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 การเปิดเผยและการรับรองขอ้มูล 

 

 ตามที่ บริษัท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เอ็นเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ ) ไม่ไดจ้ดัท าและจดัสง่งบการเงิน 
รวมถึงรายงานเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานตัง้แตง่วดแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2560 อนัเนื่องมาจาก
อดีตกรรมการและผูบ้รหิารไมไ่ดป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎหมายและไมไ่ดจ้ดัเก็บขอ้มลูและเอกสารไวอ้ย่างสมบรูณ ์ตลอดจนไม่ไดใ้ห้
ความรว่มมือในการส่งต่อขอ้มูลและเอกสาร คณะกรรมการปัจจุบนัที่ไดร้บัแต่งตัง้เมื่อวนัที่ 8 มีนาคม 2562 และ 17 ตุลาคม 
2563 จึงจ าเป็นตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎหมายตามที่หน่วยงานก ากบัดแูลก าหนด ดงันัน้การเปิดเผยและการรบัรองขอ้มลูตาม
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560-2562 (แบบ 56-1) ที่ไดจ้ัดท าขึน้นี ้จึงเป็นการเปิดเผยและการรบัรองขอ้มูลอย่างมี
เง่ือนไข เนื่องจากมิไดเ้ป็นผูท้ี่มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว และไม่สามารถตรวจสอบหรือทดสอบหรือ
รบัรองขอ้เท็จจริงที่เกิดขึน้จริงในช่วงระยะเวลาดงักลา่วได ้การเปิดเผยขอ้มลูและรายละเอียดต่างๆ จ าเป็นตอ้งด าเนินการดว้ย
ความระมดัระวงั บนพืน้ฐานสถานการณแ์ละขอ้มูลที่เพียงพอที่สามารถพิสูจนไ์ดต้ามกฎหมายในปัจจุบนั รวมถึงงบการเงิน
ประจ าปี 2560-2562 ที่ไดน้  าสง่ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อความเขา้ใจที่ถกูตอ้งและการรกัษาผลประโยชนข์อง
บรษัิทฯ และผูถื้อหุน้รายยอ่ยเป็นส าคญั 

 คณะกรรมการปัจจุบนัไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความสจุริต ระมดัระวงั และใหเ้ป็นไปตามขอ้กฎหมาย เพื่อใหก้ารแกไ้ข
ประเด็นปัญหาต่างๆ ใหบ้รรลผุลส าเร็จอย่างต่อเนื่องโดยล าดบั เนื่องจากบริษัทฯ มีประเด็นปัญหาจ านวนมากที่สะสมมาเป็น
เวลานานและขาดผูด้แูล อาทิ การไมไ่ดแ้ตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีเพื่อตรวจสอบงบการเงิน การผิดนดัช าระหนีก้บัเจา้หนีต้่างๆ การแกไ้ข
เหตเุพิกถอนจากการเป็นบรษัิทฯ จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย คดีความและขอ้พิพาททางกฎหมายต่างๆ การ
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงผูม้ีอ  านาจเก่ียวกบับญัชีธนาคารของบริษัทฯ บริษัทย่อยและ
บริษัทย่อยทางออ้ม ดงันัน้การจดัล าดบัการแกไ้ขปัญหาจึงมีความส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใตข้อ้จ ากดัของสถานการณ์
ต่างๆ อาทิ ขอ้มูลและเอกสารที่ไม่ไดจ้ัดท าและรวบรวมไวอ้ย่างสมบรูณ ์การขดัขวางของกลุ่มบุคคลที่ไม่ทราบวตัถุประสงคท์ี่
พยายามมิใหบ้รษัิทฯ และคณะกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้โดยชอบดว้ยกฎหมายเขา้ควบคมุและเขา้ถึงขอ้มลูของบริษัทฯ บริษัท
ย่อยและบริษัทย่อยทางออ้ม สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้โคโรน่าไวรสั -19 (โควิด-19) ที่ท  าใหม้ีความไม่แน่นอนต่อ
สถานการณต์่างๆ ในขณะเดียวกนับริษัทฯ ก็ไดต้ระหนกัถึงตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ โดยมีการสั่งการและควบคมุดแูลอย่าง
เครง่ครดั ควบคูก่บัการใหค้วามรว่มมือตอ่หนว่ยงานก ากบัดแูลในการติดตามและตรวจสอบขอ้มลูของบรษัิทฯ อยา่งเต็มที่  

 เพื่อปฏิบัติหลกัเกณฑท์ี่กฎหมายก าหนดและเพื่อรกัษาสถาะการเป็นบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย คณะกรรมการจึงไดจ้ดัท าแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี 2560-2562 นี ้เพื่อใหบ้ริษัทฯ ฯ มีการด าเนินการตามกฎหมาย
ไดค้รบถว้น พรอ้มทัง้ยงัไดม้ีการสั่งการและด าเนินการแกไ้ขปัญหาอื่นๆ ที่มีอยูอ่ยา่งตอ่เนื่อง 

 ทัง้นี ้เพื่อใหบ้ริษัทฯ ยังคงเป็นบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและด าเนินงานเพื่อรกัษา
ประโยชนแ์ละเยียวยาความเสียหายของบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูถื้อหุน้กูแ้ละเจา้หนีต้ั๋วแลกเงิน ภายใตก้าร
ก ากบัดแูลของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยตอ่ไป 
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สาสน์จากประธานกรรมการ 

 สืบเน่ืองจากท่ีบริษัท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เอ็นเนอรย่ี์ คอรเ์ปเรชั่น จ ากดั (มหาชน) หรือ (“บริษัทฯ”) ไดจ้ัดท างบ
การเงินและรายงานประจ าปีส  าหรับปี 2560-2563 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้กฏหมายและขอ้บังคับของบริษัทฯ พรอ้ม
ส าหรบัการรายงานและน าเสนอขอรบัรองงบการเงินตอ่ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในคราวเดียวกนั ขา้พเจา้
นายทวิช เตชะนาวากลุ ประธานกรรมการจงึใครข่อจดัท าหนงัสือเพ่ือสื่อสารถึงผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เป็นฉบบัเดียวแต่จะ
ครอบคลุมเหตกุารณถ์ึงปัญหาและอุปสรรคของบริษัทฯ พนัธกิจ ท่ีคณะกรรมการบริษัทไดด้  าเนินการในช่วงระหว่างปี 
2560-2563 ดงันี ้

 ขา้พเจา้และคณะกรรมการอื่นรวม 7 ท่าน ไดร้ับเลือกตัง้ จากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เมื่อเดือนกุมภาพันธ ์
2560 ตามมาตรา 83 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (และท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) เพ่ือเขา้รว่มแกไ้ขปัญหา
การผิดนดัช าระหนีข้องบริษัทฯ กับอดีตผูบ้ริหารเดิมของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม แนวทางการแกไ้ขยงัไม่มีความคืบหนา้ 
และงบการเงินส าหรบัปี 2559 ยงัไมผ่่านการตรวจสอบ แตอ่ดีตประธานกรรมการในขณะนัน้ ตอ้งการจดัประชุมสามญัผู้
ถือหุน้ประจ าปี 2560 และในตน้เดือนพฤษภาคม 2560 โดยท่ีบริษัทฯ ยังไม่สามารถเสนอวาระใหท่ี้ประชุมรบัรองงบ
การเงินท่ีผ่านการตรวจสอบในปี 2559 และอนมุตัิการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีส าหรบัปี 2560 ได ้แมว้า่ ขา้พเจา้และกรรมการ
ท่ีเป็นเสียงส่วนใหญ่จะคดัคา้นใหช้ะลอการจดัประชุมเมื่องบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบแลว้เสร็จ การประชุมสามญัผู้
ถือหุน้ใน 2560 จึงไดด้  าเนินการไป โดยมีเพียงวาระส าคญัคือการเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีครบวาระ และ
ขา้พเจา้ไดร้บัการเลือกตัง้จากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ กลบัมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง แต่การท างานร่วมกับอดีต
ประธานกรรมการบริษัทในขณะนัน้ ประสบปัญหาจากการไม่ยอมรบัฟังความคิดเห็นของกรรมการท่านอื่น และอดีต
ประธานกรรมการตอ้งการด าเนินการตามแนวทางท่ีตนตอ้งการเท่านัน้ ท าใหเ้ป็นอปุสรรคส าคญัต่อการแกไ้ขปัญหาของ
บริษัทฯ และเป็นเหตสุ  าคญัใหข้า้พเจา้และกรรมการอื่นอีก 3 ท่าน ไดต้ดัสินใจลาออกเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2560 
เน่ืองจากไม่สามารถร่วมท างานและหาแนวทางแกไ้ขปัญหาของบริษัทฯ กบัอดีตประธานกรรมการท่านนัน้ ตามเจตนา
และความตัง้ใจเดิมท่ีเขา้มาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได ้
 ภายหลงัจากท่ีขา้พเจา้ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษัทแลว้ บริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย ์เน่ืองจากมีประเด็นในขอ้กฏหมายเก่ียวกับขัน้ตอนการแต่งตัง้และ
จ านวนกรรมการโดยคณะกรรมการบริษัทท่ีเหลือไดอ้นุมตัิงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบปี 2559 ในเดือนสิงหาคม 
2560 แต่ไม่ไดม้ีการเรียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพ่ือรบัรองงบการเงิน ต่อมาในเดือนกนัยายน 2560 อดีต
ประธานกรรมการบริษัทถูกกล่าวโทษโดยส านกัคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดร้บัจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทเหลือเพียง 3 ท่านและ 2 ท่าน ในเดือน
พฤษภาคม และเดือนตุลาคม 2561 ตามล าดบั ผลจากการท่ีจ านวนกรรมการลดลงจนต ่ากว่าท่ีเป็นองคป์ระชุมท าให้
กรรมการท่ีเหลือ 2 ท่าน ในขณะนัน้ตอ้งด าเนินการจัดประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพ่ือเลือกตัง้กรรมการใหม ่
ตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและขา้พเจา้ไดร้ับเลือกตัง้กลับมาเป็นกรรมการอีกครัง้หนึ่ง กรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดร้บัจดทะเบียนกรรมการชุดใหม่เมื่อตน้เดือนมีนาคม 2562 และคณะกรรมการ
ชุดใหม่ไดจ้ัดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือแต่งตัง้ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้ริหาร โดยท่ี
ประชุมไดแ้ต่งตั้งใหข้้าพเจ้าเป็นประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทฯ พรอ้มกับใหบ้ริษัทฯ 
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ด าเนินการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตามรายช่ือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ซึ่ง
บริษัทฯ ใชเ้วลาในการด าเนินการและสามารถด าเนินการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทย่อยจนแลว้เสรจ็เกือบทัง้หมด
ได ้เมื่อปลายปี 2563 ปัจจบุนัยงัคงเหลือบริษัทย่อยท่ีถือหุน้ทางออ้มในตา่งประเทศอีก 1 แห่ง ท่ียงัอยู่ระหวา่งด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการ 
 ในส่วนของการด าเนินการของคณะกรรมการบริษัทตัง้แต่ปี 2562 จนปัจจุบนั จากการท่ีคณะกรรมการบริษัท
ไม่ไดร้บัความร่วมมือในการส่งมอบเอกสารทางบัญชี  บญัชีเงินฝากธนาคาร จากอดีตคณะกรรมการชุดเดิม ท าใหใ้น
ช่วงแรก บริษัทฯ ตอ้งใชเ้วลาในส่วนใหญ่ ในการเปลี่ยนแปลงอ านาจควบคมุของกรรมการในบริษัทย่อย การรวบรวม
และการเขา้ถึงเอกสารทางบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย การหารือแนวทางในการแกไ้ขปัญหาของบริษัทฯ กับ
หน่วยงานทางการที่เก่ียวขอ้ง การแกไ้ขและปรบัปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินการของบริษัทย่อยต่างๆ การด าเนินการ
ต่อสูท้างคดีและขอ้พิพาททางกฏหมายของบริษัทฯ เพ่ือรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทฯ และติดต่อหาผูส้อบบัญชีเพ่ือ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2560-2563 จนบริษัทฯ ไดร้ับขอ้เสนอในการใหบ้ริการตรวจสอบงบ
การเงิน ส  าหรบัปี 2560-2563 จากส านกังานสอบบญัชีรายหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทจึงไดจ้ดัใหม้ีการประชุมสามญัผู้
ถือหุน้ เมื่อวนัท่ี 30 กรกฏาคม 2563 และเลื่อนการประชมุมาเป็นวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 อนัเป็นผลจากจ านวนผูถื้อหุน้ 
ไมค่รบองคป์ระชมุ ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณารบัรองงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบปี 2559 ท่ีคณะกรรมการชดุ
เดิม ยงัไมไ่ดน้  าเขา้ขอรบัรองในท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้และการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปี 2560-
2563 เพ่ือใหเ้ป็นตามขอ้กฏหมายและขอ้บงัคบับริษัทฯ ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบงบการเงินปี 2560-2562 และน าเสนอ
ใหท่ี้ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบเมื่อตน้เดือนเมษายน 2564 และอนุมตัิ
งบการเงินท่ีผ่านการสอบทานในรายไตรมาสของปี 2560-2562 เมื่อปลายเดือนเมษายน 2564 ตลอดจนการออกงบ
การเงินตรวจสอบของบริษัทย่อยต่างๆ ระหว่างปี 2560-2562 เพ่ือขออนุมตัิจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อย
เหล่านั้น ผลจากการท่ีบริษัทฯ น าส่งงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบส าหรับปี 2560-2562 ซึ่งผู ้สอบบัญชีไม่แสดง
ความเห็นต่องบการเงินติดต่อกนัเกินกว่า 3 ปี และส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ท่ีมีค่าเป็นลบท าใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ 
พิจารณายา้ยหมวดธุรกิจของบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายอาจถกูเพิกถอนและตอ้งแกไ้ข เหตแุห่งการอาจถูก
เพิกถอน ตามประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่บริษัทฯ อยู่ระหวา่งการด าเนินการแกไ้ข 
 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไดต้ระหนกัถึงภาระหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีจะตอ้งปฏิบตัิหน้าท่ีดว้ย
ความระมดัระวงัและซื่อสตัยส์จุริตเพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ โดยอย่างเคร่งครดั 
โดยไดเ้รง่รดัท่ีจะใหม้ีการอนมุตัิงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบส าหรบัปี 2563 ใหแ้ลว้เสรจ็ เพ่ือท่ีคณะกรรมการบริษัทจะ
เรียกประชุมสามัญผูถื้อหุ้นเพ่ือรบัรองงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบส าหรับปี 2560-2563 และแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี
ส าหรบัรอบนระยะเวลาบญัชีปี 2564 ตอ่ไปในคราวเดียวกนั คาดวา่ บริษัทฯ สามารถเรียกและจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ไดใ้นเดือนธนัวาคม 2564 
 ในส่วนของการด าเนินงานของบริษัทฯ ส่วนธุรกิจของโรงผลิตไฟฟ้าทางเลือก บริษัทฯ ไดพ้ยายามปรับปรุง
ประสิทธิภาพเพ่ือใหโ้รงไฟฟ้าสามารถแสวงหารายไดเ้พ่ิมขึน้ ส  าหรบัธุรกิจของโรงแรมดาราเทวี เน่ืองจากการระบาดของ
โรคโควิท-19 ไดร้ะบาดไปยงัประเทศตา่งๆ ทกุภมูิภาครวมทัง้ประเทศไทย เป็นผลใหจ้ านวนนกัท่องเท่ียวจากตา่งประเทศ
ลดลงอย่างมาก จนเมื่อรฐับาลไดม้ีนโยบายท่ีจะจ ากดัไม่ใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ประเทศ อีกทัง้ การจ ากัดการเดินทางขา้ม
จงัหวดัของคนไทย รวมถึงการระบาดของโรคระบาดโควิท-19 ท่ีทวีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการใชจ้่าย
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และความเป็นอยู่ของคนไทย ท าใหก้ารด าเนินงานของโรงแรมดาราเทวี ประสบปัญหาการขาดทุนรุนแรงอย่างต่อเน่ือง 
จนคณะกรรมการบริษัทตอ้งพิจาณาใหห้ยดุกิจการเป็นการชั่วคราว ตัง้แต่กลางปี 2563 ถึงปัจจุบนั และขณะนี ้บริษัทฯ
ก าลงัศึกษาถึงแผนธุรกิจของโรงแรมดาราเทวี เพ่ือใหส้ามารถกลบัมาเปิดใหบ้ริการ ในระยะเวลาท่ีเหมาะสมอีกครัง้
หลงัจากท่ีขา้พเจา้และคณะกรรมการบริษัทสามารถด าเนินการแกไ้ขปัญหาในเรื่องการไม่สามารถส่งงบการเงินของ  
บริษัทฯ ไดต้ามก าหนดเวลาไดส้  าเร็จในระดบัหนึ่ง อนัเป็นพนัธกิจท่ีขา้พเจา้ไดต้ัง้ใจในการเขา้มารบัต าแหน่งประธาน
กรรมการ ประกอบกบัขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ท่ี
ตอ้งการให้ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ัดการเป็นคนละบุคคลกัน เพ่ือแบ่งแยกอ านาจและใหเ้ป็นตามหลัก       
ธรรมาภิบาลท่ีดี ขา้พเจา้จึงไดแ้สดงเจตนา ขอลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการ และเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการ
บริษัทไดแ้ตง่ตัง้กรรมการอิสระท่ีมีความเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทคนใหมข่องบริษัทฯ ตอ่ไป 
 ทา้ยท่ีสุดนี ้ขา้พเจา้ในนามของคณะกรรมการบริษัทตอ้งขอขอบพระคุณ ท่านผูถื้อหุน้ทุกท่าน ท่ีไดใ้หก้าร
สนบัสนนุและใหค้วามรว่มมือกบัคณะกรรมการมาดว้ยดีโดยตลอด ในช่วงเวลาอนัยากล าบากท่ีผ่านมา และหวงัว่าท่าน
ผูถื้อหุน้จะยังคงไวว้างใจ และจะสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทภายใตก้ารบริหารของประธาน
กรรมการท่านใหม ่เพ่ือใหบ้ริษัทฯ สามารถแกไ้ขปัญหาท่ียงัคงคั่งคา้งทัง้หมดนี ้ใหส้  าเรจ็ลงุลว่งผ่านไปดว้ยดี 
 

 

  

 

 

 

   (นายทวิช  เตชะนาวากลุ) 
       ประธานกรรมการ 
     18 พฤศจิกายน 2564 
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วสัิยทศัน ์

การเป็นผูน้  าการผลิตกระแสไฟฟ้า 

ดว้ยพลงังานทดแทนทกุประเภท 

ครอบคลมุและเขา้ถึงทกุพืน้ท่ี 

เพ่ือบรูณการสิ่งแวดล้อมใหย่ั้งยนื 

 

