการงานดา้นต่างๆ กาํหนดระยะเวลา 12 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

และตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กาํหนดอตัราค่าจา้งบริหารงานของแต่ละบริษทัย่อย 

ในอตัราปีละ 120,000 บาท ถึง 360,000 บาท 
 

เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 บริษทัยอ่ย (บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกดั) ไดท้าํสัญญาจา้งท่ีปรึกษากบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

กนั (นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ) เพ่ือเป็นท่ีปรึกษาทางดา้นแผนงานโครงการใหม่ กาํหนดระยะเวลา 12 เดือน เร่ิมตั้งแต่

วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และกาํหนดอตัราค่าจา้งเดือนละ 200,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
 

เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 และ 1 พฤศจิกายน 2563 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าโกดงัเก็บสินคา้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 5 สญัญา เพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีเกบ็สินคา้ 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 จาํกดั) ไดท้าํสัญญาให้เช่าเคร่ืองจกัรส่วน

หนา้กบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั จีเดค จาํกดั) กาํหนดระยะเวลาเช่า 5 ปี อตัราค่าเช่าเดือนละ 1.50 ลา้นบาท 
 

สัญญากจิการค้าร่วม 
 

เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2561 บริษทัไดท้าํสญัญากิจการคา้ร่วม (“คอนซอร์เตียม”) กบับริษทั แอพเวิร์คส์ จาํกดั และ

ใชช่ื้อว่า “กิจการคา้ร่วม เอไอ” โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือร่วมกนัยื่นขอ้เสนอและเขา้ประกวดราคา ทาํสัญญา และ

ปฎิบติังานตามสญัญากบับริษทัมหาชนแห่งหน่ึงในโครงการจดัทาํแผนพฒันาระบบสาํรองสาํหรับ OM Unified 

จาํนวน 1 ระบบ มีระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ีลงนามในสัญญาและจะส้ินสุดเม่ือกิจการคา้ร่วมไดป้ฎิบติัตามสัญญา 

ครบถว้น ทั้งน้ี ผูร่้วมคา้แต่ละฝ่ายจะตอ้งปฏิบติังานตามขอบข่ายการทาํงาน การจดัหาสินคา้ และการใหบ้ริการ 

ตามขอ้กาํหนด และเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาคา้ร่วม 
 

  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ลูกหนีก้ารค้า 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

กิจการอ่ืน 75,129  56,269  29,293  26,032 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี        

คาดวา่จะเกิดข้ึน (7,722)  (7,605)  (6,994)  (6,877) 

สุทธิ 67,407  48,664  22,299  19,155 
 

สาํหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน       

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด        

วา่จะเกิดข้ึน 117  -  117  - 

รวม 117  -  117  - 
 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 65,683  41,218  20,575  15,025 

คา้งชาํระเกินกาํหนด        

  นอ้ยกวา่ 3 เดือน 1,841  7,446  1,841  4,130 

  มากกวา่ 12 เดือน 7,605  7,605  6,877  6,877 

รวม 75,129  56,269  29,293  26,032 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (7,722)  (7,605)  (6,994)  (6,877) 

สุทธิ 67,407  48,664  22,299  19,155 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลา 7 - 30 วนั 
 

  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 450,000  450,000  888,429  875,293 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (450,000)  (450,000)  (874,910)  (875,293) 

สุทธิ -  -  13,519  - 

กิจการอ่ืน 247,992  257,243  164,407  169,121 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (128,678)  (132,608)  (105,492)  (109,383) 

สุทธิ 119,314  124,635  58,915  59,738 

สุทธิ 119,314  124,635  72,434  59,738 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน       

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด        

วา่จะเกิดข้ึน -  -  -  4,479 

กลบัรายการผลขาดทุนดา้น        

เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (1,111)  (1,668)  (1,111)  (9,232) 

รวม (1,111)  (1,668)  (1,111)  (4,753) 

 

สาํหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 
      

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด        

วา่จะเกิดข้ึน -  -  -  13,939 

กลบัรายการผลขาดทุนดา้น        

เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (3,930)  (5,583)  (4,274)  (13,121) 

รวม (3,930)  (5,583)  (4,274)  818 

 

  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น – กจิการอื่น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 2,871  3,867  483  336 

เงินทดรองจ่ายโครงการพฒันา 6,000  6,000  6,000  6,000 

เงินทดรองจ่ายอ่ืน 1,384  404  121  304 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 6,116  6,125  6,116  6,125 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมจ่ายล่วงหนา้        

     (ดูหมายเหตุขอ้ 35) 111,174  114,511  45,195  46,201 

ภาษีซ้ือรอใบกาํกบัภาษี 657  981  349  74 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 6,113  7,031  5,136  4,053 

ลูกหน้ีอ่ืน – บริษทั โรงไฟฟ้า        

  หนองรี จาํกดั 48,635  51,667  47,778  51,667 

ลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์ 7,518  8,227  7,518  8,227 

ลูกหน้ีอ่ืน 57,524  58,430  45,711  46,134 

รวม 247,992  257,243  164,407  169,121 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (128,678)  (132,608)  (105,492)  (109,383) 

สุทธิ 119,314  124,635  58,915  59,738 

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ -ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืนกจิการอ่ืน ประกอบด้วย :- 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

เงินทดรองจ่ายอ่ืน 50  80  -  - 

เงินทดรองจ่ายโครงการพฒันา 6,000  6,000  6,000  6,000 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 6,079  6,079  6,079  6,079 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมจ่ายล่วงหนา้ 10,850  10,850  -  - 



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีอ่ืน – บริษทั โรงไฟฟ้า        

  หนองรี จาํกดั 48,635  51,667  47,778  51,667 

ลูกหน้ีอ่ืน 57,064  57,932  45,635  45,637 

รวม 128,678  132,608  105,492  109,383 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 มีมติอนุมติัให้บริษทัขายสิทธิเรียกร้องในมูลหน้ี 

เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จาํกดั จาํนวน 65 ลา้นบาท ใหก้บับริษทัอ่ืนแห่งหน่ึงท่ีซ้ือหุน้ของบริษทั 

โรงไฟฟ้าหนองรี จาํกดั จากบริษทั ในราคา 20 ลา้นบาท กาํหนดผอ่นชาํระใหเ้สร็จส้ินภายในระยะเวลา 3 ปี โดย

กาํหนดใหผ้่อนชาํระเป็นรายเดือน จาํนวน 36 งวด งวดละ 555,555.55 บาท เร่ิมชาํระงวดแรกภายในส้ินเดือน 

(ท่ีบริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จาํกดั สามารถผลิตไฟฟ้าได ้3 เมกะวตัต ์และซ้ือขายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟภ. ได)้ แต่เม่ือวนัท่ี 

26 กมุภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดท้าํสัญญาจะซ้ือจะขายสิทธิเรียกร้องดงักล่าวแลว้ ดงันั้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 

31 ธันวาคม 2563 มียอดคงเหลือจาํนวน 48 ลา้นบาท และ 52 ลา้นบาท ตามลาํดบั และไดต้ั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนไวแ้ลว้จาํนวน 48 ลา้นบาท และ 52 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

9 สินทรัพย์ที่เกดิจากสัญญา-หมุนเวยีน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

กิจการอ่ืน 73,596  72,698  32,672  29,074 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (13,749)  (11,434)  (13,749)  (11,434) 

สุทธิ 59,847  61,264  18,923  17,640 

 

สาํหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน       

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ 

   เกิดข้ึน 

 

2,315 

  

565 

  

2,315 

  

565 

 

  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอ่ืน/สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

   งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   มูลค่ายติุธรรม 

     30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

     2564  2563 

   (พันบาท) 

เงินลงทุนเพ่ือคา้     14,209  11,400 

เงินลงทุนเผื่อขาย     -  1,059 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน     8,995  8,995 

     23,204  21,454 

หัก ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง     (8,995)  (8,995) 

รวม     14,209  12,459 

จดัประเภทเป็น :        

 ส่วนท่ีหมุนเวียน     14,209  11,400 

 ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน     -  1,059 

รวม     14,209  12,459 

 

• เงินลงทุนเพ่ือคา้ 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนเพ่ือคา้ระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

 

   งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   มูลค่ายติุธรรม 

     2564  2563 

   (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม     12,007  - 

ซ้ือระหวา่งวด     57,056  6,298 

จาํหน่ายระหวา่งงวด     (60,419)  - 

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า     5,565  (239) 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน     14,209  6,059 



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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• เงินลงทุนเผื่อขาย 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนเผื่อขายระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

 

   งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   มูลค่ายติุธรรม 

     2564  2563 

   (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม     1,059  1,804 

จาํหน่ายระหวา่งงวด     (1,059)  - 

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า     -  (775) 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน     -  1,029 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการ  

 ราคาทุน  เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน มูลค่ายติุธรรม 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนเผ่ือขาย            

บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) -  125  -  934  -  1,059 

 

  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

38 

 

• เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

   งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

     2564  2563 

   (พันบาท) 

เงินลงทุนทัว่ไป – ราคาทุน     

บริษทั เอน็เนอร์จี ซิสเทม็ เอน็จิเนียริง แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม      8,995  8,995 

ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งงวด     -  - 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน     8,995  8,995 

หัก ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง     (8,995)  (8,995) 

สุทธิ     -  - 

 

11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2564  2563 

  (พันบาท) 

ราคาทุน :-     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2,470,010  2,470,010 

ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งงวด  -  - 

  2,470,010  2,470,010 

หัก ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง  (2,470,010)  (2,470,010) 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน  -  - 
 



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  วิธีราคาทุน  ค่าเผ่ือมูลค่าเงินลงทุนลดลง  วิธีราคาทุน – สุทธิ  เงินปันผลรับ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (ร้อยละ)  (ล้านบาท)  (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางตรง                        

บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่จาํกดั  100  100  1,040  1,040  1,031,135  1,031,135  (1,031,135)  (1,031,135)  -  -  -  - 

บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส                        

 จาํกดั 100  100  760  760  760,600  760,600  (760,600)  (760,600)  -  -  -  - 

E-Contech Management Pte. Ltd. 100  100  3  3  3,275  3,275  (3,275)  (3,275)  -  -  -  - 

บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั 100  100  630  630  675,000  675,000  (675,000)  (675,000)  -  -  -  - 

รวม         2,470,010  2,470,010  (2,470,010)  (2,470,010)  -  -  -  - 

 

 



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

การซ้ือ จาํหน่าย และโอนอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 197,043  199,497  142,492  142,492 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (1,449)  (1,455)  -  - 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 195,594  198,042  142,492  142,492 

 

การคํ้าประกนั 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนท่ีเป็นโฉนดท่ีดิน รวม 4โฉนด ราคาทุน 133 ลา้นบาท 

ของบริษทั และอาคารชุดมูลค่าตามบญัชี 17 ลา้นบาท ของบริษทัย่อย (บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จาํกดั) ได้

จดทะเบียนจาํนองเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมเงินจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 ท่าน 
 

13 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 

การซ้ือ จาํหน่าย และโอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 620,687  688,607  3,363  4,359 

การซ้ือและการโอนเขา้ – ราคาทุน 40,149  10,411  40  256 

การจาํหน่ายและการโอนออก        

 - ราคาตามบญัชีสุทธิ (13,746)  (610)  -  (72) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (72,571)  (77,824)  (938)  (1,783) 

โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสาํหรับงวด 1,258  16,722  466  648 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 575,777  637,306  2,931  3,408 

 

  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สินทรัพย์ท่ีติดต้ังบนท่ีดินเช่า 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ยสองแห่ง (บริษทั จีเดค จาํกดั และบริษทั ไออีซี กรีน 

เอนเนอร์ยี่ จาํกดั) มูลค่าตามบญัชี จาํนวน 185 ลา้นบาท ไดก่้อสร้างและติดตั้งบนท่ีดินเช่าของบริษทัย่อยภายใตส้ัญญา

เช่าท่ีดิน 2 ฉบบั ระยะเวลา 20 ปี และ 25 ปี และกรรมสิทธ์ิในส่ิงก่อสร้าง อาคารและเคร่ืองจกัรของบริษทัย่อยดงักล่าว 

ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผูใ้หเ้ช่าท่ีดินทั้งจาํนวน เม่ือส้ินสุดสญัญาเช่า 
 

การคํา้ประกัน 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มูลค่าสุทธิทางบญัชีของท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัหรือจะมีข้ึนต่อไป 

ในอนาคตของบริษทัย่อยหน่ึงแห่ง (บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั)ไดจ้ดทะเบียนจาํนองไวเ้ป็นหลกัประกนั 

ตลอดจนโอนสิทธิเรียกร้องตามสญัญาฯ ใหแ้ก่ธนาคารเพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัตามสญัญาเงินกูย้ืม สรุปไดด้งัน้ี 
 

   งบการเงินรวม 

   (ล้านบาท) 

ท่ีดิน   16 

อาคาร   3 

โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวลพร้อมอุปกรณ์ท่ีใชผ้ลิต   147 

รวม   166 
 

14 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาํเนินงาน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 161,320  161,320  151,949  151,949 

ไม่เปล่ียนแปลงในระหวา่งงวด -  -  -  - 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 161,320  161,320  151,949  151,949 

 

  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 สิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ารอตดับัญชี 
 

การซ้ือ จาํหน่าย และโอนสิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ารอตดับญัชีระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 32,943  34,735  -  - 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (1,336)  (1,341)  -  - 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 31,607  33,394  -  - 

 

16 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้ะหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 28,851  26,565  14,569  11,448 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (4,078)  (1,932)  (3,414)  (1,317) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 24,773  24,633  11,155  10,131 

 

17 ค่าความนิยม 
 

 งบการเงินรวม 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

ราคาทุน :    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  239,322  239,322 

ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งงวด -  - 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 239,322  239,322 

หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (239,322)  (239,322) 

สุทธิ -  - 



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน 
 

การซ้ือ จาํหน่าย และโอนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 285  409  90  118 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (3,952)  (4,436)  (1,391)  (1,887) 

โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่า 3,846  4,297  1,371  1,866 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 179  270  70  97 

 

19 เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือเงนิลงทุน 
 

   งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

     30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

     2564  2563 

     (พันบาท) 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือเงินลงทุน     40,000  40,000 

หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์     (40,000)  (40,000) 

สุทธิ     -  - 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2558 มีมติอนุมติัให้บริษทัซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ถาวร เอ็น

เนอร์ยี่ (2013) จาํกดั (“TE”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออกชาํระแลว้รวมจาํนวน 1,250,000 หุ้น ในราคา

หุน้ละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่าหุน้ท่ีซ้ือขายทั้งส้ิน 125 ลา้นบาท โดยมีการชาํระค่าหุ้นตามสัญญา 2 งวด บริษทัชาํระ

งวดท่ี 1 จาํนวน 40 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2558 ซ่ึงไดบ้นัทึกเป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือเงินลงทุน เน่ืองจากการ

ซ้ือหุน้ดงักล่าวไม่สามารถดาํเนินการไดแ้ลว้เสร็จตามสัญญาท่ีตกลงไว ้บริษทัจึงไดฟ้้องร้องดาํเนินคดีกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง

เพ่ือเรียกคืนเงินจ่ายล่วงหนา้ และไดบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินจ่ายล่วงหนา้ทั้งจาํนวน ตามรายละเอียดท่ีกล่าว 

ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 35 
  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 
 

 งบการเงนิรวม 

   บนัทึกเป็นรายจ่าย/รายไดใ้น   

 ณ วนัที ่ 

1 มกราคม 2564 

  

กาํไร(ขาดทุน) 

 กาํไร(ขาดทุน) 

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที ่

30 กนัยายน 2564 

 (พันบาท) 

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (186)  -  186  - 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน        

 สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (1,374)  -  (15)  (1,389) 

รวม (1,560)  -  171  (1,389) 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   บนัทึกเป็นรายจ่าย/รายไดใ้น   

 ณ วนัที ่ 

1 มกราคม 2564 

  

กาํไร(ขาดทุน) 

 กาํไร(ขาดทุน) 

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที ่

30 กนัยายน 2564 

 (พันบาท) 

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (186)  -  186  - 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน        

 สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (1,374)  -  -  (1,374) 

รวม (1,560)  -  186  (1,374) 

 

 

  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

45 

 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   บนัทึกเป็นรายจ่าย/รายไดใ้น   

 ณ วนัที ่ 

1 มกราคม 2563 

  

กาํไร(ขาดทุน) 

 กาํไร(ขาดทุน) 

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที ่

30 กนัยายน 2563 

 (พันบาท) 

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (336)  -  -  (336) 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน        

 สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (1,184)  -  -  (1,184) 

รวม (1,520)  -  -  (1,520) 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (ล้านบาท) 

ผลแตกต่างชัว่คราว 1,639  1,630  1,039  1,052 

ยอดขาดทุนยกไป 200  584  37  441 

รวม 1,839  2,214  1,076  1,493 

 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายใุนปี 2564 - 2568 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมายเก่ียวกบั

ภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้นกลุ่มบริษทั/บริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

เน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทั/บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทาง

ภาษีดงักล่าว 
 

  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

46 

 

21 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

เงินประกนัตามสญัญาก่อสร้างและ        

  บริหารจดัการระบบกาํจดัขยะมูล        

  ฝอยชุมชนต่อเทศบาลนครหาดใหญ่ 32,500  32,500  -  - 

เงินประกนัการชาํระเงินค่าซ้ือขาย        

  กากท่ีเหลือจากการคดัแยกปุ๋ยอินทรีย ์ 5,000  5,000  5,000  5,000 

เงินมดัจาํและเงินประกนัอ่ืนๆ 23,077  23,985  17,570  18,511 

รวม 60,577  61,485  22,570  23,511 

หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (7,575)  (7,575)  (6,370)  (6,370) 

สุทธิ 53,002  53,910  16,200  17,141 

 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า ประกอบด้วย :- 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