พนัธกจิ 

มุง่มั่นทดแทนทกุประเภทใหไ้ดผ้ลลพัธส์งูสดุ โดยคงไวซ้ึ่งคณุภาพ  
ของสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม พฒันาศกัยภาพการผลติกระแสไฟฟา้  
ใหค้รอบคลมุและเขา้ถึงทกุพืน้ที่ ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยี 
อย่างสรา้งสรรค ์รวมถึงสรา้งงานใหค้นทอ้งถ่ิน  
ไดม้ีรายได ้และปลกูจิต รกับา้นเกิด  
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
1. ประวัตคิวามเป็นมา 
 ตามขอ้มลูที่ปรากฏจากการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2560-2562 บริษัทฯ และกลุม่บริษัท ไม่ไดม้ีการเปลี่ยนแปลง
ธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั และปัจจุบนักลุม่บริษัทยงัคงมีการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ยกเวน้ธุรกิจโรงแรมที่ไดร้บัผลกระทบจาก
การหยุดชะงัก (Disruption) ของธุรกิจ จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 โดยขอ้มูล
บางส่วนที่ไดเ้ปิดเผยในส่วนที่ 1 ไดอ้า้งอิงบนพืน้ฐานเหตุการณ์ในปัจจุบันซึ่งสอดคลอ้งกับแนวทางในการจัดท างบการเงิน
ประจ าปี 2560-2562 เนื่องจากไมส่ามารถตรวจสอบหรอืทดสอบเหตกุารณใ์นอดีตได ้
 

2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 
 

ปี 2531  บรษัิทฯ ไดร้บัอนญุาตใหน้ าหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ เขา้เป็นหลกัทรพัยร์บัอนญุาตในตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย 

ปี 2533  บรษัิทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็นจ านวน 120,00,000 บาท 
ปี 2537  บรษัิทฯ แปรสภาพจากบรษัิทจ ากดัเป็นบริษัทมหาชนจ ากดัและเปิดการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ปี 2551  บรษัิทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็นจ านวน 407,792,810 บาท  
ปี 2556  จดัตัง้บริษัท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เทอมอล พาวเวอร ์จ ากดั หรือ IFEC-T และ IFEC-T ไดเ้ขา้ลงทุน

บรษัิท กรนี เอนเนอรจี์ เทคโนโลยี อิน (ไทยแลนด)์ จ ากดั หรือ GE ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์และบรษัิท คลนี ซิตี ้จ ากดั ประกอบธุรกิจบรหิารจดัการขยะ  

  เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็นจ านวน 1,376,300,733 บาท และทนุช าระแลว้จ านวน 747,533,822 บาท 
ปี 2557 
 

 IFEC-T เขา้ลงทนุในบริษัท เจ.พี. โซลา่ พาวเวอร ์จ ากดั หรือ JP ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย 
กระแสไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์

  ลงทนุในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์5 แห่ง ไดแ้ก่ (1) บริษัท ซนั
พารค์ จ ากัด หรือ SP, (2) บริษัท ซนัพารค์ 2 จ ากัด หรือ SP2, (3) บริษัท วี.โอ. เน็ต ไบโอดีเซล 
เอเชีย จ ากดั หรอื VON, (4) บรษัิท สแกน อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั หรือ SIFEE และ (5) 
บรษัิท อีสเอนเนอรจี์ จ ากดั หรอื ISE และลงทนุในธุรกิจผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน
ลม ไดแ้ก่บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์วินด ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั หรือ IWIND (เดิมช่ือ บริษัท กรีน
โกรท จ ากดั) 

  จดทะเบียนส านกังานใหญ่แหง่ใหม ่ณ เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน ์ทาวเวอร ์ชัน้ 29 ถนนพระราม 9 
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

  ในเดือนพฤษภาคม 2557 เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็นจ านวน 1,445,115,770 บาท และทนุช าระแลว้
จ านวน 963,404,346 บาท และในเดือนธันวาคม 2557 ไดเ้พิ่มทนุอีกเป็นจ านวน 1,990,090,044 
บาท และมีทนุช าระแลว้จ านวน 1,563,953,734 บาท 

  ในเดือนกรกฎาคม 2557 บริษัทฯ จ าหน่ายสินทรพัยธ์ุรกิจจ าหน่ายและใหเ้ช่าเครื่องถายเอกสาร 
ไดแ้ก่ บรษัิท โคนิกา้ มินอลตา้ บิสสเินส โซลชูนัส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 



 รายงานประจ าปี 2561 

6 
 

  IFEC-T ขายหุน้ท่ีถืออยูใ่น GE และ JP ใหแ้ก่บรษัิทฯ  
ปี 2558 
 

 บรษัิทฯ เปลีย่นช่ือจาก บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์วิศวการ จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัท อินเตอร ์ฟาร์
อีสท ์เอ็นเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

  IFEC-T เขา้ลงทนุในบริษัท ทรูเอ็นเนอรจี์ เพาเวอร ์ลพบรุี จ ากดั หรือ TPL ประกอบธุรกิจผลิตและ
จ าหนา่ยกระแสไฟฟา้ประเภทชีวมวล และบรษัิท รุง้เอกรยา เอ็นจิเนียริง่ (สระแกว้) จ ากดั หรือ RAK 
ประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ย กระแสไฟฟา้พลงังานขยะ 

  บรษัิทฯ เขา้ลงทนุในธุรกิจผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยเ์พิ่ม 6 แห่ง ไดแ้ก่ 
(1) บริษัท วงัการคา้รุง่โรจน ์จ ากดั หรือ WRK, (2) บริษัท ซีอาร ์โซลาร ์จ ากดั หรือ CR, (3) บริษัท 
สมประสงคอ์ินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั หรือ SPT, (4) บริษัท ยนูิเวอรแ์ซล โพไวเดอร ์จ ากดั หรือ UP, 
(5) บรษัิท แมส่ะเรยีง โซลา จ ากดั หรอื MS และ (6) บรษัิท สมภมูิโซลา่เพาเวอร ์จ ากดั หรอื SPP 

  ในเดือนมีนาคม 2558 บริษัทเพิ่มทนุช าระแลว้ โดยทุนมีจดทะเบียนเป็นจ านวน 1,990,090,044 
บาท และทนุช าระแลว้ 1,737,726,372 บาท 

  IWIND เขา้ลงทนุในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานลม 2 แห่งไดแ้ก่ บริษัท ลมลิ
กอร ์จ ากดั และ บรษัิท เกาะเตา่ วินด ์จ ากดั และธุรกิจผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้บนเกาะพยาม 
ไดแ้ก่ บรษัิทสาธารณปูโภคเกาะพยาม จ ากดั (ปัจจบุนัช่ือ บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์ธุรกิจ จ ากดั) 

  บริษัทฯ จดัตัง้บริษัทย่อยใหม่ 2 แห่ง ไดแ้ก่(1) บริษัท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์แคป แมเนจเมน้ท ์จ ากัด 
หรอื ICAP และ (2) บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์โซลา่ร ์จ ากดั หรอื ISOLAR และ ICAP ไดจ้ดัตัง้บริษัท
ย่อยทางออ้มไดแ้ก่ บริษัท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ์คอนสตรคัชั่น จ ากัด หรือ ICON 
และบรษัิทฯ ในกลุม่บรษัิทจดัตัง้บรษัิทยอ่ยทางออ้มแหง่ใหม ่16 แหง่ 

  ICAP ไดเ้ขา้ลงทนุบรษัิท สมารท์ทรี จ ากดั หรือ SMT ซึ่งประกอบธุรกิจเก่ียวกบัเครือข่ายระบบงาน
คมนาคมและสายสง่ไฟฟา้และไดเ้ขา้ลงทนุในธุรกิจโรงแรม รีสอรท์ และหอ้งชุด ภายใตช่ื้อ "โรงแรม
ดาราเทวี เชียงใหม"่ และเครือ่งหมายการคา้ ดาราเทวี ไดแ้ก่ (1) บรษัิท โรงแรมดาราเทวี จ ากดั หรอื 
DDVH,(2) บริษัท เอ.พี.เค. ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั หรือ APK และ (3) บริษัท ดาราเทวี จ ากดั ซึ่ง
ขณะนัน้ DDVH อยูร่ะหวา่งการฟ้ืนฟกิูจการ 

  ในเดือนมิถนุายน 2558 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนจ านวน  2,691,819,598 บาท และทนุช าระแลว้ 
1,824,597,829 บาท 

  บรษัิทฯ ในกลุม่บรษัิท จ านวน 15 บรษัิทแสดงเจตจ านงเขา้รว่มการงานในโครงการรบัซือ้ไฟฟ้าจาก
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพืน้ดินส าหรับหน่วยราชการและสหกรณ์
การเกษตร กบัองคก์รสงเคราะหท์หารผา่นศกึในพระบรมราชปูถมัภ ์

  บรษัิทฯ ออกและเสนอขายหุน้กู ้มลูคา่ 3,000,000,000 บาท อาย ุ2 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูว้นัที่ 
5 พฤศจิกายน 2560 

ปี 2559  IWIND ได้ท าโครงการต่อเนื่องจากโครงการไฟฟ้าพลังงานลม อ าเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เฟส 1 ขนาด 10 เมกะวตัตท์ี่รบัรูร้ายไดเ้ชิงพาณิชยต์ัง้แต่ปลายปี 2558 โดยซือ้
กงัหนัลมเพิ่มเพื่อขยายงานในเฟส 2 ขนาด 10 เมกะวตัต ์ 

  บริษัทฯ ในกลุ่มบริษัทไดล้งนามความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ เพื่อขับเคลื่อนโครงการผลิต
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ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตัง้บนพืน้ดินส าหรบัหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาค
การเกษตร พ.ศ. 2558 และไดล้งนามสญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบัการไฟฟา้นครหลวง ไดแ้ก่ CR SIFEE  

  ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทฯ เพิ่มทุนช าระแลว้ โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน  2,691,819,598 
บาท และทนุช าระแลว้ 1,983,927,367 บาท 

  กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิารลาออก  
  บริษัทฯ ผิดนดัช าระหนีต้ั๋วแลกเงิน และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยขึน้เครื่องหมาย SP กับ

หลกัทรพัยข์องบริษัทฯ เป็นการชั่วคราว ดว้ยเหตุไม่ชีแ้จง การผิดนัดช าระหนีต้ั๋วแลกเงิน (ปลด
เครือ่งหมาย 4 มกราคม 2560) 

  ศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการของ DDVH เนื่องจากการฟ้ืนฟูกิจการได้
ด าเนินการเป็นผลส าเรจ็แลว้ โดยยงัเหลอืภาระหนีส้ว่นท่ีเหลอืตามที่ระบไุวใ้นแผนฟ้ืนฟกิูจการท่ีตอ้ง
ช าระใหแ้ก่เจา้หนี ้2 ราย 

ปี 2560  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยขึน้เครื่องหมาย SP กบัหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ อีกครัง้ ดว้ยเหตไุม่
ชีแ้จง การผิดนดัช าระหนีต้ั๋วแลกเงิน และการไมน่ าสง่งบการเงินประจ าปี 2559  

    กรรมการของบริษัทฯ ลาออกจนไม่ครบเป็นองคป์ระชุม บริษัทฯ จึงไดจ้ัดประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้  
เพื่อแตง่ตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีขอลาออกรวม 7 คน 

  บรษัิทฯ ประสบปัญหาการจดทะเบียนกรรมการบรษัิทและกรรมการบรษัิทยอ่ย  
  บรษัิทฯ ผิดนดัช าระหนีหุ้น้กูแ้ละตั๋วแลกเงิน และเสนอแผนปรบัโครงสรา้งหนีต้่อเจา้หนีผู้ถื้อหุน้หุน้กู้

และผูถื้อตั๋วแลกเงิน 
  DDVH ผิดนดัช าระหนีส้ว่นที่เหลือตามที่ระบไุวใ้นแผนฟ้ืนฟูกิจการที่ตอ้งช าระใหแ้ก่เจา้หนี ้2 ราย 

โดยไมไ่ดข้อขยายระยะเวลา 
  บรษัิทฯ จ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัยไ์ดแ้ก่ หุน้ทัง้หมดที่ถืออยูใ่น VON 
  ผูส้อบบญัชีไมแ่สดงความเห็นตอ่งบการเงินประจ าปี 2559 และต่อมาตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยขึน้เครือ่งหมาย SP ดว้ยเหตผุูส้อบไมแ่สดงความเห็นตอ่งบการเงินประจ าปี 2559 และไม่น าสง่
งบการเงินไตรมาสที่ 1-3 ประจ าปี 2560 

  ประธานกรรมการสิน้สดุการปฏิบตัิหนา้ที่และใหพ้น้ต าแหนง่กรรมการบรษัิท 
  บรษัิทฯ มีทนุจดทะเบียนจ านวน  2,691,819,598 บาท และทนุช าระแลว้ 2,020,842,072 บาท 
ปี 2561  บรษัิทฯ ยืนยนัสถานท่ีติดต่อของบริษัทฯ มีเพียงสถานที่เดียวคือ ส านกังานจดทะเบียน เลขที่ 33/4 

อาคารเดอะไนน ์ทาวเวอร ์ชัน้ท่ี 29 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10310 หมายเลขโทรศพัท ์0-2168-1378-86 หมายเลขโทรสาร 0-2168-1387 

 
 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยขึน้เครื่องหมาย SP กบัหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ดว้ยเหตไุม่น าสง่งบ
การเงินประจ าปี 2560 และงบรายไตรมาสที่ 1-3 ประจ าปี 2561 

  บริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินการตามแผนปรบัโครงสรา้งหนีท้ี่ไดเ้สนอต่อเจา้หนีผู้ถื้อหุน้หุน้กูแ้ละผูถื้อ
ตั๋วแลกเงิน 

  บรษัิทฯ ประสบปัญหาการแตง่ตัง้กรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย การจดัประชมุผูถื้อหุน้  
  IWIND จ าหนา่ยไปซึง่สินทรพัยไ์ดแ้ก่ หุน้ที่ IWIND ถืออยู่ทัง้หมดใน บริษัท ลมลิกอร ์จ ากดั ในเดือน
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มิถนุายน 2561 
  ส านักงาน กลต. วินิจฉัยว่า กรรมการของบริษัทฯ เข้าข่ายกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงไดเ้ปิดเผยการด าเนินคดีดว้ยมาตรการลงโทษต่อกรรมการ
และผูบ้รหิาร และอดีตกรรมการและผูบ้ริหาร และไดใ้หก้รรมการและผูบ้ริหารพน้ต าแหน่งกรรมการ
และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารตัง้แตว่นัท่ี 5 กนัยายน 2561 

  ในเดือนสงิหาคม 2561 บริษัทฯ ถกูเจา้หนีร้ายหนึ่งยื่นค ารอ้งขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลาง 
อนัมีผลท าใหบ้รษัิทฯ อยูใ่นสภาวะ Automatic Stay และในเดือนตลุาคม 2561 ศาลลม้ละลายกลาง
มีค าสั่งยกค ารอ้งฟ้ืนฟกิูจการ 

  บริษัทฯ จดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2561 ในวนัที่ 25 ธันวาคม 2561 เพื่อแต่งตัง้กรรมการ
ใหมจ่ านวน 7 คน 

  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยแจง้เหตใุหบ้ริษัทฯ เขา้ข่ายอาจถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ปี 2562  ในเดือนมีนาคม 2562 บรษัิทฯ ไดจ้ดทะเบียนเปลีย่นแปลงกรรมการตามมติที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ 
ครัง้ที่ 1/2561  

  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเปิดใหห้ลกัทรพัยข์องบรษัิทเป็นการชั่วคราวระหวา่งวนัท่ี 1-31 
กรกฎาคม 2562 โดยใหว้นัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 เป็นวนัซือ้ขายสดุทา้ยของหลกัทรพัยบ์รษัิทฯ 

  ในเดือนสงิหาคม 2562 บรษัิทฯ ถกูเจา้หนีร้ายหนึง่ยื่นฟอ้งคดีลม้ละลาย 
 
หมายเหตุ: - อา้งอิงตามสารสนเทศที่เผยแพรใ่นเว็บไซทข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและงบการเงินประจ าปี 2560-2562 

- ระหวา่งปี 2557-2559 บรษัิทฯ มีการวางเงินมดัจ  าลงทนุหลายโครงการ รวมถึงมีเงินมดัจ าคา่สินคา้ลว่งหนา้ แต่โครงการมิไดมี้การ

ด าเนินการ  ซึง่อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบรายละเอียดและขอ้เท็จจรงิ 
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ 
1.1 วิสัยทัศน ์พันธกิจและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท อนิเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เอน็เนอรย์ี ่คอรป์อเรชั่น จ ากดั(มหาชน) 
 บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เอ็นเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) หรือ (บริษัทฯ) มีช่ือเรียกเป็นภาษาองักฤษว่า Inter 
Far East Energy Corporation Public Company Limited หรือ IFEC เดิมช่ือ “บริษัท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์วิศวการ จ ากัด 
(มหาชน)” ประกอบธุรกิจ เป็นตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์ครื่องถ่ายเอกสารใหแ้ก่ Konica Minolta Business Solutions Asia 
Pte. Ltd. (KM BSA) ประเทศญ่ีปุ่ น ภายใตช่ื้อ Konica Minolta และไดข้ยายธุรกิจดว้ยการลงทนุในธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า จากพลงังานทดแทน ในไตรมาส 3 ปี 2556 และธุรกิจบริหารจดัการขยะ ในไตรมาส 4 ปี 2556 ต่อมาได้
จ าหน่ายธุรกิจจ าหน่ายและใหเ้ช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตามมติที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2557 วนัที่ 3 มิถุนายน 2557 
ธุรกิจของบรษัิทฯ จึงเป็นการบรหิารจดัการบรษัิทยอ่ยที่ท าธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน
ประเภทตา่งๆ ท่ีบรษัิทฯ เขา้ลงทนุไว ้อีกทัง้ไดป้รบัยา้ยหมวดธุรกิจจากของใชใ้นครวัเรอืนและส านกังาน เป็นหมวดธุรกิจพลงังาน
และสาธารณปูโภค ตัง้แตว่นัท่ี 2 กรกฎาคม 2558 เป็นตน้มา พรอ้มกบัไดม้ีการขยายการลงทนุโดยจดัตัง้บรษัิทยอ่ย เพื่อประกอบ
ธุรกิจลงทนุและบรหิารโครงการอื่น นอกเหนือจากโรงไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน เพื่อเสริมสรา้งรายไดใ้หแ้ก่บริษัทฯ อีกทางหนึ่ง
นบัตัง้แตไ่ตรมาส 4  ของปี 2558 และเปลีย่นช่ือบรษัิท เป็น “บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เอ็นเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)” 
หรือ IFEC เมื่อวนัที่ 12 ตลุาคม 2558 และในปี  2559 บริษัทฯ การลงทนุในธุรกิจอื่นดว้ย เช่น ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการวางและ
ขยายเครือข่ายงานคมนาคมและสายสง่ไฟฟ้าและโรงแรม ปัจจุบนัด าเนินธุรกิจเป็นบริษัทถือหุน้ลงทุนในกิจการอื่น (Holding 
Company) โดยธุรกิจของกลุม่บรษัิทมี ดงันี ้
 
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยแ์ละพลังงานลม   
ไฟฟ้าเป็นสาธารณูปโภคขั้นพืน้ฐานที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก ทั้งในการด ารงชีวิตประจ าวันและระดับมหภาค ทาง
อุตสาหกรรมและวงการแพทย ์ความตอ้งใชใ้นการใชไ้ฟฟ้ามีแนวโนม้เพิ่มสงูขึน้ทุกปี ในขณะที่ตลาดและจ านวนผูแ้ข่งขนัใน
อตุสาหกรรมเพิ่มขึน้โดยล าดบั รวมถึงการขยายการลงทนในธุรกิจดงักลา่วของบริษัทฯ ไดช้ะลอตวัลง เพราะมีขอ้จ ากดัที่เกิดขึน้
จากนโยบายของภาครฐั จึงไดม้ีการขยายธุรกิจในตา่งประเทศ  

ธุรกิจบริหารจัดการขยะ   
ธุรกิจบรหิารจดัการขยะ มีจุดเริ่มตน้จากการโรงไฟฟ้าพลงังานขยะที่ไม่ไดด้  าเนินการ บริษัทฯ จึงพิจารณาการจดัหารายไดจ้าก
แหล่งทรพัยากรขยะที่มีอยู่ อย่างไรก็ดี ธุรกิจบริหารจัดการขยะเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขนักับผูป้ระกอบการรายอื่นค่อนขา้งสูง 
รวมถึงยงัมีขอ้จ ากดัดา้นกฎหมายเก่ียวกบัผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม     

ธุรกิจอื่นๆ  
เดือนธนัวาคม 2558 บรษัิทฯ เขา้ลงทนุในธุรกิจโรงแรมดารเทวี ซึ่งถือครองกรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรพัยอ์ยู่เป็นจ านวนมาก โดย
โรงแรมดาราเทวี เป็นโรงแรมขนาดใหญ่มีตน้ทนุในการด าเนินงานค่อนขา้งสงู ประกอบกบัธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขนั
สงู และขึน้อยูก่บัสถานการณก์ารทอ่งเที่ยวและความตอ้งการของนกัทอ่งเที่ยวหรอืผูบ้รโิภค ดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ
โควิด-19 ที่เริม่ขึน้ตัง้แตช่่วงปลายปี 2562 ที่สง่ผลกระทบรุนแรงโดยตรงตอ่ธุรกิจทอ่งเที่ยวและธุรกิจโรงแรม รวมถึงธุรกิจโรงแรม
ดาราเทวีดว้ยเช่นเดียวกนั  
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1.3 โครงสร้างการถอืหุน้ของกลุ่มบริษัท 
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คณะกรรมการบริษัทปัจจุบัน มีรายนามดงัต่อไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

นายมานิต วทิยาเตม็ 
ประธานกรรมการ/ประธาน

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
 

นายพิชิต สินพฒันสกลุ 
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 

นายหาญ เช่ียวชาญรอง

ประธานกรรมการ ล  าดบัที่ 2 / 
รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารงาน

กฏหมาย 

นายทวิช เตชะนาวากลุรอง
ประธานกรรมการ ล  าดบัที่ 1 / 
ประธานคณะกรรมการบรหิาร/
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

นางสาววรญัชนา รชัตะนาวนิ 
กรรมการ 

นายประพฒัน ์ยอขนัธ ์
กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ที่
บรหิารงานปฏิบตัิการ/รกัษาการ

เลขานกุารบรษัิท 

นายสิทธินาท ดวงรตัน ์
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 

นายกฤษฏา พฤตภิทัร 
กรรมการ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 

 
 

 
 
นายฉัตรณรงค ์ฉัตรภูติ 
อายุ 67 ปี 
ประธานกรรมการและกรรมการ 
ประสบการณก์ารท างาน 
- 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน 
กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน       -ไม่มี- 
กิจการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน      -ไม่มี- 
สัดส่วนการถอืหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561 
- 
คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัตกิารอบรม 
-  ปรญิญาตรี คณะรฐัศาสตร ์(การฑตู) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
-  ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร ์สาขาการจัดการภาครัฐ - 
ภาคเอกชน สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) 

-  การบรหิารการจดัการระดบัสงู สมาคมการจดัการธุรกิจ 
(American Management Association) เทียบเทา่ MBA นิวยอรค์ 
สหรฐัอเมรกิารว่มมือกบั PSA Group 

- ปริญญาเอก หลกัสูตรบริหาร - การจดัการรฐัศาสตรค์วามร่วมมือ
สถาบันบุญรอดบิณฑสันต์ร่วมกับมหาวิทยาลัยอิสเทิรน์ (ก าลัง
ศกึษาวทิยานิพนธ)์ 

- หลกัสตูรการบรหิารการจดัการสถาบนั AMA สหรฐัอเมรกิา 

- หลกัสตูรการบรหิารขัน้สงู PSA กรุ๊ป 

- หลกัสตูรเสาหลกัของแผ่นดนิรุน่ท่ี 1 สถาบนับญุรอดบณิฑสนัต ์

- การเงิน การธนาคาร การลงทนุ การบริหารหนี ้การบริหารจดัการ
ทรพัยส์ิน (AMC) 

อบมรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 
- 
สัดส่วนการถอืหุ้น ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561 
- 
 

 
 
พลตรีบุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ 
อายุ 54 ปี 
กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
ประสบการณก์ารท างาน 
- 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน 
กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน       -ไม่มี- 
กิจการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน      -ไม่มี- 
สัดส่วนการถอืหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561 
- 
คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัตกิารอบรม 
- ปรญิญาตรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พิษณุโลก 
- หลกัสตูรรวบรวมพิเศษกรมข่าวทหารบก 
- หลกัสตูรชัน้นายรอ้ย ชัน้นายพนั เหล่าทหารราบ 

- หลกัสตูรหลกัประจ าโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชดุท่ี 69 

อบมรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 
- 
สัดส่วนการถอืหุ้น ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561 
- 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ  
 โครงสร้างรายได้จากแต่ละกลุม่ธุรกิจ  

โครงสร้างรายได ้ 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

รายได้จากการขายและให้บริการ

กลุ่มธุรกิจ

ธุรกิจลงทนุ(Holding) ลงทนุใน

ธุรกิจพลงังานแสงอาทิตย์ 392,732   46.84    380,417      40.62    383,435      35.68   

ธุรกิจพลงังานชีวมวลและบริหารจดัการขยะ 28,579     3.41      25,330        2.70      91,876        8.55     

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายพลงังานลม 98,403     11.74    100,416      10.72    104,844      9.75     

ธุรกิจโรงแรม 318,741   38.02    430,444      45.96    494,625      46.02   

ธุรกิจอ่ืนๆ -            -       -             -       -             -       

838,455      100.00  936,607      100.00  1,074,780   100.00 

2561 2560 2559

 
หมายเหตุ  : - รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารท่ีน าเสนอนีส้อดคลอ้งกบัรายงานภายในของบรษัิทท่ีผูม้ีอ  านาจตดัสนิใจสงูสดุ 
       ดา้นการด าเนินงานไดร้บัและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอพื่อใชใ้นการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัสว่นงาน                    
       และประเมินผลการด าเนินงานของสว่นงาน 
    - รายไดห้ลกัของกลุม่บรษัิท คือ รายไดแ้ละคา่บรกิารจากกลุม่ธุรกิจพลงังานแสงอาทิตยแ์ละธุรกิจโรงแรม 
    - ในระหวา่งปี 2560 จนถึงปัจจบุนัหนว่ยราชการทอ้งถ่ินไดม้ีค  าสั่งใหร้ะงบัการใชอ้าคารบางอาคารและการใหบ้ริการ
       หอ้งพกัสว่นท่ีเกินจากที่ไดร้บัอนญุาตมีผลท าใหร้ายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมดาราเทวีลดลงอย่างมีนยัส าคญัและสง่ผล
       กระทบตอ่ผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมดาราเทวี  
    - บรษัิท คลนีซิตี ้จ ากดั ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิท ประกอบธุรกิจโรงไฟฟา้ขยะ ไมไ่ดม้ีการด าเนินการตามแผน 
      ด าเนินงาน จนกระทั่งกลางปี 2560 สญัญาซือ้ขายโรงไฟฟา้กบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาคหมดอายลุง อนัเนื่องมาจาก 
      ไมส่ามารถขายไฟฟา้ไดต้ามก าหนด จึงตอ้งหารายไดจ้ากการรบับรกิารก าจดัขยะเพียงอยา่งเดียว 
    - จากปัญหาตอ่เนื่องจากการขายไฟฟา้กบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาคหมดอายใุนปี 2560 ดงันัน้ในปี 2561 บรษัิท คลนี 
     ซิตีจ้  ากดั ไดข้ออทุธรณเ์พื่อตอ่อายสุญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบัการไฟฟา้ภมูิภาค แตไ่มเ่ป็นผล จึงท าใหบ้รษัิทเหลอืแต่ 
     เพียงธุรกิจก าจดัขยะเทา่นัน้ 
   - ขณะเดียวกนับรษัิท รุง้เอกรยา จ ากดั ซึง่ด  าเนินธุรกิจโรงไฟฟา้ ขยะ เพียงอย่างเดียวก็มีปัญหาเรื่องที่สญัญาซือ้ขาย
     ไฟฟา้กบัการไฟฟา้ภมูิภาคไดส้ิน้สดุอายลุงในสิน้ปี 2561 เนื่องจากมิไดเ้ริม่ด  าเนินการก่อสรา้งโรงไฟฟา้และผลติ 
     ไฟฟา้ไดท้นัตามก าหนด และบรษัิทนีก็้ไมไ่ดด้  าเนินการธุรกิจก าจดัขยะดว้ย 
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2.1 ลักษณะของผลิตภณัฑ ์ 
 กลุม่บริษัทประกอบธุรกิจแบ่งออกเป็น 4 กลุม่ ไดแ้ก่ (1) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์(2)  
ธุรกิจผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้จากพลงังานลม (3) ธุรกิจบรหิารจดัการขยะ และ (4) ธุรกิจอื่นๆ อาทิ ธุรกิจโรงแรม โดยมีโครงสรา้ง
ธุรกิจ แบง่ไดด้งันี ้

1. กลุ่มธุรกิจผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย ์
 1.1 บริษัท กรีน เอนเนอรจี์เทคโนโลยีอิน (ไทยแลนด)์ จ ากดั หรือ GE ถือหุน้โดยบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผลิต
และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภทซิลิกอน ชนิด Thin Film ขนาดก าลงัการผลิต 0.985 เมกะวตัต ์
มลูคา่เพิ่มราคารบัซือ้ไฟฟา้ (Adder) 8.0 บาท ตอ่กิโลวตัต-์ชั่วโมง  
 1.2 บริษัท เจ.พี. โซล่า พาวเวอร ์จ ากัด หรือ JP ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภทซิลิกอน ชนิด Thin Film ขนาดก าลงัการผลิต 3.0 เมกะวตัต ์มลูค่าเพิ่มราคารบั
ซือ้ไฟฟา้ (Adder) 8.0 บาท ตอ่กิโลวตัต-์ชั่วโมง 

 1.3 บรษัิท ซนัพารค์ จ ากดั หรอื SP ถือหุน้โดยบรษัิทฯ ด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังาน
แสงอาทิตยป์ระเภทซิลิกอน แบบผลกึรวม (Multicrystalline Silicon) ขนาดก าลงัการผลิต 0.981 เมกะวตัต ์มลูค่าเพิ่มราคารบั
ซือ้ไฟฟา้ (Adder) 6.5 บาท ตอ่กิโลวตัต-์ชั่วโมง 

1.4 บริษัท ซนัพารค์ 2 จ ากัด หรือ SP2 ถือหุน้โดยบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตยป์ระเภทซิลิกอน แบบผลกึรวม (Multicrystalline Silicon) ขนาดก าลงัการผลิต 0.952 เมกะวตัต ์มลูค่าเพิ่ม
ราคารบัซือ้ไฟฟา้ (Adder) 6.5บาท ตอ่กิโลวตัต-์ชั่วโมง 

1.5 บริษัท วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเชีย จ ากัด หรือ VON ถือหุน้โดยบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภทซิลกิอน แบบผลกึรวม (Multicrystalline Silicon) ขนาดก าลงัการผลติ 0.952 เมกะ
วตัต ์มลูค่าเพิ่มราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) 6.5 บาท ต่อกิโลวตัต-์ชั่วโมง บริษัทฯ ไดข้ายหุน้ที่ถืออยู่ใน VON เมื่อเดือนมิถนุายน 
2560 

1.6 บริษัท สแกน อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เอ็นเนอรย์ี่  จ ากดั หรือ SIFEE ถือหุน้โดยบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภทซิลิกอน ชนิด Thin Filim ขนาดก าลงัการผลิต 2.5 เมกะวตัต ์มลูค่าเพิ่ม
ราคารบัซือ้ไฟฟา้ (Adder) 8.0 บาท ตอ่กิโลวตัต-์ชั่วโมง 

1.7 บริษัท อีสเอนเนอรจี์ จ ากดั หรือ IS ถือหุน้โดยบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตยป์ระเภทซิลิกอน แบบผลึกรวม (Multicrystalline Silicon) ขนาดก าลงัการผลิต 2.0 เมกะวตัต ์มลูค่าเพิ่ม
ราคารบัซือ้ไฟฟา้ (Adder) 8.0 บาท ตอ่กิโลวตัต-์ชั่วโมง 

1.8 บรษัิท วงัการคา้รุง่โรจน ์จ ากดั หรอื WR ถือหุน้โดยบรษัิทฯ ด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จาก
พลงังานแสงอาทิตยป์ระเภทซิลิกอน แบบผลึกรวม (Multicrystalline Silicon) ขนาดก าลงัการผลิต 2.0 เมกะวตัต ์มลูค่าเพิ่ม
ราคารบัซือ้ไฟฟา้ (Adder) 8.0 บาท ตอ่กิโลวตัต-์ชั่วโมง 

1.9 บริษัท ซีอาร ์โซลาร ์จ ากัด หรือ CR ถือหุน้โดยบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตยป์ระเภทซิลิกอน แบบผลึกรวม (Multicrystalline Silicon) ขนาดก าลงัการผลิต 1.0 เมกะวตัต ์มลูค่าเพิ่ม
ราคารบัซือ้ไฟฟา้ (Adder) 8.0 บาท ตอ่กิโลวตัต-์ชั่วโมง 

1.10 บริษัท สมประสงคอ์ินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั หรือ SPT ถือหุน้โดยบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภทซิลิกอน ชนิด Thin Filim (Armorphous) ขนาดก าลงัการผลิต 0.998 เมกะวตัต ์
มลูคา่เพิ่มราคารบัซือ้ไฟฟา้ (Adder) 8.0 บาท ตอ่กิโลวตัต-์ชั่วโมง 
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1.11 บริษัท ยูนิเวอรแ์ซล โพรไวเดอร ์จ ากัด หรือ UP ถือหุน้โดยบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภทซิลิกอน แบบผลกึรวม (Multicrystalline Silicon) ขนาดก าลงัการผลิต 2.99 เมกะ
วตัต ์มลูคา่เพิ่มราคารบัซือ้ไฟฟา้ (Adder) 8.0 บาท ตอ่กิโลวตัต-์ชั่วโมง 

1.12 บรษัิท แมส่ะเรยีง โซลา จ ากดั ถือหุน้โดยบรษัิทฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตยป์ระเภทซิลกิอน แบบผลกึรวม (Multicrystalline Silicon) ขนาดก าลงัการผลติ 2.88 เมกะวตัต ์มลูค่าเพิ่มราคารบัซือ้
ไฟฟา้ (Adder) 8.0 บาท ตอ่กิโลวตัต-์ชั่วโมง 

1.13 บริษัท สมภูมโซล่าพาวเวอร ์จ ากัด หรือ SPP ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภทซิลิกอน ชนิด Thin Filim (Armorphous) ขนาดก าลงัการผลิต 0.998 เมกะวตัต ์
มลูคา่เพิ่มราคารบัซือ้ไฟฟา้ (Adder) 8.0 บาท ตอ่กิโลวตัต-์ชั่วโมง 

1.14 บริษัท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์โซลา่ร ์จ ากัด หรือ ISOLAR ถือหุน้โดยบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์

1.15 บริษัท ไอเฟค (แคมโบเดีย) จ ากดั หรือ IFEC-C ตัง้อยู่ในประเทศกมัพชูา ถือหุน้โดยบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจ
ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาดก าลงัการผลติ 20.0 เมกะวตัต ์โดยก าลงัผลติเบือ้งตน้ท่ีด าเนินการ 
2.0 เมกะวตัต ์

2. กลุ่มธุรกิจผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานลม 
2.1 บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์วินด ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั หรือ IWIND ถือหุน้โดยบริษัทฯ ในสดัสว่นรอ้ยละ 

79.99 ด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานลม ขนาดก าลงัการผลติ 10.0 เมกะวตัต ์โดยก าลงัผลิตเบือ้งตน้ที่
ด  าเนินการ 2.0 เมกะวตัต ์

2.2 บริษัท ลมลิกอร ์จ ากัด หรือ LLG ถือหุน้โดย IWIND ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานลม ขนาดก าลงัการผลติ 8.965 เมกะวตัต ์โดย IWIND ไดข้ายหุน้ท่ีถืออยูท่ัง้หมดใน LLG เมื่อเดือนมิถนุายน 2561 

2.3 บรษัิท เกาะเตา่ วินด ์จ ากดั หรอื KTW ถือหุน้โดย IWIND ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานลม ขนาดก าลงัการผลติ 4.8 เมกะวตัต ์

2.4 บริษัท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์ธุรกิจ จ ากัด หรือ Ibiz (เดิมช่ือ บริษัท สาธารณปูโภคเกาะพยาม) ถือหุน้โดย 
IWIND เดิมประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้บนเกาะพยาม ปัจจบุนัด าเนินธุรกิจใหค้  าปรกึษาและบรกิารเก่ียวกบัธุรกิจดา้น
พลงังานและอื่นๆ  

3. กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนและบริหารจัดการขยะ 
3.1 บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เทอมอล พาวเวอร ์จ ากดั หรอื IFEC-T ถือหุน้โดยบรษัิทฯ  ด าเนินธุรกิจเป็นบริษัท