เงินประกนัการชาํระเงินค่าซ้ือขายกาก        

  ท่ีเหลือจากการคดัแยกปุ๋ยอินทรีย ์ 5,000  5,000  5,000  5,000 

เงินมดัจาํอ่ืนๆ 2,575  2,575  1,370  1,370 

รวม 7,575  7,575  6,370  6,370 

 

  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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22 เงนิเบิกเกนิบัญชีธนาคารและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 197  10,288  29  41 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 20,000  20,000  -  - 

รวม 20,197  30,288  29  41 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 20,000  -  -  - 

เพ่ิมข้ึน 40,000  20,000  -  - 

ลดลง (40,000)  -  -  - 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 20,000  20,000  -  - 

 

23 เจ้าหนีก้ารค้า 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,346  821  1,346  821 

กิจการอ่ืน ๆ 35,535  25,763  3,520  995 

รวม 36,881  26,584  4,866  1,816 

 

  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
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24 เจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

กจิการอ่ืน        

เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น 79,887  71,770  3,272  2,888 

เจา้หน้ีอ่ืน 21,621  29,418  12,210  12,347 

เงินรับตามบนัทึกการชดใชค่้าเสียหาย 5,000  5,000  5,000  5,000 

ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 10,831  11,292  4,033  4,833 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 4,155  3,617  4,030  3,469 

รวม 121,494  121,097  28,545  28,537 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563 ไดมี้มติอนุมติัเห็นชอบใหรั้บขอ้เสนอของนายสุทิน ใจธรรม 

ท่ีจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทจํานวน 15 ลา้นบาท และให้บริษัทยื่นคาํร้องถอนคดีอาญาหมายเลขดําท่ี อ. 

2568/2559 และหมายเลขแดงท่ี อ. 2696/2561 ขอ้หาฉ้อโกง ระหว่างบริษทั (“โจทก์”) กบันายสุทิน ใจธรรม และ

นางสาวจารุวรรณ ภูษณภิบาลคุปต ์(“จาํเลย”) 

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2563 บริษทั (“โจทก์”) ไดท้าํบนัทึกการชดใชค่้าเสียหายและส่งมอบเช้ือเพลิงกบันาย 

สุทิน ใจธรรม (“จาํเลย”) และนางสาวจารุวรรณ ภูษณภิบาลคุปต ์(“ลูกหน้ี”) จาํนวน 2 ฉบบั โดยจาํเลยมีความประสงค์

ขอชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่บริษทัและขอใหบ้ริษทัถอนฟ้องจาํเลยในคดีอาญาหมายเลขดาํท่ี อ. 2568/2559 และหมายเลข

แดงท่ี อ. 2696/2561 ขอ้หาฉอ้โกง โดยลูกหน้ีตกลงเขา้ผกูพนัในการชดใชค่้าเสียหายโดยจะเป็นผูส้ัง่จ่ายชาํระค่าเสียหาย

ใหบ้ริษทั ทั้งน้ี จาํเลยและลูกหน้ีตกลงยินยอมชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่บริษทัจาํนวน 15 ลา้นบาท โดยกาํหนดแบ่งชาํระ

ดงัน้ี 
 

1) ชาํระในวนัท่ีทาํบนัทึกฉบบัน้ีจาํนวน 5 ลา้นบาท โดยชาํระเป็นแคชเชียร์เช็คเลขท่ี 16118083 ลงวนัท่ี 13 

เมษายน 2563 ซ่ึงบริษทัไดรั้บชาํระเงินเรียบร้อยแลว้ และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 บริษทับนัทึกไวเ้ป็นเงินรับตามบนัทึกการชดใชค่้าเสียหายทั้งจาํนวนภายใตเ้จา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
 

2) ส่วนท่ีเหลืออีกจาํนวน 10 ลา้นบาท ชาํระเป็นเช็คสั่งจ่ายล่วงหนา้จาํนวน 22 ฉบบั ลงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2563 ถึง

วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565 โดยบริษทั แกว้ลาํดวน กรุ๊ป จาํกดั เป็นผูส้ั่งจ่าย และนางสาวจารุวรรณ ภูษณภิบาลคุปต ์

เป็นผูล้งลายมือช่ือสัง่จ่าย 



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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และจาํเลยสามารถส่งมอบเช้ือเพลิงไมส้บัท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าตามมาตรฐานท่ีบริษทักาํหนด โดยส่งมอบใหแ้ก่

บริษทั หรือบริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั (“เจา้หน้ี”) ทุกๆ เดือนไม่เกินกว่าหรือเท่ากบัจาํนวน 1.50 ลา้นบาท 

เร่ิมงวดแรกในเดือนเมษายน 2563 และตอ้งส่งมอบใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 ทั้งน้ี มูลค่าสินคา้ให้

ถือเอาราคาซ้ือขายในทอ้งตลาดท่ีซ้ือขายจริงเฉล่ียของสามบริษทัท่ีน่าเช่ือถือ 
 

ทั้งน้ี บริษทัตกลงยินยอมถอนฟ้องคดีดงักล่าวทนัทีเม่ือไดรั้บเงินและไดรั้บเช็คล่วงหนา้จาํนวน 22 ฉบบัดงักล่าว 

และเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 บริษทัไดถ้อนฟ้องคดีดงักล่าวต่อศาลฎีกาแลว้ 
 

จนถึงปัจจุบนับริษทัไม่สามารถเรียกเกบ็เงินตามเช็คสั่งจ่ายไดจ้าํนวน 17 ฉบบั เป็นเงิน 7.65 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัได้

แจง้ความร้องทุกขด์าํเนินคดีอาญาตามพระราชบญัญติัเช็คกบันายสุทิน ใจธรรม และนางสาวจารุวรรณ ภูษณภิบาลคุปต ์

ต่อสถานีตาํรวจฯ แลว้ อย่างไรก็ตาม บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั มีหน้ีคา้งชาํระค่าเช้ือเพลิงไมส้ับเป็นจาํนวน  

4.55 ลา้นบาท 
 

25 เงนิมัดจาํรับล่วงหน้าค่าหุ้น 
 

  งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

  2564  2563 

  (พันบาท) 

เงินมดัจาํรับจากผูจ้ะซ้ือบริษทัยอ่ย  10,000  10,000 

รวม  10,000  10,000 

 

26 เงนิกู้ยืมระยะยาว 
 

  งบการเงินรวม 

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

  2564  2563 

  (พันบาท) 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  116,141  144,914 

หัก เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีเจา้หน้ีสามารถเรียกคืนไดท้นัที  -  (144,914) 

 เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (37,200)  - 

สุทธิ  78,941  - 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาว สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

  งบการเงินรวม 

  2564  2563 

  (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม   144,914  237,701 

ลดลง  (28,773)  (82,031) 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน  116,141  155,670 

 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมของบริษทัย่อย (บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั ) มีขอ้จาํกดัเก่ียวกบัการดาํรงอตัราส่วน

ความสามารถในการชาํระหน้ี ดงัน้ี 
 

    ตามงบการเงิน 

  ตามสัญญา  ณ 30 กนัยายน 2564  ณ 31 ธนัวาคม 2563 

อตัราส่วนทางการเงิน (DSCR)  ไม่ตํ่ากวา่ 1.1  0.31  0.67 

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของ 

 ผูถื้อหุน้ (D/E Ratio) 

  

ไม่ตํ่ากวา่ 0 

  

(0.72) 

  

(1.04) 
 

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

ใหเ้ป็นไปตามสญัญาดงักล่าว ซ่ึงอาจทาํใหธ้นาคารเร่งใหบ้ริษทัย่อยชาํระหน้ีคงเหลือทั้งหมดก่อนครบกาํหนดได้

ทนัที :ซ่ึงภายใตส้ัญญาดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2564 ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงไดแ้จง้ให้บริษทัย่อย 

(บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั) ทราบว่าบริษทัย่อยไดป้ฎิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี โดย

ไม่มีเหตุผิดนดัและไม่มีเหตุใดๆ ใหบ้ริษทัยอ่ยตอ้งชาํระหน้ีทั้งหมดใหก้บัธนาคารก่อนท่ีจะครบกาํหนดโดยทนัที 
 

  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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27 หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 2564  

 มูลค่า

อนาคต 

ของจาํนวน

เงินขั้นตํ่า 

ท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั 

ของจาํนวน

เงินขั้นตํ่า 

ท่ีตอ้งจ่าย  

มูลค่าอนาคต 

ของจาํนวน

เงินขั้นตํ่า 

ท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า

ปัจจุบนั 

ของจาํนวน

เงินขั้นตํ่า 

ท่ีตอ้งจ่าย  

 (พันบาท) 

ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5,740  536  5,204  3,892  289  3,603  

ครบกําหนดชําระหลงัจากหน่ึงปี 

  แต่ไม่เกินหา้ปี 18,058 

 

2,261 

 

15,797 

  

3,245 

  

345 

  

2,900 

 