ถือหุน้ในกิจการอื่น (Holding Company) ในธุรกิจพลงังานทดแทนและบรหิารจดัการขยะ 
3.2 บรษัิท คลนี ซิตี ้จ ากดั หรอื CC ถือหุน้โดย IFEC-T ด าเนินธุรกิจบรหิารจดัการขยะ 
3.3 บริษัท ทรูเอ็นเนอรจี์ เพาเวอร ์ลพบรุี จ ากดั หรือ TPL ถือหุน้โดย IFEC-T ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ขนาดก าลงัการผลิต 6.8 เมกะวตัต ์มลูค่าเพิ่มราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) 0.30 บาทต่อ
กิโลวตัต-์ชั่วโมง 

3.4 บรษัิท รุง้เอกรยา เอ็นจิเนียริ่ง (สระแกว้) จ ากดั หรือ RAK ถือหุน้โดย IFEC-T เดิมมีวตัถปุระสงคป์ระกอบ
ธุรกิจผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้จากโรงไฟฟา้พลงังานขยะ  ปัจจบุนัไมไดด้  าเนินธุรกิจ  
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4. กลุ่มธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ 
4.1 บริษัท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์แคป แมเนจเมน้ท ์จ ากดั หรือ ICAP ถือหุน้โดยบริษัทฯ  ด าเนินธุรกิจลงทนุและ

บรหิารกิจการอื่นในกลุม่บรษัิท  
4.2 บริษัท สมารท์ทรี จ ากดั หรือ SMT ถือหุน้โดย ICAP ด าเนินธุรกิจวางระบบและขยายเครือข่ายระบบงาน

คมนาคมและสายสง่ไฟฟา้ ปัจจบุนัไมไ่ดด้  าเนินธุรกิจ 
4.3 บริษัท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรคัชั่น จ ากดั หรือ ICON ถือหุน้โดย ICAP ด าเนินธุรกิจเป็น

ตวัแทนจ าหนา่ยเครือ่งจกัร อปุกรณ ์และอะไหลท่ี่เก่ียวกบัการขนสง่คมนาคมและอื่นๆ  
4.4 บริษัท โรงแรมดาราเทวี จ ากดั หรือ DDVH ถือหุน้โดย ICAP ด าเนินธุรกิจโรงแรม รีสอรท์ และหอ้งชุด 

ภายใตช่ื้อ "โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่"  
4.5 บริษัท เอ.พี.เค ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากัด จ ากัด หรือ APK ถือหุ้นโดย ICAP ด าเนินธุรกิจให้เช่า

อสงัหารมิทรพัยท์กุประเภทและถือหุน้ใน DDVH  
4.6 บรษัิท ดาราเทวี จ ากดั หรอื DDV ถือหุน้โดย ICAP ด าเนินธุรกิจถือกรรมสทิธ์ิและใหเ้ช่าเครือ่งหมายการคา้

ภายใตช่ื้อ "ดาราเทวี"  
 

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 
         1. การถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อนัเนื่องมาจากการไม่ได้
จดัท าและจดัสง่งบการเงินภายในระยะเวลาที่ก าหนดตัง้แตปี่ 2560 รวมตลอดจนแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีและรายงาน
ประจ าปี ซึ่งแมว้่าบริษัทฯ จะไดจ้ดัท าและจดัสง่งบการเงินประจ าปีและงบการเงินรายไตรมาส 1-3 ของปี 2560-2562 ไดแ้ลว้ 
และอยู่ระหว่างการด าเนินการใหม้ีคุณสมบตัิเพื่อกลบัมาซือ้ขาย (Resume Stage) ก็ตาม แต่เนื่องจากผูส้อบบญัชีไม่แสดง
ความเห็นต่องบการเงินต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2559-2562 และงบการเงินที่น  าส่งปรากฏส่วนของผูถื้อหุน้ติดลบ ซึ่งท าใหต้ลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยประกาศใหเ้ขา้ขา่ยอาจถกูเพิกถอนเพิ่มเติม  
 2. ภาระหนีหุ้น้กูแ้ละตั๋วแลกเงินท่ีไมไ่ดช้ าระหนีม้าตัง้แต่ปลายปี 2559 จนกระทั่งตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ขึน้เครื่องหมาย SP กับหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ตัง้แต่ปี 2559 ก่อนคณะกรรมการชุดปัจจุบันเขา้มาท าหนา้ที่ รวมถึงภาวะ
สญูญากาศในการด าเนินงานของบริษัทฯ ที่เกิดขึน้ระหว่างปี 2560-2562 อนัท าใหเ้กิดภาระหนีส้ะสมเพิ่มขึน้เป็นจ านวนมาก 
บรษัิทฯ จ าเป็นตอ้งพิจารณาแนวทางแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ในหลายๆ แนวทาง อาทิ การฟ้ืนฟกิูจการ  
 3. ภยัพิบตัิทางธรรมชาติและปฏิกิรยิาธรรมชาติ อาทิ อทุกภยัหรือวาตภยั ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) 
ภาวะโลกรอ้น (Global Warming) ทีส่ง่ผลตอ่ความเสือ่มโทรมดา้นสิง่แวดลอ้มและปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศจาก
ปรมิาณก๊าซเรือนกระจกที่มากขึน้ เนื่องจากกลุม่บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและบริหารจดัการขยะ ซึ่ง
แมว้่าจะเป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จ าเป็นต่อชีวิตประจ าวนัก็ตาม แต่ทรพัยากรที่ใชใ้นการด าเนินธุรกิจก็เป็น
แหลง่ทรพัยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติ รวมถึงสถานที่และอปุกรณท์ี่ใชใ้นการประกอบธุรกิจตัง้อยู่ในพืน้ที่ธรรมชาติโล่งแจง้ จึงมี
ความเสีย่งตอ่ภยัธรรมชาติรุนแรง รวมถึงการเสือ่มโทรมของอปุกรณท์ี่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ ประกอบกบัในช่วงสญุญากาศของ
บรษัิทฯ ในระหวา่งปี 2560-2562 ท าใหอ้ปุกรณข์าดการซอ่มบ ารุงอยา่งเหมาะสม ซึง่สง่ผลตอ่ประสทิธิภาพของอปุกรณ ์ท าใหไ้ม่
สามารถท างานไดเ้ต็มศกัยภาพ 
         4. สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้โควิด-19 ท าใหเ้กิดภาวะหยดุชะงกั (Disruption) ต่อเศรษฐกิจทั่วโลกไม่ใช่
เพียงประเทศไทย และในหลายๆ ธุรกิจ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งธุรกิจทอ่งเที่ยวและโรงแรมที่ไดร้บัผลกระทบโดยตรงต่อนโยบายดา้น
สาธารณสขุและความปลอดภยัเพื่อการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้โควิด-19 อาทิ การหา้มออกนอกเคหสถาน การระงบัการ
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เดินทางระหว่างประเทศและระหว่างพืน้ที่ ดงันัน้การพิงพารายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมเป็นหลกัจึงไม่คุม้ต่อตน้ทนุการบริหารงาน
โรงแรมที่มีคอ่นขา้งสงู 
 5. การเปลีย่นแปลงอยา่งกะทนัหนัจากการพฒันาของหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของกลุม่บริษัท 
เนื่องจากปัจจุบนัทั่วโลกมีการรณรงคใ์หต้ระหนกัถึงผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้ม ในขณะที่ชุมชนมีการขยายตวั ภาครฐัจึงมีการ
ปรบัปรุงกฎหมายและหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง รวมถึงก าหนดนโยบายต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งธุรกิจของกลุ่ม
บรษัิทมีความใกลชิ้ดกบัธรรมชาติและชุมชน จึงจ าเป็นตอ้งมีการติดตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กฎหมายตา่งๆ อยา่งใกลชิ้ด เพื่อปรบั
รูปแบบในการด าเนินธุรกิจอยา่งใกลชิ้ด เพื่อใหส้ามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง 
 
2.2  การตลาดและการแข่งขัน 
นโยบายการแข่งขัน และจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษัทฯ 
  1.  ธุรกิจโรงผลติไฟฟา้จากพลงังานทดแทน  
 การประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ถือเป็นธุรกิจที่ไม่มีการแข่งขนัทางตรงกบัผูป้ระกอบการรายได้
เนื่องจากเป็นการจ าหน่ายใหก้บัทางการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคโดยตรง  ภายใตส้ญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว ประกอบกบัปริมาณ
ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้ามีแนวโนม้สงูขึน้ทกุปี เพราะเป็นสินคา้อุปโภคบริโภคขัน้พืน้ฐานที่ส  าคญัในชีวิตประจ าวนั  ทัง้ในภาค
ครวัเรอืนและอตุสาหกรรม ธุรกิจของบรษัิทฯ จึงเป็นอตุสาหกรรมที่ไมม่ีการแขง่ขนัระหวา่งผูผ้ลติอยา่งมีนยัส าคญั  
 ทัง้นีค้วามตอ้งการใชไ้ฟฟา้ยงัคงมีแนวโนม้เพิ่มสงูขึน้ทกุปีและรฐับาลก็มีนโยบายสนบัสนนุการผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลงังานทดแทนก าลงัการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ในปัจจุบนัยงันอ้ยกว่าประมาณความตอ้งการใชใ้น
อนาคตมาก แต่ปัจจุบนัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดช้ลอการขอเขา้ร่วมโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์ละ
พลงังานลม อีกทัง้การด าเนินธุรกิจดังกล่าวตอ้งใช้เงินทุนเป็นจ านวนเงินที่สูงและผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมีคุณสมบตัิตามที่
หนว่ยงานการไฟฟา้และกระทรวงพลงังานไดก้ าหนดไว ้จึงคาดวา่การแขง่ขนัของตลาดยงัคงไมรุ่นแรงมากนกั 
 2.  ธุรกิจบรหิารจดัการขยะ  
 ธุรกิจบรหิารจดัการขยะจากเทศบาลต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบลของบรษัิทฯ โดยคิดคา่จา้งก าจดัขยะจาก
น า้หนกัของขยะที่น  ามาทิง้ที่บอ่ขยะของบรษัิทฯ และมีรายไดอ้ีกสว่นหนึ่งจากการขายขยะรีไซเคิล เป็นธุรกิจที่มิมีการแข่งขนักบั
ผูป้ระกอบการรายอื่นอยา่งมีนยัส าคญัเช่นกนั เนื่องจากปรมิาณขยะที่มีปรมิาณมากขึน้และองคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถ่ินแตล่ะแหง่
จะคดัเลือกบ่อขยะ ที่มีท าเลที่ตัง้อยู่ใกลเ้คียง  อย่างไรก็ดี ในอนาคตปริมาณขยะยงัคงเพิ่มขึน้ เนื่องจากการอุปโภคบริโภคที่
เพิ่มขึน้ ซึง่องคก์รบรหิารสว่นทอ้งถ่ินแตล่ะแหง่จะเลอืกบอ่ขยะที่มีท าเลที่ตัง้อยู่ใกลเ้คียง เพื่อความสะดวกในการขนสง่  อย่างไร        
ก็ดี ปัจจบุนัดว้ยขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจที่มีการพฒันา ประกอบกบัมีคู่แข่งในตลาดเพิ่มขึน้ บริษัทฯ จึงจ าเป็นตอ้งปรบัตวั
และรูปแบบธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณต์ลอดเวลา 
 3.  ธุรกิจโรงแรม 
  ธุรกิจของกลุม่ดาราเทวี เชียงใหม่ ที่บริษัทฯ เขา้ลงทุน เป็นธุรกิจโรงแรมที่มีศกัยภาพและสามารถต่อยอดธุรกิจ
ดา้นสขุภาพ ดว้ยการใชภ้มูิปัญญาไทยแบบลา้นนามาปรบัปรุง เพื่อใหเ้ขา้กบัวิถีการดแูลสขุภาพของคนยคุปัจจุบนั ซึ่งเดิมธุรกิจ
โรงแรมมีการแข่งขนัค่อนขา้งสงูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด-19 และ มีความผนัแปร
โดยตรงกบัสภาวะเศรษฐกิจ การเมืองและการทอ่งเที่ยวทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ แตเ่นื่องจากโรงแรมดาราเทวีก าหนด
กลุม่ลกูคา้ในตลาด  Niche Market ซึง่มีก าลงัซือ้สงู รวมถึงถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดินเป็นจ านวนมาก ซึ่งจะสรา้งมลูค่าเพิ่มเติมได ้
แต่อย่างไรก็ดี ตน้ทุนและการลงทุนในกิจการโรงแรมดาราเทวีมีมูลค่าสูงมาก  จึงตอ้งพิจารณาแผนธุรกิจในอนาคตอย่าง
รอบคอบและระมดัระวงั 
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นโยบายการตลาดของผลิตภณัฑห์รือบริการ   
เนื่องจากกลุม่บรษัิทมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจพลงังานทดแทนเป็นหลกั และมีธุรกิจบริหารจดัการขยะ แมว้่าลกูคา้รายใหญ่
ยงัคงเป็นหน่วยงานราชการก็ตาม แต่แนวโนม้คู่แข่ง ขอ้ก าหนดและคณุสมบตัิ และการปรบัตวัของขอ้จ ากดัดา้นสิ่งแวดลลอ้ม
และเทคโนโลยีก็มีเพิ่มมากขึน้ ดงันัน้จึงตอ้งมีการปรบัตวัเพื่อใหส้ามารถเขา้ประมลูงานไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง 

สถานะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 
เนื่องจากแนวโนม้การแขง่ขนัทางธุรกิจทัง้ธุรกิจบรหิารจดัการขยะและโรงแรมมีการเพิ่มสงูขึน้  อาจสง่ผลกระทบต่อธุรกิจในเครือ
ของบรษัิทฯ 

การจัดหาผลิตภณัฑห์รือบริการ  
กลุม่บรษัิทดแูลธุรกิจในเครอืดว้ยตนเอง 100% โดยในสว่นธุรกิจพลงังานทดแทนและบรหิารจดัการขยะตอ้งอาศยัคู่คา้

ที่เช่ือถือไดแ้ละมีความช านาญเฉพาะดา้นในการดแูลรกัษาอปุกรณท์ี่ใชใ้นการผลติไฟฟา้ 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง  
3.1 กรณีความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
 3.1.1 ความเสีย่งจากสภาพธรรมชาติ   
 ประสทิธิภาพของการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์ึน้อยู่กบัความเขม้ของแสงอาทิตย์ กรณีที่มีเมฆปกคลมุหรือ
ฝนตกมากก็จะสง่ผลใหร้ะดบัการผลติกระแสไฟฟา้ของบรษัิทฯ ลดลง บรษัิทฯ จึงไดท้ าการศึกษาและเลือกเขา้ลงทนุในโครงการ
ที่มีท าเล ที่ตัง้ที่มีความเขม้ของแสงอาทิตยอ์ยูใ่นเกณฑส์งูตลอดทัง้ปี คือ ประมาณ 5.00 – 5.50 กิโลวตัตช์ั่วโมงตอ่ตารางเมตรตอ่
วนั เพื่อท าใหเ้กิดผลผลิตอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกนักบั กรณีโรงไฟฟ้าพลงังานลม บริษัทฯ ไดท้ าการศึกษาความเป็นไปไดข้อง
โครงการตลอดแนวชายฝ่ังทะเลในจังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อใหไ้ดท้ าเลที่ตัง้ที่เหมาะสมที่สุดและผลิตกระแสไฟฟ้าได้
ประสทิธิผลสงูสดุ 

 3.1.2 ความเสีย่งจากภยัธรรมชาติ 
 ภยัธรรมชาติต่างๆ อาทิเช่น แผ่นดินไหว น า้ท่วม พายุ ไฟป่า เป็นตน้ จะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อโครงการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์ซึ่งเป็นอุปกรณห์ลกั  อาจเกิดความเสียหายจนไม่สามารถใชง้านได้ ท าใหก้ารผลิต
หยดุชะงกัและมีตน้ทนุสงูในการซ่อมแซม ในการเขา้ลงทนุของบริษัท บริษัทฯ ไดพ้ิจารณาถึงท าเลที่ตัง้ของโครงการเก่ียวกับ
ระดบัความปลอดภยัจากภยัธรรมช าติ ความแข็งแรงของโครงสรา้ง ระบบปอ้งกนัฟา้ผา่ รวมถึงระยะทางถึงสายสง่ของการไฟฟ้า 
เพื่อลดการสญูเสยีพลงังาน (Yield Loss) ที่จะเกิดขึน้ในการสง่ไฟฟา้เขา้สูร่ะบบดว้ย 