ครบกาํหนดชาํระหลงัจากหา้ปี 31  1  30  31  1  30  

รวม 23,829  2,798  21,031  7,168  635  6,533  

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม 2563  

 มูลค่า

อนาคต 

ของจาํนวน

เงินขั้นตํ่า 

ท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั 

ของจาํนวน

เงินขั้นตํ่า 

ท่ีตอ้งจ่าย  

มูลค่าอนาคต 

ของจาํนวน

เงินขั้นตํ่า 

ท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า

ปัจจุบนั 

ของจาํนวน

เงินขั้นตํ่า 

ท่ีตอ้งจ่าย  

 (พันบาท) 

ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 6,885  595  6,290  3,884  359  3,525  

ครบกําหนดชําระหลงัจากหน่ึงปี 

  แต่ไม่เกินหา้ปี 11,500 

 

1,292 

 

10,208 

  

5,831 

  

537 

  

5,294 

 

ครบกาํหนดชาํระหลกัจากหา้ปี 10,664  1,309  9,355  365  8  357  

รวม 29,049  3,196  25,853  10,080  904  9,176  
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

จดัประเภทเป็น :        

 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,907  4,946  2,907  4,946 

 กิจการอ่ืนๆ 18,124  20,907  3,626  4,230 

รวม 21,031  25,853  6,533  9,176 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 หน้ีสินตามสญัญาเช่าจาํนวน 21 ลา้นบาท และ 7 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินรวม และ

งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลาํดบั เป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และยานพาหนะ จาํนวน 7 สัญญา มีระยะ 

เวลา 24 – 336 งวด โดยมีกาํหนดจ่ายชาํระงวดละประมาณ 3,580 บาท ถึง 110,500 บาท 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 หน้ีสินตามสัญญาเช่าจาํนวน 26 ลา้นบาท และ 9 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ตามลาํดบั เป็นหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีดิน อาคาร และยานพาหนะ จาํนวน 7 สัญญา มีระยะเวลา 24 – 336 

งวด โดยมีกาํหนดจ่ายชาํระงวดละประมาณ 3,850 บาท ถึง 110,500 บาท 
 

28 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน ์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัของโครงการ        

     ผลประโยชน ์ณ วนัท่ี 1 มกราคม 5,408  5,447  3,923  4,288 

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน        

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย        

  จากภาระผกูพนั 610  691  340  434 

หกั จ่ายผลประโยชน ์ (250)  (15)  -  - 

 360  676  340  434 

  



บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

53 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        

กาํไรจากการประมาณการตามหลกั        

  คณิตศาสตร์ประกนัภยั (72)  -  -  - 

ภาระผูกพนัของโครงการ        

   ผลประโยชน์ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 5,696  6,123  4,263  4,722 

 

29 ประมาณการหนีสิ้น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ประมาณการค่าปรับงานล่าชา้ตามสญัญาฯ 31,379  22,821  31,379  22,821 

ประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้องฯ 8,326  8,326  -  - 

ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหน้ีสิน        

  ของบริษทัยอ่ย -  -  77,942  77,942 

รวม 39,705  31,147  109,321  100,763 

 

จดัประเภทเป็น :        

 ส่วนท่ีหมุนเวียน 31,379  22,821  31,379  22,821 

 ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 8,326  8,326  77,942  77,942 

รวม 39,705  31,147  109,321  100,763 
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รายการเคล่ือนไหว สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม 

  ประมาณการค่าปรับงานล่าชา้ 

ตามสัญญา 

 ประมาณการหน้ีสินจากคดี 

ฟ้องร้อง 

 ประมาณการผลขาดทุนจากภาระ

หน้ีสินของบริษทัยอ่ย 

  

รวม 

  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  22,821  34,447  8,326  8,376  -  -  31,147  42,823 

ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน  29,053  15,004  -  -  -  -  29,053  15,004 

โอนกลบัรายการ  (20,495)  -  -  -  -  -  (20,495)  - 

จ่ายชาํระประมาณการหน้ีสิน  -  -  -  (50)  -  -  -  (50) 

ณ วันท่ี 30 กนัยายน   31,379  49,451  8,326  8,326  -  -  39,705  57,777 

 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  ประมาณการค่าปรับงานล่าชา้ 

ตามสัญญา 

 ประมาณการหน้ีสินจากคดี 

ฟ้องร้อง 

 ประมาณการผลขาดทุนจากภาระ

หน้ีสินของบริษทัยอ่ย 

  

รวม 

  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  22,821  34,447  -  -  77,942  77,942  100,763  112,389 

ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน  29,053  15,004  -  -  -  -  29,053  15,004 

โอนกลบัรายการ  (20,495)  -  -  -  -  -  (20,495)  - 

ณ วันท่ี 30 กนัยายน   31,379  49,451  -  -  77,942  77,942  109,321  127,393 
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30 ทุนเรือนหุ้น 
 

   งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ราคาตาม  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 มลูค่าหุ้น  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น/พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน          

ณ วนัตน้งวด          

- หุน้สามญั 0.01  447,657,627  4,476,576  447,657,627  4,476,576 

ณ วนัส้ินงวด          

- หุ้นสามญั 0.01  447,657,627  4,476,576  447,657,627  4,476,576 

          

ทุนที่ออกและชําระแล้ว          

ณ วนัตน้งวด          

- หุน้สามญั 0.01  249,345,539  2,493,455  249,345,539  2,493,455 

ณ วนัส้ินงวด          

- หุ้นสามญั 0.01  249,345,539  2,493,455  249,345,539  2,493,455 

 

31 ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

ข้อมลูตามส่วนงานที่รายงาน 
 

 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (ล้านบาท) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด            

  วนัที่ 30 กนัยายน            

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน            

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 23  30  121  129  144  159 

รายไดอ่ื้น            

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 68  1  -  1  68  2 

- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน -  -  -  -  -  - 

รวม 91  31  121  130  212  161 
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 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (ล้านบาท) 

หัก ตดัรายการระหวา่งกนั -  -  -  -  -  - 

รายได้รวม 91  31  121  130  212  161 

รายไดท้างการเงิน -  1  -  -  -  1 

ตน้ทุนทางการเงิน -  1  2  2  2  3 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์            

  (กลบัรายการ) (1)  (1)  15  (6)  14  (7) 

กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด            

  วา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ี (1)  (2)  -  -  (1)  (2) 

กาํไร(ขาดทุน)ตามส่วนงานก่อนหักภาษ ี 21  (3)  20  16  41  13 

 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด            

  วนัที่ 30 กนัยายน            

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน            

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 37  72  345  384  382  456 

รายไดอ่ื้น            

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 72  1  1  4  73  5 

- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1  1  -  -  1  1 

รวม 110  74  346  388  456  462 

หัก ตดัรายการระหวา่งกนั (1)  (1)  -  -  (1)  (1) 

รายได้รวม 109  73  346  388  455  461 

รายไดท้างการเงิน -  1  -  -  -  - 

ตน้ทุนทางการเงิน 1  1  6  8  7  9 

กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า            

  ของสินทรัพย ์ (2)  (3)  (3)  (18)  (5)  (21) 

กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด            

  วา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ี (1)  (5)  -  -  (1)  (5) 

กาํไร(ขาดทุน)ตามส่วนงานก่อนหักภาษ ี 36  (17)  (13)  42  23  25 
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 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ส่วนงานที่รายงาน            

  ณ วนัที่ 30 กนัยายน / 31 ธันวาคม 599  566  955  994  1,554  1,560 

 

การกระทบยอดรายได ้กาํไรหรือขาดทุน และสินทรัพยต์ามส่วนท่ีรายงาน สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยายน 
 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 2564  2563  2564  2563 

 (ล้านบาท) 

กาํไรหรือขาดทุน        

กาํไรจากส่วนงานท่ีรายงาน 40  3  17  14 

ตดัรายการกาํไรระหวา่งส่วนงาน 1  10  6  11 

กาํไรรวมก่อนภาษเีงนิได้ 41  13  23  25 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์        

รวมสินทรัพยข์องส่วนงานท่ีรายงาน 1,540  1,548  644  553 

เงินลงทุนในตราสารทุน 14  12  14  12 

สินทรัพย์รวม 1,554  1,560  658  565 
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32 กาํไรต่อหุ้น 
 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน คาํนวณจากกาํไรสาํหรับงวด

ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดในแต่ละงวดโดย

วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 2564  2563  2564  2563 

 (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 

กาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้        

  สามญัของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน) 42  12  23  25 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง        

  นํ้าหนกั(ขั้นพ้ืนฐาน) 249,346  249,346  249,346  249,346 

กาํไรต่อหุ้น        

  (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 0.00016  0.00005  0.00009  0.00010 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 2564  2563  2564  2563 

 (ล้านบาท/ล้านหุ้น) 

กาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้        

  สามญัของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน) 73  18  84  1 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง        

  นํ้าหนกั(ขั้นพ้ืนฐาน) 249,346  249,346  249,346  249,346 

กาํไรต่อหุ้น        

  (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 0.00030  0.00007  0.00034  0.00000 
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33 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

การกาํหนดมลูค่ายติุธรรมสําหรับสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทั/บริษทัท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ายติุธรรมจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น กลุ่มบริษทั/

บริษทัจึงประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดง

ฐานะทางการเงิน 
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวมีมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี เน่ืองจากมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรา

ตลาด 
 

34 ภาระผูกพนักบักจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทั/บริษทั มีภาระผกูพนั ดงัน้ี 
 

  

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

 (ล้านบาท) 

ภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าดําเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้ :-    

ภายในหน่ึงปี 2  2 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 3  3 

รวม 5  5 

ภาระผกูพนัอื่น ๆ :-    

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร และแคชเชียร์เชค็เพ่ือคํ้าประกนั    

  สญัญาการใหบ้ริการและคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 49  49 

รวม 49  49 

 

เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2558 บริษทั (“ผูซ้ื้อ”) ไดท้าํสญัญาซ้ือกากท่ีเหลือจากการคดัแยกปุ๋ยอินทรียก์บับริษทัอ่ืนแห่ง

หน่ึง (“ผูข้าย”) โดยตกลงซ้ือกากท่ีเหลือจากการคดัแยกปุ๋ยอินทรียเ์พ่ือนาํไปใช้เป็นวตัถุดิบในโครงการผลิต

พลาสติกรีไซเคิล กาํหนดราคาซ้ือขายในระยะเวลา 2 ปีแรกนบัจากวนัท่ีซ้ือคร้ังแรกในอตัราคงท่ีเมตริกตนัละ 

161 บาท และปรับเพ่ิมร้อยละ 2 ทุกปี รวมเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยกาํหนดใหว้างเงินประกนัตามสัญญาจาํนวน 

5 ลา้นบาท และภายใตส้ัญญาไดก้าํหนดเง่ือนไขท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ เก่ียวกบัการบอกเลิกสัญญาไดก้็ต่อเม่ือไดรั้บ 

ความยินยอมจากทั้งสองฝ่าย และการไม่ปฎิบติัตามเง่ือนไขในสญัญาในส่วนท่ีสาํคญัเป็นตน้ 
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ทั้งน้ี ในกรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฎิบติัตามสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายและค่าปรับในอตัรา 

ร้อยละ 5 ต่อปี รวมทั้ง ค่าเสียหายหรือค่าปรับจากการบอกเลิกสัญญาโดยไม่ไดรั้บความยินยอม จนถึงปัจจุบนับริษทั

ยงัไม่ไดรั้บแจง้การเรียกร้องค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาดงักล่าว อย่างไรก็ตามบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่า

ของเงินประกนัตามสัญญาขา้งตน้ไวแ้ลว้จาํนวน 5 ลา้นบาท รวมทั้งจะติดตามการขอคืนเงินประกนัดงักล่าว 
 

35 คดคีวามหรือการฟ้องร้อง และหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 
 

• คดคีวามที่บริษทัและบริษทัย่อยฟ้องร้อง 
 

บริษทั อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจเีนียริง จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) 
 

หมายเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จาํเลย/ผู้คัดค้าน รายละเอยีดของคด ี

พ.780/2561 

พ.1281/2562 

บริษทั นางวราภรณ์  

เพชราวรรณ์ 

นายพลพิพฒัน ์ 

ศรีสุวรรณ 

นายอิทธิเดช  

ศรีสุวรรณ 

นายศรัณย ์อยูสุ่ข 

บริษทั ถาวรเอน็

เนอร์ยี่ (2013) 

จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัยื่นฟ้องต่อศาล

แพ่งขอ้หาผิดสัญญาซ้ือขายหุ้น ทุนทรัพยฟ้์องร้อง 

จาํนวน 53.75 ลา้นบาท ซ่ึงศาลชั้นตน้พิพากษาให้

จาํเลยชาํระเงินมดัจาํค่าหุ้นคืนให้แก่บริษทั พร้อม

ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนัฟ้อง 

ต่อมาเม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2562 จําเลยได้ยื่น

อุทธรณ์ต่อศาล และเม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2563 ศาล

อุทธรณ์พิพากษาให้จาํเลยชาํระเงินมดัจาํค่าหุ้นคืน

ใหแ้ก่บริษทั พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 

จนกว่าชาํระเสร็จส้ิน ต่อมาจาํเลยขอยื่นฎีกาต่อศาล 

ซ่ึงจนถึงปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

ฎีกา 
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หมายเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จาํเลย/ผู้คัดค้าน รายละเอยีดของคด ี

ดาํท่ี พ.310/2563 บริษทั บริษทั ไออีซี 

บิซิเนส พาร์ท

เนอร์ส จาํกดั 

(“บริษทัยอ่ย”) 

เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2563 บริษทัไดย้ื่นฟ้องแพ่ง

เก่ียวกบัมูลหน้ี กูย้ืมเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน และผิดนดั

ชําระหน้ี และเม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563 ศาลให้

จาํเลยชาํระเงินจาํนวน 21.02 ลา้นบาท ใหแ้ก่โจทก ์

อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัย่อย

บนัทึกหน้ีสินดงักล่าวไวแ้ลว้จาํนวน 21.02 ลา้นบาท 

แสดงในบญัชีเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

 

บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่จาํกดั (IEC GREEN) 
 

หมายเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จาํเลย/ผู้คัดค้าน รายละเอยีดของคด ี

อ.1656/2560 บริษทัยอ่ย 

(IEC GREEN) 

นายภูษณ 

ปรีมาโนชย ์

นายณรงค ์

องคอ์าจมณีรัตน ์

นายชาญไชย 

เขม็วิเชียร 

นายสุเทพ 

บวัสนัเท๊ียะ 

บริษทั แอล พี เอส 

จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2560 บริษทัยื่นฟ้องต่อศาล

ขอ้หาฉอ้โกง การจดัซ้ือ Bio Scrubber Emission ทุน

ทรัพยฟ้์องร้อง จาํนวน 20.50 ลา้นบาท ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 

13 พฤศจิกายน 2561 ศาลมีคําสั่งยกฟ้อง ต่อมา

บริษทัยื่นอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์พิพากษากลบั 

ให้รับฟ้องจาํเลยทั้ งหมด ยกเวน้จาํเลยท่ี 2 และ 4 

เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2562 บริษทัย่อยยื่นฎีกาต่อ

ศาล จนถึงปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

ฎีกา ยงัไม่ทราบผล 

 

บริษทั จเีดค จาํกดั (GIDEC) 
 

หมายเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จาํเลย/ผู้คัดค้าน รายละเอยีดของคด ี

พ.1775/2561 บริษทัยอ่ย 

(GIDEC) 

บริษทั ฟลอร่า 

เทคโนโลยี จาํกดั 

วนัท่ี 4 กันยายน 2561 บริษัทย่อยยื่นฟ้องต่อศาล

ขอ้หาผิดสัญญางานท่ีปรึกษาการกาํจดัขยะมูลฝอย

ชุมชนเพ่ือแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ทุนทรัพย์

ฟ้องร้อง จํานวน 13.71 ล้านบาท เ ม่ือวันท่ี  19 

พฤศจิกายน 2561 ศาลแพ่งพิพากษาให้จาํเลยชาํระ

เงินตามฟ้อง จาํนวน 11.84 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย

นบัจากวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2559 จนกวา่จะชาํระเสร็จ 
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บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกดั (IECMT) 
 

หมายเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จาํเลย/ผู้คัดค้าน รายละเอยีดของคด ี

อ.1671/2560 

อ.3006/2561 

บริษทัยอ่ย 

(IECMT) 

นายภูษณ 

ปรียม์าโนช 

นายกิตตนพ์ทัธ 

สิระธนเศรษฐ ์

นายสมชาย 

เลิศวิเศษธีรกลุ 

นายมรุพงศ ์

ศิริวฒัน ์

นางสาวอภิรัตน ์

ปรียม์าโนช 

บริษทั อาร์อีอีซี 

จาํกดั 

วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 บริษัทย่อยยื่นฟ้องต่อ 

ศาลแพ่งขอ้หาแสดงความเท็จและปกปิดความจริง

ในการจดัซ้ือ Line Conditioner โครงการแม่มาลยั 

โดยไม่มีการซ้ือขายจริง ทุนทรัพยฟ้์องร้อง จาํนวน 

10.52 ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 

ศาลพิพากษายกฟ้อง อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยไดต้ั้ง

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ 

วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัย่อยยื่นอุทธรณ์ต่อ

ศาลอุทธรณ์ และศาลพิพากษากลบัใหรั้บฟ้องจาํเลย

ทั้งหมด ส่วนนายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล บริษทัย่อย

ยื่นฎีกาสาํหรับจาํเลย –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 

จาํกดั 

วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 บริษัทย่อยยื่นฟ้องต่อ 

ศาลแพ่งขอ้หาแสดงความเท็จและปกปิดความจริง

ในการจดัซ้ือ Line Conditioner โครงการแม่ทา โดย

ไม่มีการซ้ือขายจริง ทุนทรัพย์ฟ้องร้อง จํานวน 

20.37 ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 

ศาลพิพากษายกฟ้อง อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยไดต้ั้ง

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ 

วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัย่อยยื่นอุทธรณ์ต่อ

ศาลอุทธรณ์ และศาลพิพากษากลบัใหรั้บฟ้องจาํเลย

ทั้งหมด ส่วนนายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล บริษทัย่อย

ยื่นฎีกาสาํหรับจาํเลย –นายสมชาย จนถึงปัจจุบนัคดี

ดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล ยงัไม่ทราบ

ผล 
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บริษทั ไออีซี สระแก้ว1 จาํกดั (IECSK1) 
 

หมายเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จาํเลย/ผู้คัดค้าน รายละเอยีดของคด ี

พ.386/2562 บริษทัยอ่ย 

(IECSK1) 

นางสาวจารุวรรณ 

ภูษณภิบาลคุปต ์

นายสุทิน 

ใจธรรม 

วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2562 บริษทัย่อยยื่นฟ้องต่อศาล

ข้อหาผิดสัญญารับสภาพหน้ี ทุนทรัพย์ฟ้องร้อง 

จาํนวน 2.93 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 

2563 ศาลมีคาํพิพากษาให้จาํเลยชําระเงินจาํนวน 

2.93 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5% ต่อปี นบั

จากวันฟ้องจนกว่าจะชําระเสร็จส้ิน ซ่ึงจนถึง

ปัจจุบนัศาลนดัฟังคาํพิพากษาศาลอุทธรณ์ในวนัท่ี 

28 ธนัวาคม 2564 
 

• คดคีวามที่บริษทัและบริษทัย่อยถูกฟ้องร้อง 
 

บริษทั อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจเีนียริง จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) 
 

หมายเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จาํเลย/ผู้คัดค้าน รายละเอยีดของคด ี

พ.1042/2564 นายมรุพงศ ์ 

ศิริวฒัน ์

บริษทั 

 

วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 บริษทัถูกฟ้องร้องขอ้หาละเมิด 

เรียกค่าเสียหายทาํใหเ้สียช่ือเสียง ทุนทรัพยฟ้์องร้อง 

จาํนวน 11 ลา้นบาท จนถึงปัจจุบันคดีดงักล่าวอยู่

ระหวา่งการพิจารณาของศาล ยงัไม่ทราบผล 

พ.1043/2564 นายสุนนัท ์ 

ศรีใจพระเจริญ 

บริษทั 

 

วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 บริษทัถูกฟ้องร้องขอ้หาละเมิด 

เรียกค่าเสียหายทาํใหเ้สียช่ือเสียง ทุนทรัพยฟ้์องร้อง 

จาํนวน 2 ล้านบาท จนถึงปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่

ระหวา่งการพิจารณาของศาล ยงัไม่ทราบผล 
 

บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่จาํกดั (IEC GREEN) 
 

หมายเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จาํเลย/ผู้คัดค้าน รายละเอยีดของคด ี

อ.1991/2561 บริษทั แอล พี 

เอส จาํกดั 

บริษทัยอ่ย 

(IEC GREEN) 

วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 บริษัทย่อยถูกฟ้องร้อง

ขอ้หาฟ้องเท็จ และเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2562 ศาล

ให้จําหน่ายคดีชั่วคราว เ พ่ือรอผลคดีหลัก อ.

1656/2560 
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บริษทั ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จาํกดั (IECBP) 
 

หมายเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จาํเลย/ผู้คัดค้าน รายละเอยีดของคด ี

คดีแพ่งหมายเลข

ดาํท่ี 219/2552 

บริษทั IGA บริษทัยอ่ย 

(IECBP) 

วันท่ี  22 มกราคม 2552 บริษัทย่อยถูกฟ้องร้อง

ดาํเนินคดีต่อศาลโดยบริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แก๊ส

โซฮอลค์อร์ปอเรชัน่ จาํกดั ขอ้หาผิดสัญญาซ้ือขาย

เรียกเงินคา้งชาํระคืนพร้อมค่าทนายความ จาํนวน 1 

ลา้นบาท และค่าเสียหายจากการไม่ชําระหน้ีตาม

ขอ้ตกลงในสัญญาซ้ือขายทรัพยสิ์นโดยมีทุนทรัพย์

ในการฟ้องร้องจํานวน 77.21 ล้านบาท พร้อม

ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้ รวม

เป็นเงินทั้งส้ิน 82.54 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม บริษทั

ย่อยไดบ้นัทึกเจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์นและประมาณ

การหน้ีสินจากคดีฟ้องร้องดงักล่าวแลว้ จาํนวน 69 

ลา้นบาท และจาํนวน 8 ลา้นบาท ตามลาํดบั ต่อมา

เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2563 ศาลเห็นว่ามีเหตุอนัควร

ให้คู่ความทั้งสองฝ่ายไดป้ระนีประนอมยอมความ

กนั จึงใหเ้ล่ือนการพิจารณาคดีออกไป และเม่ือวนัท่ี 

3 พฤศจิกายน 2563 ศาลตัดสินให้จาํเลยชาํระเงิน

จาํนวน 26 ลา้นบาท ต่อมาจาํเลยยื่นอุทธรณ์ต่อศาล 

จนถึงปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

อุทธรณ์ ซ่ึงยงัไม่ทราบผล 
 

บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกดั (IECMT) 
 

หมายเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จาํเลย/ผู้คัดค้าน รายละเอยีดของคด ี

พ.4271/2561 นายสมชาย 

เลิศวิเศษธีรกลุ 

บริษทัยอ่ย 

(IECMT) 

วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561 บริษทัถูกฟ้องร้องขอ้หา

ละเมิด เรียกค่าเสียหาย ทุนทรัพยฟ้์องร้อง จาํนวน 

50 ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 ศาล

มีคาํสั่งจาํหน่ายคดีชั่วคราว เพ่ือรอฟังข้อเท็จจริง

คดีอาญาท่ีเก่ียวเน่ืองกนัถึงท่ีสุดก่อน 
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หมายเลขคด ี โจทก์/ผู้ร้อง จาํเลย/ผู้คัดค้าน รายละเอยีดของคด ี

อ.2016/2561 

อ.765/2562 

นายสมชาย 

เลิศวิเศษธีรกลุ 

บริษทัยอ่ย 

(IECMT) 

วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2561 บริษทัถูกฟ้องร้องข้อหา

ฟ้องเท็จ และเม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2563 ศาลมีคาํสั่ง

ใหย้กคาํร้องและใหจ้าํหน่ายคดีชัว่คราว เพ่ือรอคดี

หลกั (อ.1671/2560) มีคาํพิพากษาถึงท่ีสุดก่อน 

อ.2271/2561 

อ.3057/2561 

นายสมชาย 

เลิศวิเศษธีรกลุ 

บริษทัยอ่ย 

(IECMT) 

วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2561 บริษทัถูกฟ้องร้องขอ้หา

ฟ้องเท็จ ศาลสั่งให้จาํหน่ายคดีชั่วคราวเพ่ือรอคดี

หลกั (อ.1673/2560) มีคาํพิพากษาถึงท่ีสุดก่อน 

การประเมินภาษจีากกรมสรรพากร 

เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2564 บริษทัยอ่ย (บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จาํกดั) ไดรั้บหนงัสือแจง้การประเมินภาษีมูลค่าเพ่ิม 

สาํหรับปีภาษี 2559 ถึง 2561 และเดือนภาษีกนัยายน 2563 ลงวนัท่ี 11 มีนาคม 2564 จากกรมสรรพากร รวม 22 ฉบบั 

โดยใหช้าํระภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมเบ้ียปรับ และเงินเพ่ิม รวมทั้งส้ินจาํนวน 11.47 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2564 

บริษทัย่อยไดย้ื่นคาํอุทธรณ์คดัคา้นต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ซ่ึงจนถึงปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพิจารณาของ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยงัไม่ทราบผล 

 

การกล่าวโทษอดตีกรรมการและผู้บริหารเดมิของบริษทั 

 

เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ล่าวโทษอดีตกรรมการและ

อดีตผูบ้ริหารบริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) (“IEC”) กบัพวกรวม 25 คนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

กรณีร่วมกนักระทาํผิดหน้าท่ีโดยทุจริต เบียดบงัทรัพยสิ์น และแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

ทาํให ้IEC เสียหาย ตลอดจนจดัทาํหรือยินยอมใหมี้การจดัทาํบญัชีของ IEC ไม่ถูกตอ้ง ไม่ตรงต่อความเป็นจริง เพ่ือลวง

บุคคลใดๆ ในช่วงกนัยายน 2557 - สิงหาคม 2559 เก่ียวกบัการลงทุนซ้ือหุน้บริษทัย่อย การเขา้ทาํสัญญาว่าจา้งก่อสร้าง 

และการจดัซ้ือและติดตั้งเคร่ืองจกัร ตลอดจนการใชบ้ริษทั นอร์ท เอ็นไวรอนเมนท์ จาํกดั (“NE”) บริษทั เอ็นเนอร์จี 

ซิสเท็ม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั (“ESES”) เป็นช่องทางในการกระทาํทุจริตใน 9 กรณี มูลค่าความเสียหาย

เบ้ืองตน้รวมมากกวา่ 200 ลา้นบาท  
 

ทั้งน้ี กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ไดจ้ดักลุ่มคดีเป็น 6 กลุ่มคดี สรุปไดด้งัน้ี 