 นอกจากนีปั้ญหาความแหง้แลง้และหมอกควนัในพืน้ท่ีภาคเหนือของประเทศไทยที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึน้ทกุปี ซึ่ง
อาจสง่ผลตอ่การเขา้พกัของลกูคา้โรงแรมดาราเทวีในช่วงระยะเวลาที่เกิดปัญหาหมอกควนั  
 3.1.3 ความเสีย่งจากนโยบายและการสนบัสนนุจากภาครฐั 
 นโยบายและการสนบัสนนุจากภาครฐัมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งต่อความยั่งยืน ในการพฒันาพลงังานแสงอาทิตย์
และพลงังานทดแทนตา่งๆ เพื่อผลกัดนัใหเ้กิดการลงทนุในโครงการผลติพลงังานไฟฟา้จากแสงอาทิตย ์ ตามแผนพฒันาพลงังาน
ทดแทน หากนโยบายของภาครฐัเปลี่ยนแปลงไป จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการหยุดชะงักของการพัฒนาโครงการผลิต
พลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตยแ์ละพลงังานทดแทนอื่นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพฒันาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากทกุ
แหลง่พลงังานทดแทนใหม้ีคณุภาพท่ีดี เพื่อเป็นทางเลอืกอีกทางหนึง่ของการผลติพลงังานท่ียั่งยืนและเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม 
 3.1.4 ความเสีย่งจากการช ารุดบกพรอ่งของอปุกรณ ์
 ความเสือ่มของแผงเซลแสงอาทิตยแ์ละอปุกรณป์ระกอบต่างๆ  มีผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิต
ได ้ บริษัทฯ ตระหนกัถึงขอ้เท็จจริงดงักล่าว จึงไดจ้ดัใหม้ีผูเ้ช่ียวชาญและเจา้หนา้ที่ดูแลบ ารุงรกัษาเชิงป้องกนั  (Preventive 
Maintenance)  เพื่อรกัษารายไดข้องบรษัิทฯ ใหอ้ยูใ่นระดบัสงูสดุ 
 3.1.5 ความเสีย่งทางดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม 
 สถานท่ีฝังกลบขยะมกัจะมีโอกาสสรา้งความเดือดรอ้นร าคาญใหแ้ก่ชุมชนไดม้าก การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึง
อยูบ่นพืน้ฐานความมุง่มั่นท่ีจะไมก่่อใหเ้กิดมลภาวะตา่งๆ ตอ่ประชาชน จดัใหม้ีการคดัแยกประเภทก่อนฝัง โดยมลูฝอยทั่วไปจาก
อาคารบา้นเรือนจะถกูรวบรวมโดยรถบรรทกุขยะของเทศบาล และเขา้สูข่ัน้ตอนคดัแยกประเภทมลูฝอยที่ไม่สามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ดอ้ีกจะถกูน าไปยงัหลมุฝังกลบ เพื่อใหเ้กิดการย่อยสลายตามธรรมชาติ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัจดัใหม้ีการก าจดักลิ่น  
เพื่อไมส่รา้งความเดือดรอ้นร าคาญ  ตลอดจนไดท้ าการปลกูตน้ไม ้ เพื่อสรา้งทศันียภาพและสิง่แวดลอ้มที่ดี  
 3.1.6 ความเสีย่งดา้นอคัคีภยั 
 ก๊าซมีเทนที่เกิดขึน้จากขยะเป็นเชือ้เพลิงชัน้ดีซึ่ง เมื่อเกิดความรอ้นสะสมมากๆ จะท าใหป้ะทตุิดไฟไดเ้อง และเป็น
สาเหตขุองไฟไหมบ้่อขยะ ทัง้นี ้ การเกิดไฟไหมห้ลมุฝังกลบขยะสามารถพบเห็นไดใ้นทั่วโลก  อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ี
เจา้หนา้ที่เฝา้ระวงัตลอดเวลาและมีบอ่น า้อยูใ่นบรเิวณโครงการเพื่อความปลอดภยัอีกชัน้หนึง่ 
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 3.1.7 กรณีบรษัิทอยูใ่นอตุสาหกรรมโรงแรมที่มีการแขง่ขนัสงูและพิงพารายไดด้า้นเดียว 
 ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่มีคู่แข่งในตลาดค่อนขา้งมาก อีกทัง้ยงัตอ้งอาศยัความตอ้งการและความสามารถและ
ศกัยภาพทางเงินของกลุ่มนกัท่องเที่ยวที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งโรงแรมดาราเทวีไดก้ าหนดลกูคา้กลุ่ม Niche 
Market โรงแรมดาราเทวีมีพืน้ท่ีบรเิวณกวา้งขวางและก่อสรา้งมาเป็นเวลานานจึงจ าเป็นตอ้งใชต้น้ทนุในการบริหารกิจการที่สงู
มาก ประกอบกบัโรงแรมดาราเทวีประสบปัญหาขอ้ก าหนดของกฎหมายท าใหเ้ปิดด าเนินการหอ้งพกัไดเ้พียงบางสว่น ในขณะที่
ตลาด Niche Market ตอ้งการความหลากหลายมากขึน้ แนวทางในการใหบ้ริการโรงแรมรูปแบบเดิมจึงไม่ตอบสนองความ
ตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ ซึ่งส่งผลใหร้ายไดข้องโรงแรมดาราเทวีลดลง ซึ่งอาจตอ้งพิจารณาแนวทางด าเนินธุรกิจดว้ยความ
เหมาะสม อาทิ จดัหาผูร้ว่มทนุ การขยายช่องทางรายได ้
 3.1.8 ความเสีย่งจากการไมส่ามารถช าระหนีแ้ละการด าเนินงานตอ่เนื่อง 
 บริษัทฯ ผิดนดัช าระหนีผู้ถื้อหุน้กูแ้ละผูถื้อตั๋วแลกเงิน และหนีอ้ื่นๆ เป็นจ านวนมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ อยา่งไรก็ดี บรษัิทฯ อยูร่ะหวา่งหาแนวทางแกไ้ขปัญหาอยา่งเหมาะสม  
 3.1.9 ความเสีย่งจากขอ้พิพาททางกฎหมาย 
  ปัจจบุนักลุม่บรษัิทมีคดีความเป็นจ านวนมาก และขณะนีบ้รษัิทฯ อยูร่ะหวา่งการอทุธรณค์ าสั่งศาลลม้ละลายกลาง
ที่ยกค ารอ้งขอฟ้ืนฟกิูจการของบริษัทฯ และถกูฟ้องเป็นคดีลม้ละลายต่อศาลลม้ละลายกลาง ตลอดจนทรพัยส์ินของกลุม่บริษัท
อยูร่ะหวา่งการบงัคบัคดี ซึง่ผลของค าสั่งหรอืค าพิพากษาของศาล หรอืการบงัคบัคดีดงักลา่ว ย่อมสง่ผลต่อการด าเนินธุรกิจของ
บรษัิทฯ อยา่งมีนยัส าคญั  
 3.1.10 กรณีรายไดห้ลกัสว่นใหญ่พึง่พิงงานจากภาครฐับาลของธุรกิจบรหิารจดัการขยะ 

 แมว้า่ความตอ้งการในการบริหารจดัขยะที่มีเป็นจ านวนมากในหลายๆ พืน้ที่ แต่เนื่องจากธุรกิจบริหารจดัการขยะ 
จะขึน้อยู่กับความสามารถในการชนะการประมลูโครงการที่มีความไม่แน่นอนขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของหน่วยงานทอ้งถ่ินนัน้ๆ 
และนโยบายตา่งๆ ของภาครฐับาล อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ ก็ไดม้ีการเตรยีมแผนส ารองในกรณีที่ไมส่ามารถประมลูโครงการได ้
 3.1.11 การรกัษาความปลอดภยัในการเขา้ถึงเครือ่งมือส าคญัในการท างาน 

 กรณีโครงการผลิตและจ าหน่ายพลงังานทดแทนและบริหารจัดการ ซึ่งมลูค่าของอปุกรณท์ี่ใชใ้นการด าเนินงานมี
มลูคา่สงูมาก โดยหากเกิดความเสียหายย่อมสง่ผลต่อรายไดข้องกิจการ ซึ่งแมว้่าบริษัทฯ จะไดม้ีมาตรการดา้นความปลอดภยั
ของสถานท่ีและไดว้า่จา้งเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยัอยา่งเครง่ครดัเพื่อเป็นการควบคมุการเขา้ถึงอปุกรณข์องโครงการก็ตาม 
แตใ่นทางปฏิบตัิพืน้ท่ีโครงการมีบรเิวณกวา้งอาจควบคมุดแูลไดไ้มท่ั่วถึง  

3.1.12 ความเสีย่งจากการพึง่พาลกูคา้รายใหญ่หรอืนอ้ยราย 
 การพึง่พาลกูคา้รายใหญ่หรอืลกูคา้นอ้ยรายของกลุม่ธุรกิจพลงังานทดแทนและบริหารจดัการขยะ เนื่องจากลกูคา้
หลกัเป็นหนว่ยงานราชการ ซึง่อาจไดร้บัผลกระทบโดยตรง หากงบประมาณราชการมีความลา่ชา้ หรอืสทิธิมลูค่าเพิ่มราคารบัซือ้
ไฟฟ้า (Adder) หมดอายุลง แต่ดว้ยตน้ทุนในการด าเนินธุรกิจเป็นแบบคงที่และมีความผนัแปรนอ้ย ซึ่งหากบริษัทฯ มีแผน
ควบคมุตน้ทนุอยา่งเครง่ครดั ก็จะยงัสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง 
 3.1.13 ผลกระทบจากการหยดุชะงกั (Disruption) ของธุรกิจอนัเนื่องมาจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้โควิด-19 

 นบัตัง้แตป่ลายปี 2562 ทั่วโลกไดรู้จ้กักบัเชือ้โควิด-19 ซึง่แพรก่ระจายอยา่งรุนแรง หลายประเทศมีมาตรการปอ้งกนั
ดา้นสาธารณสขุ เช่น การหา้มออกนอกเคหสถาน การระงบัการเดินทางระหว่างประเทศหรือระหว่างพืน้ที่ สง่ผลกระทบโดยตรง
ต่อธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม รวมถึงโรงแรมดาราเทวี ซึ่งจนถึงปัจจุบนัสถานการณย์งัคงมีความไม่แน่นอนและยงัไม่สามารถ
คาดการณ์ไดว้่า สถานการณ์จะกลบัมาดีเช่นเดิมเมื่อใด ดงันัน้จึงตอ้งมีการวางแผนในการแก้ไขปัญหาในเชิงบูรณการและ
ก าหนดกลยทุธอ์ยา่งระมดัระวงั 
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3.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
 ปัจจุบันกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับที่เก่ียวขอ้งกับด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยุ่
ตลอดเวลา จึงท าใหม้ีความเสี่ยงที่อาจไม่ไดป้ฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัไดอ้ย่างทนัที ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ภาพลกัษณใ์นการด านเนิงานและโอกาสทางธุรกิจ โดยกลุม่บริษัทฯ ไดม้ีการติดตามอย่างใกลชิ้ด เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไป
อยา่งมีประสทิธิภาพตามกฎหมาย 

3.3 ปัจจัยความเสี่ยงด้านคอรรั์ปชั่น 
 บรษัิทฯ มีการประเมินความเสีย่งดา้นคอรร์ปัชั่นท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่องคก์ร และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเจตนารมยข์องบรษัิทฯ 
ที่มุ่งมั่นเป็นแนวรว่มภาคปฏิบตัิในการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น  บริษัทฯ ไดก้ าหนดเป็นนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบตัิ ซึ่งไดร้บั
ความเห็นชอบจากมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทแลว้  และไดส้ื่อสารใหพ้นกังานทุกระดับ ยึดเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน ตลอดจนมีการก าหนดขัน้ตอนการจดัซือ้จดัจา้งและรายการเบิกจ่ายต่างๆ  เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่า มีการปฏิบตัิตาม
นโยบายดงักลา่วโดยเครง่ครดั รวมถึงการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิดว้ยความระมดัระวงั 

3.4 กรณีความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถอืหลักทรัพย ์
 ภาระหนีหุ้น้กูแ้ละตั๋วแลกเงิน การด าเนินงานต่อเนื่อง การเขา้ข่ายถกูเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยท์ี่เกิดขึน้ตัง้แต่ปี 2560 อาจส่งผลใหห้ลกัทรพัยแ์ละมูลค่าต่อหุน้ของผูถื้อหลกัทรพัยอ์ย่างมีนยัส าคญั อย่างไรก็ดี  
บริษัทฯ อยู่ระหว่างการแกไ้ขเหตเุพิกถอนตามที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด และปัญหาต่างๆ ใหห้มดไปเพื่อให้
ด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง เพื่อช าระหนีแ้ละใหห้ลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ กลบัเขา้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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4. ทรัพยสิ์นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  
4.1   สินทรัพยท์ี่มีตัวตน 

หน่วย : พันบาท

2561 2560 2559

ท่ีดิน 1,617,742   1,664,827   1,675,993   

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 134,495      151,311      42,289        

อาคาร 2,850,036   3,049,834   3,194,655   

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 213,376      276,940      343,688      

ยานพาหนะ 11,219        15,496        42,458        

โรงไฟฟ้าและเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ 2,495,798   2,681,235   2,735,625   

งานระหวา่งก่อสร้างและสินทรัพยร์ะหวา่งทาง 72,241        54,425        1,096,779   

รวม 7,394,907   7,894,068   9,131,487   

มูลค่าตามบัญชี

 
ธุรกิจโรงแรมดาราเทว ี

กลุม่บรษัิทไดป้ระเมินราคา ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ของธุรกิจโรงแรมดาราเทวี มลูคา่ตาม
บญัชีจ านวน 3,520.52 ลา้นบาท ที่แสดงในงบการเงินรวม ซึ่งการประเมินราคาไดอ้ิงกบัและประมาณการส าหรบัการดอ้ยค่าที่
อาจเกิดขึน้ที่จัดท าโดยกลุม่บริษัท และผลของการวิเคราะหน์ีไ้ม่มีขอ้บ่งชีว้่า มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ของ
สนิทรพัยเ์หลา่นีม้ีการดอ้ยคา่  

 
ธุรกิจบริหารจัดการขยะ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ทีด่ิน อาคาร และอปุกรณข์องธุรกิจบรหิารจดัการขยะมีมลูค่าตามบญัชีจ านวน 148.41 
ลา้นบาท ในงบการเงินรวม 

 
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย ์

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณข์องธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์มี
มลูคา่ตามบญัชีจ านวน 2,889.50 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และกลุม่บรษัิทอยูร่ะหวา่งการประเมินมลูคา่ของสนิทรพัยด์งักล่าว 
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4.2 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

หน่วย : พันบาท

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2561 2560 2559

 เคร่ืองหมายการคา้ -              -              -              

มูลคา่ส่วนเพ่ิมรายรับซ้ือไฟฟ้า 341,685      433,350      527,766      

สิทธิการเช่าท่ีดิน 7,160          7,471          7,781          

ใบอนุญาตประกอบกิจการ 1,772          1,845          62,405        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2,784          3,630          4,433          

โปรแกรมระหวา่งติดตัง้ 833             685             118,963      

รวม 354,234      446,981      721,348      

มูลค่าตามบัญชี

 
 เคร่ืองหมายการค้า แสดงดว้ยราคาทนุหลงัหกัดว้ยคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ (ถา้มี) ไมม่ีการตดัจ าหนา่ยเครื่องหมายการคา้

เนื่องจากอายกุารใชป้ระโยชนไ์มท่ราบแนน่อน อยา่งไรก็ตามกลุม่บรษัิทจะทดสอบการดอ้ยคา่เป็นประจ าทกุปีและเมื่อมีการบ่งชี ้
วา่สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนอาจเกิดการดอ้ยคา่ ซึง่เครือ่งหมายการคา้ไดถ้กูพิจารณาการดอ้ยคา่ตัง้แตปี่ 2559 

 
4.3 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอืน่ แสดงในราคาทนุสทุธิจากคา่ตดัจ าหนา่ยสะสม ค านวณ คา่ตดัจ าหนา่ยโดยวิธีเสน้ตรง ดงันี  ้

สิทธิการเช่า 25 - 30 ปี

ใบอนุญาตประกอบกิจการ 25 - 30 ปี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  5 - 10 ปี

มูลคา่ส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า ตามอายุสญัญาท่ีไดรั้บการสนบัสนุน  

 ในระหวา่งปี 2560 บรษัิทไดพ้ิจารณาการดอ้ยคา่ใบอนญุาตประกอบกิจการและโปรแกรมระหวา่งติดตัง้ จ านวนเงิน  
55.73 ลา้นบาท และ  118.96  ลา้นบาท ตามล าดบั เนื่องจากใบอนญุาตดงัที่กลา่วไมม่ีประโยชนใ์นเชิงธุรกิจ  และโปรแกรม
ระหวา่งติดตัง้ไมไ่ดม้กีารใชง้านตามที่ไดว้างไว ้
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 บรษัิทฯ และกลุม่บรษัิท มีคดีความปรากฏตามงบการเงินประจ าปี 2560 – 2562 โดยคดีที่มีนยัส  าคญัมีรายละเอียด
ดงันี ้
 5.1 บริษัทฯ ไดย้ื่นฟ้องอดีตกรรมการบริษัท กับพวกในกรณีการซือ้ที่ดินพรอ้มอาคารส านกังาน 7 ชัน้ เป็นทุน
ทรพัยจ์ านวน 56.52 ลา้นบาท ขณะนีอ้ยูใ่นระหวา่งการสบืพยานโจทกซ์ึง่ศาลอาญาจะไดพ้ิจารณาพิพากษาคดีดงักลา่ว โดยไมม่ี
ผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงินของบรษัิทเพราะเป็นการเรียกรอ้งใหก้รรมการของบริษัทชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่บริษัทมิใช่บริษัท
ถกูเรยีกรอ้งแตอ่ยา่งใด แตอ่ยา่งไรก็ตามคดีนีย้งัตอ้งพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินคดี ส าหรบั
คดีนีค้ดีอยูร่ะหวา่งการนดัสบืพยานของศาล ศาลจะนดัท าการสืบพยานโจทกแ์ละจ าเลย ในวนัที่ 12-14 ,19-21 ธันวาคม 2560 
และ ณ วนัท่ีออกงบการเงินนี ้ศาลอาญาไดม้ีค  าพิพากษายกฟอ้ง และคดีถึงที่สดุตามกฎหมาย 
 5.2 บริษัทฯ ไดย้ื่นฟ้องอดีตกรรมการบริษัท กับพวกในกรณีการขายท่ีดินบา้นโพธ์ิใหแ้ก่บริษัท ไลท ์คอรป์อเรชั่น 
จ ากดั กบัพวก เป็นทนุทรพัยจ์ านวน 16.22 ลา้นบาท ขณะนีอ้ยูใ่นระหวา่งการสืบพยานโจทกซ์ึ่งศาลจะไดพ้ิจารณาพิพากษาคดี
ดงักลา่ว โดยไมม่ีผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงินของบรษัิทเพราะเป็นการเรยีกรอ้งใหก้รรมการของบริษัทชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่
บรษัิทมิใช่บริษัทถกูเรียกรอ้งแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามคดีนีย้งัตอ้งพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ
ด าเนินคดี ส าหรบัคดีนีค้ดีอยูร่ะหวา่งการนดัสืบพยานของศาล ศาลจะนดัท าการสืบพยานโจทกแ์ละจ าเลย ในวนัที่ 23-25 ,29-
31 สงิหาคม 2560 ขณะนี ้ศาลจ าหนา่ยคดีเป็นการชั่วคราว เพื่อรอผลในคดีอาญา 
 5.3 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดย้ื่นฟ้องอดีตกรรมการบริษัท กับพวกรวม 5 คนในความผิดฐานฉอ้ฉลละเมิดและ
ขอใหเ้พิกถอนจ านอง รวมทัง้เรียกคืนเงินที่จ่ายคืนจ านวน 355 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้ซึ่งคดีจะเก่ียวกับการเรียกเงินคืนและ
ปลดภาระจ านองที่ดินของบริษัท โรงแรมดาราเทวี จ ากดั (DDV) และบริษัท เอ.พี.เค. ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั(APK) พรอ้มเรียก
ทรพัยค์ืนเป็นเงินจ านวน 355 ลา้นบาท คืนจากบรษัิท บรหิารสินทรพัย ์โกลบอลวนั จ ากดั (GB1) และอดีตกรรมการ กบัพวกใน
คดีดงักลา่วดว้ย คดีดงักลา่วไดโ้อนไปยงัศาลลม้ละลายกลางเพื่อพิจารณาคดี 
  หลงัจาก DDV และ APK ไดเ้ขา้เป็นโจทกร์ว่ม GB1 จึงไดแ้กค้  าใหก้ารและฟ้องแยง้เอากบัAPK ในฐานะผูค้  า้
ประกันหนีข้อง DDV ใหร้่วมรบัผิดช าระหนีใ้หแ้ก่ GB1 ตามมูลหนีเ้ดิมตามค ารอ้งขอแกไ้ขเพิ่มเติมฯและขอฟ้องแยง้ วนัที่ 8 
ธนัวาคม 2560 
  เมื่อวนัท่ี 6 มิถนุายน 2562 ศาลไดพ้ิพากษายกฟอ้งขอ้กลา่วของโจทก ์สว่นฟอ้งแยง้ของ GB1 ให ้APK ในฐานะ
ผูค้  า้ประกนัในมลูหนีเ้ดิม ช าระเงินแก่ GB1 จ านวนเงิน 2,553,875,203.89 บาท พรอ้มดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี ของเงิน
ตน้จ านวน 1,259,744,946.54 บาท นบัถดัจากวนัฟอ้งแยง้ (วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2560) เป็นตน้ไป จนกวา่จะช าระเสร็จ และใหอ้ดีต
กรรมการของ IFEC โจทกผ์ูฟ้อ้งรบัผิดในหนีข้อง DDV เป็นเงินจ านวนเงิน 340,000,000 บาท ตามสญัญาค า้ประกนัฉบบัลงวนัที่ 
1 มีนาคม 2559 และหาก APKไมช่ าระหนี ้หรอืช าระไมค่รบใหแ้ก่ GB1 ใหย้ดึที่ดินพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งที่จดจ านองไว ้กบัใหย้ึดสิ่ง
ปลกูสรา้งที่จ านองเพิ่มออกขายทอดตลาด และหากไดเ้งินไมพ่อช าระหนีใ้หย้ึดทรพัยส์ินอื่นของ APK ออกขายทอดตลาดน าเงิน
มาช าระหนีแ้ก่ GB1 จนครบ 
  ผูบ้รหิารมีความเช่ือมั่นว่า ภาระที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทจะไม่เกินกว่ามลูค่าเงินลงทนุของบริษัทใน APK ค า
พิพากษาดงักลา่วผกูพนัเฉพาะตวั APK เท่านัน้ ไม่ไดม้ีผลผกูพนัมาถึงบริษัทและบริษัทย่อยแห่งอื่นๆ ดว้ย ดงันัน้เจา้หนีต้ามค า
พิพากษาดงักลา่วจะสามารถบงัคบัคดีไดเ้ฉพาะกบัสินทรพัยท์ี่เป็นของ APK เท่านัน้และหากยงัไดไ้ม่ครบตามจ านวนดงักลา่วก็
ไมส่ามารถบงัคบัคดีกบับรษัิทและบรษัิทยอ่ยแหง่อื่นๆ เพิ่มเติมไดอ้ีก 
 5.4 บรษัิท โรงแรมดาราเทวี จ ากดั (“บรษัิทยอ่ย”) เป็นโจทกย์ื่นฟอ้ง นิติบคุคลแหง่หนึง่ เป็นจ าเลย โดยโจทกฟ์้องว่า
จ าเลยแจง้ใหเ้จา้พนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคตดัไฟฟ้าและขอยกเลิกมิเตอรไ์ฟฟ้าที่เป็นช่ือของจ าเลย แต่ที่จริงโจทกเ์ป็นผูใ้ช้
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ไฟฟ้าในโรงแรมและเป็นผูช้  าระค่าประกนัการใชไ้ฟฟ้าทัง้หมดมาตัง้แต่เดิม โจทกเ์พียงใชช่ื้อจ าเลยเป็นผูท้  าสญัญาใชไ้ฟฟ้ากบั
การไฟฟ้าฯเท่านัน้ การที่จ  าเลยขอยกเลิกมิเตอรไ์ฟฟ้าอย่างกะทนัหนั ท าใหโ้รงแรมไม่สามารถใชก้ระแสไฟฟ้าได ้อนัเป็นการ
ละเมิดตอ่โจทกท์ าใหโ้จทกไ์ดร้บัความเสยีหาย ขอใหจ้ าเลยระงบัการขอยกเลกิมิเตอรแ์ละเปลีย่นช่ือมิเตอรเ์ป็นช่ือโจทก ์คดีนีเ้ป็น
การฟอ้งใหท้ านิติกรรม เป็นคดีไมม่ีทนุทรพัย ์ศาลใหโ้จทกว์างเงินประกนัความเสยีหายจ านวน 50,000 บาท แต่ต่อมาปรากฏว่า 
เมื่อวนัท่ี 11 ตลุาคม 2560  โจทกแ์ละจ าเลยไดต้กลงท าสญัญาประนีประนอมยอมความในศาล คดีจึงเป็นอนัระงบั 
 5.5 บรษัิท โรงแรมดาราเทวี จ ากดั (“บรษัิทยอ่ย”) เป็นโจทกย์ื่นฟอ้ง นิติบคุคลแหง่หนึง่ เป็นจ าเลย โดยโจทกฟ์้องว่า
จ าเลยแจง้ใหเ้จา้พนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคตดัไฟฟ้าและขอยกเลิกมิเตอรไ์ฟฟ้าที่เป็นช่ือของจ าเลย แต่ที่จริงโจทกเ์ป็นผูใ้ช้
ไฟฟ้าในโรงแรมและเป็นผูช้  าระค่าประกนัการใชไ้ฟฟ้าทัง้หมดมาตัง้แต่เดิม โจทกเ์พียงใชช่ื้อจ าเลยเป็นผูท้  าสญัญาใชไ้ฟฟ้ากบั
การไฟฟ้าฯเท่านัน้ การที่จ  าเลยขอยกเลิกมิเตอรไ์ฟฟ้าอย่างกะทนัหนั ท าใหโ้รงแรมไม่สามารถใชก้ระแสไฟฟ้าได ้อนัเป็นการ
ละเมิดตอ่โจทกท์ าใหโ้จทกไ์ดร้บัความเสยีหาย ขอใหจ้ าเลยระงบัการขอยกเลกิมิเตอรแ์ละเปลีย่นช่ือมิเตอรเ์ป็นช่ือโจทก ์คดีนีเ้ป็น
การฟอ้งใหท้ านิติกรรม เป็นคดีไมม่ีทนุทรพัย ์ศาลใหโ้จทกว์างเงินประกนัจ านวน 50,000 บาท  แต่ต่อมาปรากฏว่า เมื่อวนัที่ 23 
มกราคม 2561 โจทกแ์ละจ าเลยไดต้กลงท าสญัญาประนีประนอมยอมความในศาลคดีจึงเป็นอนัระงบั 
 5.6 บริษัทฯ ถูกฟ้องรอ้งโดยกลุ่มกองทุนเปิดโซล่าริสตราสารหนีพ้รีวิเลจฯ และกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอ็น
แฮนซร์เีทิรน์ฯ ในขอ้หาผิดนดัช าระหนีต้ามตั๋วแลกเงิน ซึ่งบริษัทไดย้ื่นค าใหก้ารต่อสูค้ดีโดยมีทัง้ประเด็นขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมาย
เก่ียวกบัการสลกัหลกัตั๋วแลกเงินอนัเป็นประเด็นเก่ียวกับผูท้รงตั๋วแลกเงินซึ่งเป็นประเด็นขอ้กฎหมายอนัเป็นขอ้ต่อสูท้ี่ท  าใหบ้ริษัท
สามารถชนะคดีไดแ้ต่ในการด าเนินคดีดงักล่าวจ าเป็นจะตอ้งใชร้ะยะเวลา ซึ่งในประเด็นขอ้กฎหมายดงักลา่วสามารถอุทธรณห์รือ
ฎีกาได ้เงินตามตั๋วแลกเงินที่โจทกเ์รยีกรอ้งจึงตอ้งรอจนกว่าศาลฎีกาจะพิจารณาพิพากษาหรือคดีถึงที่สดุขณะนีบ้ริษัทจึงยงัไม่ตอ้ง
ช าระเงินดงักลา่วในขณะนี ้ส  าหรบัคดีในกลุม่นีค้ดีอยู่ระหว่างการนดัสืบพยานของศาล ศาลจะนดัท าการสืบพยานโจทก ์และจ าเลย 
แตล่ะคดีอยูใ่นช่วงระหวา่งเดือนกนัยายน 2560 ถึง เดือนกมุภาพนัธ ์2561  
ณ วนัท่ีออกงบการเงินนี ้ศาลแพง่มีค  าพิพากษา และคดีถึงที่สดุตามกฎหมายแลว้ 
 5.7 บรษัิทฯ ถกูฟอ้งรอ้งโดยนิติบคุคลและบคุคลภายนอกรวมกนั 2 ราย ในขอ้หาละเมิดเรยีกคา่เสยีหายในกรณีการ
แถลงขา่วของกรรมการบรษัิทซึง่เป็นการแถลงขา่วเก่ียวกบัการตรวจสอบและฟอ้งรอ้งกรรมการที่กระท าการฉ้อฉล กินหวัคิวและ
ช าระหนีป้ลอมหรอืช าระหนีท้ี่ไมม่ีอยูจ่รงิอนัเป็นการแถลงขา่วเพื่อปกป้องสิทธิของตนตามครรลองครองธรรมเพื่อป้องกนัสว่นได้
เสยีของตนโดยสจุรติซึง่บรษัิทไดใ้หก้ารตอ่สูค้ดีไมต่อ้งรบัผิดตามฟอ้งของโจทกซ์ึง่คดีอยูใ่นระหว่างการพิจารณาของศาล จึงไม่มี
เหตทุี่บรษัิทจะตอ้งช าระเงินตามฟอ้งในขณะนีแ้ตน่า่จะตอ้งรอจนกวา่ศาลจะพิพากษาถึงที่สดุในศาลฎีกาซึง่นา่จะใชเ้วลาไมน่อ้ย
กวา่ 3 ปีนบัตัง้แตบ่ดันีแ้ละไมแ่น่ว่าบริษัทจะตอ้งรบัผิดหรือไม่จึงไม่มีความเสี่ยงใด ๆ ในคดีในกลุม่นี ้ ส าหรบัคดีในกลุม่นีค้ดีอยู่
ระหวา่งการนดัสบืพยานของศาล ศาลจะนดัท าการสืบพยานโจทกแ์ละจ าเลย แต่ละคดีอยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง
เดือนธนัวาคม 2560  ศาลอทุธรณม์ีค  าพิพากษาแลว้ บรษัิทไมต่อ้งช าระเงินใหก้บันิติบคุคลและบคุคลภายนอกทัง้สองราย คดีถึง
ที่สดุตามกฎหมายแลว้ 
 5.8 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยถกูฟอ้งรอ้งเก่ียวกบัคดีแรงงานท่ีลกูจา้งไดย้ื่นฟอ้งเรยีกคา่ชดเชยและการเลิกจา้งไม่เป็น
ธรรมจ านวน 7 ส  านวน จ านวน 25 คน ตอ่ศาลแรงงานกลาง เป็นคดีแรงงานซึง่บรษัิทและบริษัทย่อยไดย้ื่นค าใหก้ารต่อสูค้ดีและ
มีเหตุเลิกจา้งพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยรวมจ านวน 25 คนรวมเป็นเงินที่ลกูจา้งเรียกรอ้งจ านวน 8,143,393.85 บาท 
พรอ้มดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัฟ้อง และเรียกรอ้งจ านวน 10,038,542.65 บาทพรอ้มดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 15 
ตอ่ปี นบัแตว่นัฟอ้ง  ซึง่คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีและบริษัทและบริษัทย่อยไม่ไดต้กลงหรือประนีประนอมยอมความกบั
พนกังานที่ฟ้องคดีดงักล่าวและในคดีของศาลแรงงานก็จ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาในการพิจารณาคดีของศาลและคดีสามารถ
อทุธรณไ์ปยงัศาลฎีกาไดจ้ึงไมเ่ป็นเหตทุี่บรษัิทตอ้งจ่ายเงินคา่ชดเชยหรือสินจา้งแทนการบอกกลา่วลว่งหนา้หรือค่าเสียหายจาก
การเลกิจา้งไมเ่ป็นธรรมซึง่ศาลจะไมใ่หน้ายจา้งจ่ายเต็มตามฟอ้ง คดีสว่นใหญ่ยงัอยูร่ะหวา่งการนดัพิจารณาเพื่อก าหนดประเด็น
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ขอ้พิพาทก่อนการสบืพยานโจทกแ์ละจ าเลย ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง กนัยายน 2560 และบางคดีศาลไดก้ าหนดวนันดั
สืบพยานโจทกแ์ละจ าเลยไปแลว้ โดยศาลจะนดัท าการสืบพยานโจทกแ์ละจ าเลย อยู่ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือน
กมุภาพนัธ ์2560 
  นอกจากนั้น  ในบรรดาลูกจ้างที่ฟ้องบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยมีข้อต่อสูไ้ม่ต้องจ่าย
ค่าชดเชยหรือสินจา้งแทนการบอกกลา่วล่วงหนา้และค่าเสียหายจากการเลิกจา้งไม่เป็นธรรมแลว้ บริษัทและบริษัทย่อยยงัได้
ด าเนินการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการกระท าของลกูจา้งจ านวนไม่นอ้ยกว่า 12 คนซึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคดี
เก่ียวกบักลุม่พนกังานเป็นกรณีที่เกิดขึน้ก่อนท่ีคณะกรรมการบรษัิทชดุปัจจบุนัเขา้มาเป็นกรรมการบริษัท (ตามขอ้ 35.1) และ ณ 
วนัท่ี 8 มีนาคม 2562 ไมป่รากฏมีขอ้พิพาทในคดีแรงงานดงักลา่วขา้งตน้แตอ่ยา่งใด 
 5.9 บรษัิทฯ ถกูฟอ้งรอ้งโดยบคุคลหนึง่ในขอ้หาผิดสญัญานายหนา้ ทนุทรพัยพ์ิพาท 19,517,476.50 บาท ซึ่งบริษัท
ไดย้ื่นอทุธรณแ์ละค ารอ้งขอทเุลาการบงัคบัคดีและศาลอทุธรณไ์ดพ้ิพากษาแกค้ าพิพากษาของศาลชัน้ตน้โดยใหช้ าระเงินจ านวน 
15,885,664 บาท คดีนีบ้รษัิทไดเ้ตรยีมฎีกาเพื่อยื่นตอ่ศาลในประเด็นท่ีศาลอทุธรณย์งัไมไ่ดพ้ิจารณาในประเด็นไม่ความสมบรูณ์
ของสญัญานายหนา้ที่ก าหนดไว ้โจทกใ์นคดีดงักลา่วจึงไมไ่ดป้ฏิบตัิตามสญัญาใหค้รบถว้นจึงไมม่ีสทิธิไดร้บัคา่นายหนา้ สว่นเงิน
สว่นเกินก็เป็นเงินตอบแทนจากการคิดราคาค่าที่ดินสว่นเกินซึ่งเป็นเงินตอบแทนจากค่านายหนา้เมื่อสญัญานายหนา้ไม่มีผล
บงัคบัผกูพนั เงินตอบแทนสว่นเกินยอ่มไมม่ีผลผกูพนัเช่นกนั อีกทัง้สญัญานายหนา้ไดล้ว่งเลยระยะเวลาในการจดัการขายที่ดิน
แลว้โดยไมม่ีการขยายระยะเวลาออกไปจึงถือวา่สญัญานายหนา้สิน้สดุแลว้ ทัง้คา่นายหนา้และค่าตอบแทนพิเศษดงักลา่วโจทก์
ในคดีดงักลา่วจึงไม่มีสิทธิ นอกจากนัน้ราคาที่นายหนา้อา้งว่าไดน้ าที่ดินไปขายไดจ้ านวนสงูกว่าที่ก าหนด โดยศาลอุทธรณไ์ด้
พิพากษาแกค้ าพิพากษาศาลอทุธรณไ์วบ้างสว่นแลว้ บริษัทจึงยงัไม่ตอ้งช าระเงินตามที่ศาลชัน้ตน้ ศาลอทุธรณ ์ซึ่ งขณะนีย้งัอยู่
ในระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกาโดยคดีนีอ้นัเป็นผลใหค้ดีของบรษัิทสามารถชนะคดีได  ้
 5.10 บริษัท ที เอ็ม ดีไซน์ จ ากัด ยื่นข้อเรียกรอ้งต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการใหบ้ริษัท โรงแรมดาราเทวี จ ากัด 