 

กลุ่มคดทีี่ 1 (คดพีเิศษที่ 29/2561) 

1.1) กระทาํผิดหนา้ท่ีโดยทุจริตยกัยอกเงินของ IEC ผ่านธุรกรรมการซ้ือหุ้นบริษทัย่อย (บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 

จาํกดั (IEC SK1)) มูลค่า 345 ลา้นบาท ผูข้ายไดรั้บเงินค่าหุน้จาํนวน 300 ลา้นบาท โดยส่วนต่าง ประมาณ 45 

ลา้นบาท ไดถู้กนาํไปใหอ้ดีตกรรมการของบริษทั IEC SK1 
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1.2) กระทาํการใหมี้การจดัทาํบญัชีของ IEC ไม่ถูกตอ้งโดยอดีตกรรมการบริษทัและพวก 2 คนไดจ้ดัทาํเอกสารลวง

และชาํระหน้ีบางส่วนแทนลูกหน้ี โดยให้ยอมเขา้เป็นลูกหน้ีแทนเพ่ือให้เช่ือว่าลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระมีการส่งมอบ

เช้ือเพลิงมูลค่า 53.62 ลา้นบาท ซ่ึงสามารถชาํระหน้ีคืนใหก้บับริษทัไดโ้ดยไม่ไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญกรณีท่ี

คา้งชาํระ 

1.3) กระทาํผิดหน้าท่ีโดยทุจริตและแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบด้วยกฎหมายทาํให้ IEC เสียหายผ่าน

ธุรกรรมการซ้ือหุน้ IEC SK1 มูลค่า 100 ลา้นบาท หลงัจากท่ี IEC SK1 ถูกศาลลม้ละลายกลางสั่งพิทกัษท์รัพย์

เด็ดขาดแลว้ ซ่ึงอดีตกรรมการบริษทัทราบอยู่แลว้ว่า IEC SK1 ถูกศาลสั่งพิทกัษท์รัพยแ์ต่ตอ้งการให ้IEC เขา้ซ้ือ

หุน้ IEC SK1 ต่อจากผูข้าย 2 คน (ซ่ึงเป็นลูกหน้ีของตน) และเพ่ือให้ผูข้ายทั้ง 2 คนนาํเงินค่าขายหุ้นมาชาํระคืน

ใหแ้ก่ตน (อดีตกรรมการบริษทั) 

1.4) กระทาํผิดหนา้ท่ีโดยทุจริตและแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายทาํให ้IEC เสียหาย จากกรณีท่ี 

IEC ไม่ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้บริษทั โคกเจริญ กรีน เอน็เนอร์ยี่ จาํกดั (KE) ซ่ึง IEC มีสิทธิซ้ือไดใ้นราคา 45 ลา้นบาท แต่

อดีตกรรมการบริษทัไดติ้ดต่อขอซ้ือหุน้ KE โดยตรงในราคา 20 ลา้นบาท และไดจ้ดัการผ่านบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งให้

ขายหุน้ KE ต่อบุคคลภายนอกในราคาสูง 70 ลา้นบาท อนัเป็นการเอ้ือประโยชน์ใหแ้ก่อดีตกรรมการบริษทัโดยมิ

ชอบดว้ยกฎหมาย โดยมีกรรมการ 3 คนของ ESES ใหค้วามช่วยเหลือสนบัสนุนในการซ้ือขายหุน้ดงักล่าว 

1.5) กรณีซ้ือเคร่ืองผลิตเมด็พลาสติก (สําหรับโครงการพลาสติก จ.ระยอง) จากประเทศจีนจาํนวน 16 ชุด ในราคาสูง

เกินจริง 

 

กลุ่มคดทีี่ 2 (คดพีเิศษที่ 30/2561) 

2.1) ทุจริตยกัยอกเงินของ IEC ผา่นธุรกรรมการขายเมด็พลาสติกของโครงการของ IEC ท่ีจงัหวดัระยอง โดยอดีต

กรรมการบริษทักบัพวก 1 คนไดร่้วมกนัการขายเมด็พลาสติกใหก้บับุคคลภายนอกก่อนวนัเปิดดาํเนินการเชิง

พาณิชย ์โดยผูซ้ื้อไม่ไดช้าํระเงินใหก้บั IEC แต่ไดโ้อนเงินค่าเมด็พลาสติกรวมประมาณ 2.95 ลา้นบาท เขา้

บญัชีพวก 2 คน และมีกรรมการของบริษทั NE มีส่วนเก่ียวขอ้งในการดาํเนินการดงักล่าว 

2.2) ทุจริตยกัยอกเงินของ IEC ผา่นธุรกรรมการทาํสญัญาวา่จา้งบริษทั บา้นทองคาํ จาํกดั ก่อสร้างบ่อบาํบดันํ้าเสีย

และระบบกรองนํ้าของโครงการของ IEC ท่ีจงัหวดัระยองมูลค่า 15.09 ลา้นบาท โดยอดีตกรรมการบริษทักบั

พวก 1 คนไดต้รวจรับงานและอนุมติัให ้IEC ชาํระเงินตามสัญญาจนครบถว้นแลว้ แต่การก่อสร้างยงัไม่แลว้เสร็จ

ตามสญัญา 

ทั้งน้ี บริษทัไดรั้บชดใชเ้งินจาํนวน 13.33 ลา้นบาท แลว้ในเดือนมีนาคม 2561 อย่างไรก็ตามบริษทัยงัคงดาํเนินคดี

ในความผิดตามพ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
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กลุ่มคดทีี่ 3 (คดพีเิศษที่ 31/2561) 

3.1) ทุจริตยกัยอกเงินของ IEC ผ่านธุรกรรมการทาํสัญญาซ้ือเคร่ืองร่อนคดัแยกขยะของโครงการของ IEC ท่ีอาํเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จากบริษทั เพชรปิยะ กรุ๊ป จาํกดั มีมูลค่า 10.70 ลา้นบาท โดยอดีตกรรมการบริษทักบั

พวก 1 คนไดต้รวจรับมอบสินคา้และอนุมติัให ้IEC ชาํระเงินตามสัญญาจนครบถว้นแลว้ แต่ไม่พบเคร่ืองจกัร

ตามสญัญา 

3.2) ทุจริตยกัยอกเงินของ IEC ผ่านธุรกรรมการทาํสัญญาว่าจา้งบริษทั ไทย-ชิน-เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์ คอนสตรัคชัน่ 

จาํกดั เพ่ือก่อสร้างโรงงานคดัแยกพลาสติกปนเป้ือนของโครงการของ IEC ท่ีอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

มูลค่า 10.50 ลา้นบาท โดยอดีตกรรมการบริษทักบัพวก 1 คนไดต้รวจรับงานและอนุมติัให ้IEC ชาํระเงินตาม

สญัญาจนครบถว้นแลว้ แต่พบวา่การก่อสร้างไม่เป็นไปตามสญัญา 

ทั้งน้ี บริษทัไดรั้บชดใชเ้งินจาํนวน 7.75 ลา้นบาท แลว้ในเดือนธนัวาคม 2560 อย่างไรก็ตามบริษทัยงัคงดาํเนินคดี

ในความผิดตามพ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 

กลุ่มคดทีี่ 4 (คดพีเิศษที่ 32/2561) 

4.1) ยกัยอกเงินของบริษทั โรงไฟฟ้าหนองรี จาํกดั จากการเขา้ทาํสัญญาว่าจา้งก่อสร้างอาคารและติดตั้งเคร่ืองจกัรผลิต

กระแสไฟฟ้ามูลค่า 58 ลา้นบาท กบั ESES โดยเป็นการเขา้ทาํสัญญาท่ีมีมูลค่าสูงเกินจริง และโรงไฟฟ้าหนองรี 

ไดช้าํระเงินตามสญัญางวดแรกให ้ESES แลว้ จาํนวน 12.48 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี บริษทัไดรั้บชดใชเ้งินจาํนวน 12.47 ลา้นบาท แลว้ในเดือนมีนาคม 2560 อย่างไรก็ตามบริษทัยงัคงดาํเนินคดี

ในความผิดตามพ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

4.2) กรณีบริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จาํกดั โดยอดีตกรรมการ จดัซ้ือ BIO Scrubber System และ Emission 

Control ระบบและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งสําหรับโครงการเสริมประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้าชีวมวล  

ไออีซี สระแกว้ 1 ต่อมาตรวจสอบพบว่าครุภณัฑ์ดงักล่าวไม่มีตวัตนอยู่จริงให้ตรวจนับ มูลค่าความเสียหาย 

จาํนวน 24 ลา้นบาท 

4.3) บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จาํกดั โดยอดีตกรรมการ ทาํสัญญาซ้ือพร้อมติดตั้งระบบ Catalytic Converter 

System สําหรับงาน Gasifier System ณ โรงไฟฟ้าพลงังานขยะหาดใหญ่ พบว่าครุภณัฑด์งักล่าวไม่มีตวัตนอยู่

จริงใหต้รวจนบั มูลค่าความเสียหายจาํนวน 15.3  ลา้นบาท 
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กลุ่มคดทีี่ 5 (คดพีเิศษที่ 33/2561) 