(“บริษัทย่อย”) ช าระเงินค่าออกแบบสถาปัตยใ์นโครงการคอนโดมิเนียมและส่วนต่อเติมในวงเงินจ านวน 12 ลา้นบาทซึ่งคดี
ดงักลา่วบริษัท โรงแรมดาราเทวี จ ากดั ไดย้ื่นค าคดัคา้นและขอ้เรียกรอ้งแยง้ต่อส านกังานอนญุาโตตลุาการแลว้ โดยไดใ้หก้าร
ปฏิเสธไมต่อ้งรบัผิดตามขอ้เรยีกรอ้งเนื่องจากผูร้บัจา้งไมไ่ดด้  าเนินการตามสญัญาจา้งและเป็นฝ่ายผิดสัญญาหรือใบเสนอราคา
ในการท างานโดยไมม่ีการท าสญัญาวา่จา้งแตไ่ดจ้่ายไปในเรื่องการรอ้งขอของบริษัทซึ่งไดด้  าเนินการก่อนที่ผูบ้ริหารปัจจุบนัเขา้
มารบัผิดชอบ อีกทัง้คดีดงักลา่วเกิดขึน้ในปี พ.ศ.2555 จนถึงปี 2559 เกินกว่า 2 ปีแลว้ คดีจึงขาดอายคุวาม นอกจากนัน้บริษัท 
โรงแรมดาราเทวี จ ากดั ไดเ้รยีกเงินคืนจากที่ไดท้ดรองจ่ายไปจ านวน 10 ลา้นบาทพรอ้มคา่เสยีหายจากการปฏิบตัิผิดสญัญาของ
บริษัทดงักล่าวโดยไดย้ื่นขอ้เรียกรอ้งแยง้ไปพรอ้มค าคดัคา้นต่อส านกังานอนุญาโตตุลาการไวแ้ลว้ คาดว่าคดีดงักล่าวบริษัท 
โรงแรมดาราเทวี จ ากดั ไม่น่าจะตอ้งรับผิดตามขอ้เรียกรอ้งของบริษัท ที เอ็ม ดีไซน ์จ ากดัแต่อย่างใด ส่วนค่าเสียหายที่บริษัท 
โรงแรมดาราเทวี จ ากัดจะไดร้บัหรือไม่เพียงใดก็แลว้แต่คณะอนุญาโตตุลาการจะพิจารณาก าหนดต่อไป ส าหรบัคดี บริษัท 
โรงแรมดาราเทวี จ ากดัไดท้ าการยื่นค าคา้นและขอ้เรยีกรอ้งแยง้ไปแลว้ โดยอยูร่ะหวา่งการแต่งตัง้อนญุาโตตลุาการ หลงัจากนัน้
จึงจะท าการนดัหมายเพื่อพิจารณาคดีตอ่ไป ตอ่มาในปี 2562 บรษัิท ที เอ็ม ดีไซน ์จ ากดั (ผูร้อ้ง) ไดย้ื่นฟอ้งบรษัิทยอ่ย และศาลมี
ค าพิพากษาใหบ้ริษัทย่อยช าระเงินจ านวน 3,745,000.00 บาท ใหแ้ก่ผูร้อ้งพรอ้มดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปีของตน้เงิน
ดงักลา่วนบัแตว่นัท่ีบรษัิทผิดนดัคือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2560 เป็นตน้ไป จนกวา่จะช าระเสรจ็แก่ผูร้อ้ง 
 5.11 บรษัิท โรงแรมดาราเทวี จ ากดั (“บรษัิทยอ่ย”) ถกูฟอ้งรอ้งโดยนิติบคุคลแหง่หนึง่ โดยคดีนีโ้จทกฟ์อ้งว่าจ าเลยได้
จา้งโจทกต์กแตง่ภายในหอ้งอาหารอิตาเลีย่น โจทกไ์ดท้ างานท่ีจา้งเสรจ็สิน้แลว้ จ าเลยช าระคา่จา้งมาเพียงบางสว่น คงเหลอืคา้ง
ช าระจ านวน 636,025 บาท ทวงถามแลว้ไม่ช าระจึงฟ้องคดีต่อศาล ใหช้ าระหนีพ้รอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 15 ต่อปี ของตน้
เงิน 614,802 บาท นบัถัดจากวนัฟ้อง ( 17 พฤษภาคม 2560) เป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระเสร็จ แนวทางคดีนี ้จ าเลยต่อสูว้่า ได้
ช าระหนีแ้ก่โจทกเ์สร็จสิน้แลว้ ยอดหนีท้ี่โจทกน์ ามาฟ้องเป็นงานที่จ าเลยมิไดย้ินยอมรบัการสง่มอบ เพราะไม่ถกูตอ้งตามแบบ 
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โจทกจ์ึงไมม่ีสทิธิน ายอดหนีด้งักลา่วมาฟอ้งจ าเลยอีก แนวโนม้ ถา้โจทกพ์ิสจูนไ์ดว้่าไดท้ างานและสง่มอบแก่จ าเลยจริง จ าเลยก็
อาจรบัผิดชอบไมเ่กินรอ้ยละหา้สบิของยอดหนีต้ามฟอ้ง และคา่ขึน้ศาลกบัคา่ทนายความตามค าสั่งศาลไมเ่กิน 15,000 บาท 
 5.12 บรษัิท เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (“บรษัิทยอ่ย”) ถกูฟอ้งรอ้งโดยธนาคารแห่งหนึ่ง คดีดงักลา่วเป็นหนีต้าม
สญัญากูย้ืมเงินและจ านอง มีการผิดนดั ตอ่มาไดต้กลงท าสญัญาปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้แต่ผิดนดั ธนาคารจึงยื่นฟ้องและบงัคบั
จ านอง จ านวน 23,000,000 บาท แนวโนม้ของคดีต่อสูเ้รื่องดอกเบีย้ เพื่อขอลดดอกเบีย้ระหว่างผิดนดั หากเจรจาไดก็้อาจท า
สญัญาประนีประนอมยอมความกนัและผอ่นช าระเป็นงวดๆไป ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 ศาลพิพากษาใหบ้รษัิท และผู้
ค  า้ประกนัรว่มกนัช าระเงินจ านวน 23,593,650.58 บาท พรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ 12 ตอ่ปี ของตน้เงินจ านวน 21,520,088.95 บาท 
 5.13 บรษัิท โรงแรมดาราเทวี จ ากดั (“บรษัิทยอ่ย”) ถกูฟอ้งรอ้งโดยบคุคลหนึ่งขอ้หาผิดสญัญาซือ้ขายกรรมสิทธ์ิหอ้ง
ชดุ บา้นสริสิาทร (สวนพล)ู ทนุทรพัยท์ี่เรยีกรอ้ง 2,600,000 บาท นัน้  เก่ียวกบัคดีนีโ้จทกอ์า้งวา่ไดท้ าสญัญาซือ้กรรมสทิธ์ิหอ้งชุด
จากจ าเลย ราคา 2,600,000 บาท ช าระเงินครบถว้นแลว้แตจ่ าเลยไมโ่อนกรรมสทิธ์ิในหอ้งชุดใหโ้จทก ์อนัเป็นการผิดสญัญา จึง
ฟอ้งเรยีกรอ้งใหจ้ าเลยโอนหอ้งชดุ บา้นสริสิาทร (สวนพล)ู เลขที่ 33/15 ชัน้ที่ 3 อาคารที่ 1 เนือ้ที่ 53 ตารางเมตร จ านวน 1 หอ้ง 
ใหแ้ก่โจทก ์ต่อมาเมื่อวนัที่ 9 มีนาคม 2561 โจทกไ์ดย้ื่นค ารอ้งขอถอนคดี จ าเลยไม่คดัคา้นและศาลอนญุาตใหโ้จทกถ์อนฟ้อง 
และจ าหน่ายคดีออกจากสารบบ ต่อมาวนัที่ 24 กันยายน 2562 ปรากฏว่า ทรพัยส์ินที่ไปพิพาทในคดีดงักลา่วมีการโอนใหแ้ก่
โจทกใ์นคดีนีแ้ละในวนัเดียวกนั โจทกไ์ดม้ีการโอนตอ่ไปยงับคุคลอื่นอีกทอดหนึง่ 
 5.14 บรษัิท เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (“บริษัทย่อย”) ถกูฟ้องรอ้งโดยบคุคลธรรมดารายหนึ่ง  เรื่อง ผิดสญัญา
ตั๋วสญัญาใชเ้งิน ทนุทรพัยท์ี่เรียกรอ้งจ านวน 17,072,381 บาท ศาลนดัไกลเ่กลี่ยใหก้ารแกข้อ้หาแห่งคดีและสืบพยานโจทกใ์น
วนัท่ี 9 ตลุาคม 2560 เวลา 13.30 น. 
  ที่มาของหนีด้งักลา่วเกิดจากการที่บุคคลรายดงักลา่ว อา้งว่า ในช่วงระหว่าง ปี พ.ศ. 2545-2548 ซึ่งขณะนัน้ 
บคุคลดงักลา่ว เป็นกรรมการผูม้ีอ  านาจของบรษัิทยอ่ยดงักลา่ว โดยไดกู้ย้ืมเงินจากบคุคลดงักลา่วหลายครัง้เพื่อน าไปใชจ้่ายใน
กิจการของบรษัิทย่อยดงักลา่ว แต่ละครัง้ที่กูย้ืมไดอ้อกตั๋ วสญัญาใชเ้งินประเภทใชเ้งินเมื่อทวงถาม มอบใหไ้วเ้พื่อเป็นการช าระ
หนี ้ซึง่จ านวนหนีเ้มื่อคิดจนถึงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2558 เป็นเงินจ านวน 15,555,700.85 บาท และในวนัดงักลา่วไดอ้อกตั๋วสญัญา
ใชเ้งินไวใ้หแ้ก่นางสาวน า้พราว สวุรรณมงคล เป็นตั๋วสญัญาใชเ้งินเลขที่ 2558/001 ลงวนัที่ 15 ธันวาคม 2558 สญัญาจะ
จ่ายเงินแก่นางสาวน า้พราว สวุรรณมงคล จ านวน  15,555,700.85 บาท  เมื่อทวงถาม และหากผิดนดัยินยอมใหค้ิดดอกเบีย้ใน
อตัรารอ้ยละ 6.5 ตอ่ปี จากตน้เงินดงักลา่ว ตอ่มาไดม้ีการทวงถามใหช้ าระหนีต้ามตั๋วสญัญาใชเ้งิน แต่มีการผิดนดั โจทกจ์ึงฟ้อง
คดีนี ้ตอ่มาในปี 2562 ศาลพิพากษาใหช้ าระเงินแก่โจทกจ์ านวน 15,555,700.85 บาท พรอ้มดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 6.5 ตอ่ปี ของ
ตน้เงินดงักล่าว นับแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เป็นตน้ไป จนกว่าจะช าระเสร็จสิน้ (เดิมบริษัทย่อยอุทธรณ ์แต่เมื่อวันที่ 20 
สงิหาคม 2562 บรษัิทยอ่ยถอนอทุธรณ)์ 
  5.15 นิติบุคคลแห่งหนึ่งได้มีหนังสือบอกกล่าวมายังบริษัท โรงแรมดาราเทวี จ ากัด (“บริษัทย่อย”)เมื่อวันที่ 12 
มิถนุายน 2560 โดย อา้งว่าใหท้ าสญัญาปรบัปรุงตกแต่งบริษัทย่อย และไดด้  าเนินการไปบางสว่นแลว้คิดเป็นมลูค่าเงินทัง้สิน 
48,785,061.60 บาท และทางบรษัิทยอ่ยไดช้ าระเงินไปแลว้บางสว่น คงเหลอืจ านวน 12,311,250.25 บาท และขอใหช้ าระสว่นท่ี
เหลอืภายใน 20 มิถนุายน 2560 แต่ผูบ้ริหารชุดเดิมแสดงความเห็นว่า ภาระหนีส้ินที่เหลือมิไดเ้ป็นหนีจ้ริง จึงไม่ไดท้  าการช าระ
ดงักลา่ว ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบโดยผูบ้รหิารชดุใหม ่ 
 5.16 ผูใ้หเ้ช่าทรพัยส์นิท่ีใชใ้นกิจการของโรงแรมดาราเทวีไดร้ือ้ถอนทรพัยส์ินที่ใหเ้ช่าเหลา่นัน้ที่สามารถท าไดอ้อกไป
ในปี 2560 ปัจจบุนับรษัิทไดป้ระเมินความเสยีหายตอ่ทรพัยส์นิของบรษัิท โรงแรมดาราเทวี จ ากดั แลว้ บรษัิทฯไมม่ีความเสยีหาย
ที่เป็นสาระส าคญั 
 5.17 คดีแรงงาน โดยในระหวา่งปี 2562 ถึง 2563 บรษัิทและบรษัิทยอ่ย มีขอ้พิพาทแรงงานกบัลกูจา้งจ านวน 57 คดี 
เรียกรอ้งค่าจ้างและเงินชดเชยประมาณ 45.96 ลา้นบาท  ซึ่งพนกังานตรวจแรงงานไดม้ีค  าสั่งใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยจ่าย
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คา่เสยีหายแก่ลกูจา้งแลว้ ซึง่บรษัิทและบรษัิทย่อยไดย้ื่นฟอ้งขอเพิกถอนค าสั่งดงักลา่ว ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาล 
นอกจากนี ้ยงัมีคดีแรงงานอีก 5 คดีที่ลกูจา้งฟอ้งบรษัิทยอ่ย โดยคดีสิน้สดุดว้ยการตกลงท าสญัญาประนีประนอมยอมความกนั
จ านวน 4 คดี ทนุทรพัยป์ระมาณ 1.62 ลา้นบาท และศาลยกฟอ้งโจทก ์จ านวน 1 คดี  
 5.18 คดีฟ้ืนฟกิูจการ/ลม้ละลาย 
  บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เอ็นเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (บรษัิทฯ )  
เมื่อวนัที่ 16 สิงหาคม 2561 นางสมศรี จีระวิพลูวรรณ (เจา้หนีหุ้น้กู)้ ไดย้ื่นค ารอ้งขอฟ้ืนฟูกิจการของ บริษัท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์
เอ็นเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (บรษัิท) ตอ่ศาลลม้ละลายกลาง  และบริษัทเห็นว่า มีช่องทางในการฟ้ืนฟูกิจการ จึงได้
สนบัสนนุใหฟ้ื้นฟกิูจการตามกระบวนการฟ้ืนฟกิูจการตามกฎหมาย 
  ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2564 ศาลลม้ละลายกลางไดม้ีค  าสั่งยกค ารอ้งขอฟ้ืนฟูดงักลา่ว  ศาลลม้ละลาย
กลางมีค าสั่งรบัอทุธรณข์องบรษัิทแลว้ ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งรอค าวินิจฉยัของศาลอทุธรณช์ านญัพิเศษแผนกคดีลม้ละลายตอ่ไป 
  และเมื่อวนัท่ี 15 มีนาคม 2564 บรษัิทไดเ้ยื่นอทุธรณค์ าสั่งดงักลา่ว ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งรอศาลอทุธรณม์ีค  าสั่ง 
เมื่อวนัที่ 13 สิงหาคม 2562 กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอไอตราสารหนี ้1 กบัพวกรวม 3 คน ไดย้ื่นฟ้องบริษัทต่อศาลลม้ละลาย
กลาง ความลม้ละลาย ทนุทรพัยร์วม 484,552,921.39 บาท ในระหว่างพิจารณาคดี เจา้หนีต้ามค าพิพากษารายหนึ่งไดข้อเขา้
เป็นโจทกร์ว่มในคดีดงักลา่ว 
  โจทกร์ว่มดงักลา่วไดย้ื่นค าขอไต่สวนฉกุเฉินฝ่ายเดียวขอใหศ้าลลม้ละลายกลางมีค าสั่งพิทกัษ์ทรพัยช์ั่วคราว
บรษัิท  
  เมื่อวนัที่ 8 มีนาคม 2564 ศาลลม้ละลายกลางไดไ้ต่สวนค ารอ้ง ซึ่งในวนัเดียวกับบริษัทไดย้ื่นค ารอ้งต่อศาล
ลม้ละลายกลาง ใหง้ดไตส่วนฉกุเฉิน เนื่องจาก เมื่อวนัท่ี 5 มีนาคม 2564 บรษัิทไดว้างทรพัยช์ าระหนีด้งักลา่วไวก้บัศาลแพ่งแลว้ 
โดยศาลแพง่สั่งรบัวางทรพัยไ์วโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายและใหอ้อกหมายแจง้เจา้หนีม้ารบัเงินแลว้ ดงันัน้โจทกร์ว่มจึงสิน้สทิธิบงัคบั
คดีเพราะหนีร้ะงบัไปแลว้ตามค าสั่งศาลแพ่ง แต่ศาลลม้ละลายกลางไดย้กค ารอ้งของบริษัท โดยอา้ งว่าบริษัทไม่ไดว้างทรพัย์
ช าระหนี ้ณ ส านกังานวางทรพัย ์และไตส่วนค ารอ้งของโจทกร์ว่มและมีค าสั่งพิทกัทรพัยช์ั่วคราว 
  เมื่อวนัท่ี 15 มีนาคม 2564 โจทกร์ว่มไดย้ื่นค าขอเพิกถอนค าสั่งและกระบวนพิจารณาของศาลแพง่ในคดีเดิม ซึง่
เป็นการขอเพิกถอนค าสั่งของศาลเมื่อวนัท่ี 5 มีนาคม 2564  (กรณีวางทรพัยช์ าระหนี)้ ศาลแพง่มีค  าสั่งวา่ การขอวางเงินช าระหนี ้
ตามค าพิพากษาเป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมายและมิไดเ้ป็นไปโดยผิดหลง กรณีไม่เป็นเหตุใหต้อ้งเพิกถอนค าสั่งและกระบวน
พิจารณาดงักลา่ว  ยกค ารอ้งของโจทกร์ว่มดงักลา่ว 
  ในวนัเดียวกนั บรษัิทไดย้ื่นค ารอ้งตอ่ศาลละลายกลางขอใหม้ีค  าสั่งตามมาตรา 18 แห่งพ.ร.บ.ลม้ละลายฯ เพื่อ
ยกเลิกค าสั่งพิทกัษ์ทรพัยช์ั่วคราว ซึ่งศาลลม้ละลายกลางก าหนดนดัไต่สวนในวนัที่ 3 พฤษภาคม 2564 นอกจากนี ้มีเจา้หนี ้4 
ราย ไดย้ื่นค ารอ้งขอเขา้เป็นโจทกร์ว่ม ศาลก าหนดนดัไตส่วนค ารอ้งวนัท่ี 26 เมษายน 2564  
  เมื่อวนัท่ี 7 ตลุาคม 2562 ผูถื้อหุน้กูร้ายหนึง่ ซึง่เป็นเจา้หนีต้ามค าพิพากษา จ านวนเงิน 2,299,720.53 บาท ได้
ยื่นฟอ้งบรษัิทตอ่ศาลลม้ละลายกลาง 
  ตอ่มา วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562 ศาลมีค าสั่งพิทกัษ์ทรพัยเ์ด็ดขาดตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. ลม้ละลายฯ แต่ก็ได้
มีค  าสั่งใหเ้พิกถอนค าสั่งพิทกัษ์ทรพัยเ์ด็ดขาด เนื่องจากก่อนพิจารณาคดีนี ้ศาลอุทธรณช์ านญัพิเศษไดอ้่านค าพิพากษาในคดี
ฟ้ืนฟูกิจการว่า ใหร้บัค ารอ้งคดีฟ้ืนฟูกิจการที่เจา้หนีร้ายหนึ่งไดย้ื่นขอฟ้ืนฟูกิจการไวพ้ิจารณาตามกฎหมายต่อไป ท าใหบ้ริษัท
ไดร้บัความคุม้ครองจากสภาวะพกัการช าระหนี ้ 
  เมื่อวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2564 ศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งยกค ารอ้งขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษัทที่รอ้งโดยเจา้หนี ้
และตอ่มาวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2564 ผูถื้อหุน้กู ้เจา้หนีต้ามค าพิพากษารายดงักลา่ว ไดย้ื่นค ารอ้งขอถอนฟ้องดว้ยเหตไุดร้บัช าระ
หนีจ้นเป็นที่พอใจ แต่มีบคุคลภายนอกรายหนึ่งอา้งว่า เป็นเจา้หนีต้ามค าพิพากษาไดย้ื่นค ารอ้งขอเป็นโจทกร์ว่มในคดีนีอ้ีก ซึ่ง
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ศาลนดัพรอ้มในวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ศาลลม้ละลายกลางไดพ้ิเคราะหแ์ลว้อนญุาตใหโ้จทกถ์อนฟอ้งและจ าหน่ายคดีออกจาก
สารบบความ และยกค ารอ้งขอเขา้เป็นโจทกร์ว่มของบคุคลภายนอกรายดงักลา่ว 