5.1) กรณีบริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั โดยอดีตกรรมการ จดัซ้ือ Bio Scrubber สาํหรับผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวล 

จงัหวดัสระแกว้ ไดช้าํระเงินแลว้ ต่อมาตรวจสอบพบว่าครุภณัฑด์งักล่าวไม่มีตวัตนอยู่จริงใหต้รวจนบัมูลค่า

ความเสียหายจาํนวน 3.9 ลา้นบาท 
 

5.2) กรณีบริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั โดยอดีตกรรมการจา้งถมดินและตอกเสาเข็มอาคารสาํนกังานของ SK 1 

จงัหวดัสระแกว้ ไดช้าํระเงินครบถว้นแลว้ ต่อมาตรวจสอบไม่ปรากฎว่ามีการปรับพ้ืนท่ีถมดินและตอกเสาเข็ม

อาคารสาํนกังานแต่อยา่งใด มูลค่าความเสียหายจาํนวน 5.5 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี บริษทัไดรั้บชดใชเ้งินจาํนวน 5 ลา้นบาท แลว้ในเดือนมีนาคม 2562 อย่างไรก็ตามบริษทัยงัคงดาํเนินคดี 

ในความผิดตามพ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

5.3) กรณีบริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จาํกดั โดยอดีตกรรมการขายเคร่ืองจกัรกลหนกัของ SK1 (รถขุดแขนยาวราคา 3.50 

ลา้นบาท รถขุดตีนตะขาบราคา 1.50 ลา้นบาท รถตดัลอ้ยาง ราคา 3 ลา้นบาท และรถบรรทุกดั้มราคา 2 ลา้นบาท) 

ซ่ึงเช่ือว่าผูบ้ริหารไดเ้บียดบงัเอาเคร่ืองจกัรกลเป็นของตนเอง ไม่มีการซ้ือขายกนัจริง แต่ลงขอ้ความเทจ็ใน

บญัชีหรือเอกสารของบริษทั ทาํบญัชีไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง ไม่เป็นปัจจุบนั หรือไม่ตรงต่อความเป็นจริงมูลค่า

ความเสียหายจาํนวน 0.7 ลา้นบาท 
 

5.4) กรณี IEC โดยอดีตกรรมการทาํสัญญาซ้ือและติดตั้งเคร่ืองจกัร อุปกรณ์  Rotary Dryer System, การจดัซ้ือและ

ติดตั้ง Microwave – Assistaed System and Installation, งานสร้างและติดตั้งระบบ Power Slip Ring Microwave 

Rotary Dryer, การจดัซ้ือและติดตั้งระบบ MOD Power Microwave Distribution and Control Panel และ 

Overhesd Profit ซ่ึงไดช้าํระเงินแลว้ ต่อมาตรวจสอบพบว่าครุภณัฑด์งักล่าวไม่มีตวัตนอยู่จริงให้ตรวจนบั ไม่

ปรากฎรายการสินคา้ และเช่ือวา่ไม่มีการติดตั้งระบบดงักล่าวจริง มูลค่าความเสียหายจาํนวน 6.99 ลา้นบาท 

 

กลุ่มคดทีี่ 6 (คดพีเิศษที่ 34/2561) 

6.1) กรณีบริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกดั โดยอดีตกรรมการ/ผูบ้ริหาร จดัซ้ือระบบเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า 

(line conditioner system) จากบริษทั อาร์อีอีซี เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั จาํนวนทั้งส้ิน 18,848 ตวั เพ่ือนาํไปติดตั้ง

โรงไฟฟ้าแสงอาทิตยแ์ม่ทา 1 และแม่ทา 2 ซ่ึงตั้งอยู่ท่ี อาํเภอแม่ทา จงัหวดัลาํพูน ต่อมาตรวจสอบพบว่าครุภณัฑ์

ดงักล่าวไม่มีตวัตนอยู่จริงให้ตรวจนบั มูลค่าความเสียหายจาํนวน 20.18 ลา้นบาท 
 

6.2) กรณีบริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกดั โดยอดีตกรรมการ/ผูบ้ริหาร จดัซ้ือระบบเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

ไฟฟ้า (line conditioner systems) จากบริษทั อาร์อีอีซี เอน็เนอร์ยี่ จาํกดั จาํนวนทั้งส้ิน 9,516 ตวั เพ่ือนาํไปติดตั้ง

โรงไฟฟ้าแสงอาทิตยแ์ม่มาลยั 1 และแม่มาลยั 2 ซ่ึงตั้งอยูท่ี่อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อมาตรวจสอบพบว่า

ครุภณัฑด์งักล่าวไม่มีตวัตนอยูจ่ริงใหต้รวจนบั มูลค่าความเสียหายจาํนวน 10.19 ลา้นบาท 
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ทั้งน้ี ธุรกรรมดงักล่าวเขา้ข่ายความผิดตามมาตรา 281/2 วรรคสอง 307 308 311 312 และ 315 แห่งพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 83 86 91 352 353 และ 354 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

ซ่ึงแต่ละกรณีอาจตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หา้ถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หา้แสนถึงหน่ึงลา้นบาท 
 

ซ่ึงจนถึงปัจจุบนัจาํนวน 5 กลุ่มคดี ดีเอสไอไดด้าํเนินการสอบสวนเสร็จส้ิน และไดส่้งสาํนวนไปยงัพนกังานอยัการ 

สาํนกัอยัการพิเศษแลว้ เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2563 และอีก 1 กลุ่มคดีอยูร่ะหวา่งการสอบสวน เน่ืองจากรอพยานหลกัฐาน

จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
 

เหตุเพกิถอนหุ้นสามัญของบริษทัจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
 

เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2562 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยประกาศเพิกถอนหุน้สามญัของบริษทัจากการเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเน่ืองจากบริษทัสามารถดาํเนินการแกไ้ขใหเ้หตุเพิกถอนหมดไปหรือไม่สามารถดาํเนินการให้

มีคุณสมบัติเพ่ือกลับมาซ้ือขายได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด อนัเข้าข่ายเป็นเหตุเพิกถอนตามข้อบังคับตลาด

หลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ตลาดหลกัทรัพยฯ์ เปิดใหซ้ื้อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัเป็นเวลา 7 วนัทาํการก่อนวนัท่ีมีผลเป็นการ

เพิกถอนหลกัทรัพย ์คือระหวา่งวนัท่ี 1 – 9 กรกฎาคม 2562 และเม่ือครบกาํหนดระยะเวลาเปิดใหมี้การซ้ือขายดงักล่าว 

ตลาดหลกัทรัพยจ์ะดาํเนินการเพิกถอนหุน้สามญัของบริษทั IEC จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนโดยมีผลตั้งแต่

วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารชุดปัจจุบนักาํลงัอยู่ระหว่างดาํเนินการแกไ้ขให้พน้เหตุ 

เพิกถอนดงักล่าว โดยเม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2562 บริษทัไดมี้มติยื่นฟ้อง และเม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 บริษทัไดย้ื่น

ฟ้องตลาดหลกัทรัพยฯ์ ต่อศาลปกครองกลางเพ่ือขอใหศ้าลมีคาํพิพากษาใหเ้พิกถอนคาํสัง่เพิกถอนหุน้สามญัของบริษทั 

IEC จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2564 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํสั่งยกคาํร้องให้

ทุเลาการบงัคบัการสั่งเพิกถอนหุน้สามญัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน อย่างไรก็ตามเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 

ผูถื้อหุน้ของบริษทั IEC หลายรายไดย้ื่นอุทธรณ์คาํสั่งศาลปกครองกลางดงักล่าว ต่อมาเม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2564  

ศาลปกครองมีคาํสัง่ใหรั้บคาํอุทธรณ์ และจนถึงปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองยงัไม่ทราบผล 
 

36 เร่ืองอ่ืนๆ 
 

เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ไดมี้หนงัสือแจง้หยดุการเดินเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าและเช่ือมต่อ

เขา้กบัระบบไฟฟ้าของ กฟภ. ของบริษทัยอ่ย (บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จาํกดั) โครงการลาํพูน 2 เน่ืองจาก บริษทัย่อย

ได้ดําเนินการเปล่ียนแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

แต่ยงัไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ช่ือมต่อและยงัไม่ไดอ้นุญาตอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามกฎหมาย ทั้งน้ี กฟภ. ขอสงวนสิทธิใน

การไม่ชาํระค่าซ้ือพลงังานไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนระหว่างการดาํเนินการขออนุญาตดงักล่าว ซ่ึงจนถึงปัจจุบนับริษทัย่อย 

อยู่ระหว่างดาํเนินการขออนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งท่ียงัไม่แลว้เสร็จ จากเหตุดงักล่าวส่งผลกระทบต่อรายได ้

จากการขายไฟฟ้าในโครงการลาํพูน 2 
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37 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงแผนผงัองค์กรใหม่ และ

เปล่ียนแปลงกรรมการผูมี้อาํนาจ และรับทราบการลาออกของกรรมการและกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 
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