 บรษัิทยอ่ย 
 (1) บรษัิท โรงแรมดาราเทวี จ ากดั (DDVH) 

 เมื่อวนัท่ี 5 มิถนุายน 2563 บรษัิท โรงแรมดาราเทวี จ ากดั ไดย้ื่นค ารอ้งตอ่ศาลลม้ละลายกลาง ขอฟ้ืนฟู
กิจการของบรษัิท โรงแรมดาราเทวี จ ากดั ตามคดีหมายเลขด าที่ ฟฟ. 12/2563 ต่อมาวนัที่ 10 มิถนุาย 2563 ศาลไดม้ีค  าสั่งยก
ค ารอ้งขอ 
  เมื่อวนัที่ 15 มิถุนายน 2563 บริษัท โรงแรมดาราเทวี จ ากัด ไดย้ื่นอุทธรณใ์นคดีดงักล่าว และศาล
อทุธรณช์ านาญพิเศษ มีค าพิพากษา ในวนัท่ี 24 สงิหาคม 2563 ยืนตามค าสั่งของศาลลม้ละลายกลาง คดีถึงที่สดุตามกฎหมาย
แลว้ 

 (2) บรษัิท เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  (APK)  
 เมื่อวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2563 บคุคลภายนอกซึ่งเป็นเจา้หนีข้องบริษัท เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
ไดย้ื่นค ารอ้งต่อศาลลม้ละลายกลาง ขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษัท เอ .พี.เค.ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด ตามคดีหมายเลขด าที่ ฟฟ. 
3/2563 และในวนัเดียวกนัศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งยกค ารอ้งขอฟ้ืนฟกิูจการ 
 ต่อมาเมื่อวนัที่ 19 พฤษภาคม 2563 บุคคลภายนอกดงักล่าว ไดย้ื่นอทุธรณใ์นคดีดงักลา่ว และศาล
อทุธรณช์ านาญพิเศษ มีค าพิพากษา ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2563 ยืนตามค าสั่งของศาลลม้ละลายกลาง  
 5.19 คดีแพง่ 

 บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เอ็นเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (บรษัิท) 
 (1) คดีเก่ียวกบัตั๋วเงิน 
  ในระหว่างปี 2560 ถึง 2563 บริษัทถูกเจ้าหนีภ้ายนอกฟ้องเป็นจ าเลยหรือจ าเลยร่วมในความผิด
เก่ียวกบัตั๋วเงินรวม 67 คดี รวมทนุทรพัย ์ประมาณ 4,334 ลา้นบาท ซึ่งศาลสั่งจ าหน่ายคดีชั่วคราว หรืองดการบงัคบัคดี เพื่อรอ
ฟังค าสั่งศาลในคดีฟ้ืนฟูกิจการ ซึ่งในวนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2564 ศาลลม้ละลายกลางไดม้ีค  าสั่งยกค ารอ้งขอฟ้ืนฟูกิจการของ
บริษัท และในวนัที่ 15 มีนาคม 2564 บริษัทไดย้ื่นอทุธรณค์ าสั่งดงักลา่ว ศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งรบัอทุธรณแ์ลว้ ขณะนีอ้ยู่
ระหวา่งรอศาลอทุธรณช์ านญัพิเศษมีค าสั่งตามกฏหมายตอ่ไป 

 (2) คดีเก่ียวกบัหุน้กู ้
  ในระหวา่งปี 2561 และ 2562 บรษัิทถกูเจา้หนีภ้ายนอกฟอ้งเป็นจ าเลยในความผิดฐานผิดสญัญาหุน้กู ้
รวม 23 คดีใหบ้รษัิทใชเ้งินตามฟอ้ง รวมทนุทรพัย ์ประมาณ 2,273 ลา้นบาท ซึง่คดีอยูใ่นขัน้ตอนบงัคบัคดี แตศ่าลสั่งจ าหนา่ยคดี
ชั่วคราว หรอืงดการบงัคบัคดีไว ้เพื่อรอฟังค าสั่งศาลในคดีฟ้ืนฟกิูจการ ซึง่ในวนัที่ 15 กุมภาพนัธ ์2564 ศาลลม้ละลายกลางไดม้ี
ค  าสั่งยกค ารอ้งขอฟ้ืนฟกิูจการของบรษัิท และในวนัท่ี 15 มีนาคม 2564 บรษัิทไดย้ื่นอทุธรณค์ าสั่งดงักลา่ว ศาลลม้ละลายกลาง
มีค าสั่งรบัอทุธรณแ์ลว้ ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งรอศาลอทุธรณช์ านญัพิเศษมีค าสั่งตามกฏหมายตอ่ไป 
 

บรษัิทยอ่ย 
(1) บรษัิท ทรูเอ็นเนอรจี์ เพาเวอร ์ลพบรุ ีจ ากดั (TEPL) 

 เมื่อวนัท่ี 3 กนัยายน 2561 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ไดย้ื่น
ฟ้องต่อศาลแพ่งใหบ้ริษัท ทรูเอ็นเนอรจี์ เพาเวอร ์ลพบรุี จ ากดั (TEPL) จ าเลยที่ 1 และผูค้  า้ประกนัประกอบดว้ย บริษัท ทรูเอ็น
เนอรจี์ จ ากดั (TEP) จ าเลยที่ 2 นายจ ารสั เตชะนิธิ จ าเลยที่ 3 บริษัท ทรูเอ็นเนอรจี์ ซพัพลาย จ ากัด (TEPS) จ าเลยที่ 4 และ
บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั (IFEC-T) จ าเลยรว่ม ใหช้ าระเงินตามสญัญากูเ้งินและสญัญาเบิกเงินทนุหมนุเวียน 
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จ านวนเงินรวม 128,260,008.80 บาท  พรอ้มดอกเบีย้ถึงวนัฟอ้งจ านวนเงิน 13,092,175.68 บาท รวมเป็นเงิน 141,352,184.48 
บาท ซึ่งต่อมาในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ศาลแพ่งไดพ้ิพากษาให้ TEPL TEP และนายจ ารสั เตชะนิธิ ร่วมกันช าระเงิน 
141,352,184.48 บาท พรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ 12 ต่อปี ของตน้เงิน 78,618,828.05 บาท และของตน้เงิน 28,553,256.65 บาท 
และของตน้เงิน 5,199,330.41 บาท และของตน้เงิน 15,888,593.69 บาท นบัถดัจากวนัฟอ้งเป็นตน้ไป และให ้TEPS รว่มรบัผิด
ไมเ่กิน 53,000,000 บาท หากจ าเลยทัง้ 4 (TEPL, TEP, นายจ ารสั เตชะนิธิ และ TEPS)ไมช่ าระ ใหย้ดึทรพัยจ์ านองคือที่ดินโฉนด
เลขที่ 5159 และ 5186 ต าบลหนองบวั อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี พรอ้มสิ่งปลกูสรา้งบนที่ดิน และเครื่องจักรออกขาย
ทอดตลาดเพื่อน าเงินมาช าระหนี ้หากไมพ่อ ใหย้ดึทรพัยอ์ื่นของ TEPS จ าเลยที่ 4 ออกขายทอดตลาดน าเงินมาช าระจนครบ คดี
ถึงที่สดุแลว้ตามกฎหมาย 
  (2) บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เทอมอล พาวเวอร ์จ ากดั (IFEC-T) 
  เมื่อวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2563 บริษัท ทรูเอ็นเนอรจี์ จ ากดั (TEP) และ นายจ ารสั เตชะนิธิ รว่มกนัเป็น
โจทก ์ฟอ้ง IFEC-T เป็นจ าเลยที่ 1 และอดีตกรรมการอีก 2 ท่านเป็นจ าเลยที่ 2 และ 3 ในขอ้หาผิดสญัญาสิทธิไลเ่บีย้ค า้ประกนั 
ทนุทรพัย ์165,139,057.80 บาท ตอ่ศาลแพง่ ศาลนดัสบืพยานจ าเลยในวนัท่ี 16 มีนาคม 2564 ในวนัดงักลา่วโจทกไ์ดย้ื่นค ารอ้ง
ขอถอนฟอ้ง ศาลอนญุาตใหถ้อนฟอ้ง คืนคา่ขึน้ศาลใหโ้จทกเ์ป็นกรณีพิเศษ และใหย้กเลกินดัสบืพยานท่ีเหลอื 

  (3) บรษัิท คลนี ซิตี ้จ ากดั (CC) 
  ก.   เมื่อวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ ์2562 กิจการรว่มคา้ซีซี แอนด ์เอส เอ็ม ไอ เป็นโจทกฟ์้อง บริษัท คลีนซิตี ้
จ ากัด เป็นจ าเลย ข้อหาผิดสญัญาจ้างท าของ ทุนทรพัย ์10,865,124.93 บาท ต่อมาโจทก์และจ าเลยได้ตกลงท าสญัญา
ประนีประนอมยอมความ โดยจ าเลยตกลงช าระเงินตามฟอ้ง แบง่เป็น 18 งวด เริม่งวดแรก วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์2562 หากผิดนดั
ใหค้ิดดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี ของเงินตน้คา้งช าระ 
  ต่อมาเมื่อวนัที่ 20 ธันวาคม 2562 โจทกร์อ้งขอใหบ้งัคบัคดีตามค าพิพากษา ซึ่งศาลไดม้ีค  าสั่งให้
จ าเลยปฏิบตัิตามสญัญาประนีประนอมยอมความ จ าเลยไดช้ าระหนีบ้างสว่นแก่โจทก์ ศาลจึงใหพ้นกังานบงัคบัคดีจดัการยึด
ทรพัยส์นิของลกูหนีต้ามค าพิพากษา 
  ข เมื่อวนัท่ี 25 มีนาคม 2562 บรษัิท กรนี ฟิวเจอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั เป็นโจทกฟ์้อง บริษัท คลีนซิตี ้
จ ากดั เป็นจ าเลย ขอ้หาผิดสญัญาจา้งท าของจ านวนทัง้สิน้ 6,989,586.00 บาท แตต่อ่มาทัง้โจทกแ์ละจ าเลยสามารถตกลงกนัได ้
จึงท าสญัญาประนีประนอมยอมความไวต้อ่ศาล ตกลงใหบ้รษัิทตอ้งผอ่นช าระจ านวน 18 งวด จากยอด 7,088,750 บาท โดยไม่
มีดอกเบีย้จนกวา่จะแลว้เสรจ็ ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 9 มกราคม 2563 โจทกก็์รอ้งขอใหบ้งัคบัคดีตามค าพิพากษา ซึ่งศาลไดม้ีค  าสั่งให้
จ าเลยปฏิบตัิตามสญัญาประนีประนอมยอมความ จ าเลยไดช้ าระหนีบ้างสว่นแก่โจทก ์ศาลจึงใหพ้นกังานบงัคบัคดีจดัการยึด
อายดัทรพัยส์นิของลกูหนีต้ามค าพิพากษา 

  (4) บรษัิท รุง้เอกรยา เอ็นจิเนียริง่ (สระแกว้) จ ากดั (RA)  
  เมื่อวนัท่ี 24 ธันวาคม 2561 บริษัท ส.สขุหรรษา 206 จ ากดั เป็นโจทกย์ื่นฟ้อง บริษัท รุง้เอกรยา เอ็นจิ
เนียริง่ (สระแกว้) จ ากดั เป็นจ าเลย ต่อศาลแพ่ง ฐานผิดสญัญาจา้งท าของเรียกค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 7,830,750.00 บาท 
งานที่จา้งเป็นการใหจ้ดัท าโครงการรวมทัง้การด าเนินการขอใบอนญุาตเพื่อสรา้งโรงไฟฟ้าที่ใชเ้ชือ้เพลิงจากขยะ เป็นโคร งการ
ระยะที่ 2 ถึงระยะที่ 5 งานเสรจ็สิน้แลว้แตจ่ าเลยยงัคา้งช าระคา่งานอยู ่8 งวด ตอ่มาพบว่า อดีตกรรมการของบริษัท ซึ่งเป็นผูร้บั
มอบอ านาจจากกรรมการของบรษัิทในขณะนัน้ ไดไ้ปท าสญัญาประนีประนอมยอมความกบัโจทก ์ตามสญัญาลงวนัท่ี 4 มีนาคม 
2562 (คดีแดงเลขที่ พ.1015/2562)  
  เมื่อวนัท่ี 9 มิถนุายน 2563 มีการยื่นค าขอน ายึดทรพัยส์ินของจ าเลย โดยนดัเจา้พนกังานบงัคบัคดียึด
ทรพัยใ์นวนัท่ี 12 ตลุาคม 2563 แตไ่มป่รากฎการน ายดึทรพัยแ์ตอ่ยา่งใด  
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 5.20 คดีเพิกถอนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
  คณะกรรมการบริษัทที่ด  ารงต าแหน่งในปัจจุบนั จ านวน 3 คน และกรรมการที่แต่งตัง้ใหม่ทดแทนกรรมการที่
ลาออกจ านวน 1 คน รวมเป็นกรรมการ 4 คน ไดร้บัการแตง่ตัง้จากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 25 ธันวาคม 
2561 ซึ่งไดร้บัการจดทะเบียนจากกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัที่ 8 มีนาคม 2562  และคณะกรรมการ
บรษัิทอีกจ านวน 4 คน เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้จากที่ประชุมสามญัประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 13 สิงหาคม 2563 (คราวที่
เลือ่นมา) ซึง่ผลจากการเปลีย่นแปลงกรรมการบรษัิทดงักลา่ว คณะกรรมการบรษัิทไดด้  าเนินการเปลีย่นแปลงกรรมการในบริษัท
ยอ่ยผา่นการประชุมผูถื้อหุน้ในบริษัทย่อย ผลจากการด าเนินการดงักลา่วในระหว่างปี 2562 ถึง ปัจจุบนั บริษัทและบริษัทย่อย
ถกูอดีตกรรมการและในฐานะผูถื้อหุน้ของบรษัิท ยื่นฟอ้งเพิกถอนมติที่ประชมุตา่งๆ ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย จ านวนรวม 50 คดี 
ซึง่ปัจจบุนัคดีตา่งๆ สว่นใหญ่ไดจ้ าหนา่ยคดีเป็นการชั่วคราว เพื่อรอฟังผลการพิจารณาการเพิกถอนรายงานการประชมุวสิามญัผู้
ถือหุน้ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2561 ซึง่เมื่อวนัท่ี 21 มกราคม 2564 ศาลแพง่ไดม้ีค  าสั่งยกค ารอ้งของอดีตกรรมการท่ี
เป็นผูร้อ้งขอเพิกถอนมติที่ประชมุดงักลา่วขา้งตน้ คดีอยูร่ะหวา่งระยะเวลาอทุธรณต์ามกฎหมาย 
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6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
6.1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

ช่ือบรษัิท :                          บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เอ็นเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)       
                    INTER FAR EAST ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED   

   ช่ือยอ่หลกัทรพัย ์:                IFEC                                                
  เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:     0107537001561   
  วนัท่ีเริม่ตน้ซือ้ขาย : 6 พฤษภาคม 2531 
  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ :  บรษัิทฯ การลงทนุในบรษัิทยอ่ย เพื่อผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานทดแทน  
   ธุรกิจบรหิารจดัการขยะ และธุรกิจโรงแรม 

ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ :            33/4 อาคารเดอะไนน ์ทาวเวอร ์ชัน้ท่ี 29 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง   
 กรุงเทพมหานคร 10310   

  เว็บไซต ์:                             www.ifec.co.th 
  ทนุจดทะเบียน :                  2,691,819,598 บาท (สองพนัหกรอ้ยเกา้สบิเอ็ดลา้นแปดแสนหนึง่หมื่นเกา้พนั 
   หา้รอ้ยเกา้สบิแปดบาทถว้น)  
  ทนุช าระแลว้ :                     2,020,839,892 บาท (สองพนัยี่สบิลา้นแปดแสนสามหมื่นเกา้พนัแปดรอ้ยเกา้สบิสอง 
   บาทถว้น)  
   มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ :           1.00  บาท (หนึง่บาทถว้น) 

 
6.2. ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทถอืหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายแลว้ทั้งหมด   
6.2.1   ช่ือบรษัิท :     บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เทอมอล พาวเวอร ์จ ากดั (IFEC-T) 
     (เดมิช่ือ  บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั) 
  เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:      0105556093805 
     ที่ตัง้ส  านกังาน :    33/4 อาคารเดอะไนน ์ทาวเวอร ์ชัน้ 29 ถนนพระราม 9  แขวงหว้ยขวาง   
     เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310 

         ประเภทธุรกิจ :   ลงทนุในบรษัิทผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานทดแทนและธุรกิจบรหิาร   
จดัการขยะ  

     ทนุจดทะเบียน (บาท) :    600,000,000 บาท (หกรอ้ยลา้นบาทถว้น) 
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้) :     60,000,000 หุน้ (หกสบิลา้นหุน้) 
   มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     10  บาท  (สบิบาทถว้น)  
     จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) : 59,999,997 หุน้ (หา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิเจ็ดหุน้) 
   สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     99.99 
3.2.2  ช่ือบรษัิท :     บรษัิท ซนัพารค์ จ ากดั (SP) 
  เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       0135548005382 
        ที่ตัง้ส  านกังาน :     71 หมูท่ี่ 13 ต าบลหวันาค า อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์ 46120 
   ประเภทธุรกิจ :    ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์
     ทนุจดทะเบียน (บาท) :     30,000,000  บาท (สามสบิลา้นบาท)  

http://www.ifec.co.th/
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          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้) :   300,000 หุน้ (สามแสนหุน้)  
   มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :    100 บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น)  
      จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) : 299,995 หุน้  (สองแสนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิหา้หุน้) 
   สดัสว่นการถือหุน้ (%) :    99.99 
6.2.3  ช่ือบรษัิท :    บรษัิท ซนัพารค์ 2 จ ากดั (SP2) 
  เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:      0135555010949 
           ที่ตัง้ส  านกังาน :    90 หมูท่ี่ 13 ต าบลหวันาค า อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์ 46120 
   ประเภทธุรกิจ :    ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์
     ทนุจดทะเบียน (บาท) :      42,000,000 บาท (สีส่บิสองลา้นบาท)  
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้) :    420,000 หุน้ (สีแ่สนสองหมื่นหุน้)  
   มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     100 บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น)  
     จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  419,996 หุน้ (สีแ่สนหนึง่หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิหกหุน้) 
   สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     99.99 
6.2.4  ช่ือบรษัิท :     บรษัิท วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเซยี จ ากดั (VON) 
  เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       0115548006486 
          ที่ตัง้ส  านกังาน :    223 หมูท่ี่ 15 ต าบลหวันาค า อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์46120 
   ประเภท :     ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์
   ทนุจดทะเบียน (บาท) :      20,000,000 บาท (ยี่สบิลา้นบาท)  
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้) :     200,000 หุน้ (สองแสนหุน้)  
   มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     100  บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น)  
      จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  199,996  หุน้ (หนึง่แสนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิหกหุน้) 
   สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     99.99 
   วนัจ าหนา่ยสว่นลงทนุ :     เดือนมิถนุายน 2560 
6.2.5  ช่ือบรษัิท :     บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์วินด ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (“IWIND”) 
       (เดมิช่ือ บรษัิท กรนี โกรท จ ากดั (GG)) 
  เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       0105552129996 
          ที่ตัง้ส  านกังาน :   129 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310   
   ประเภทธุรกิจ :      ผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้พลงังานลม 
   ทนุจดทะเบียน (บาท) :      245,000,000  บาท (สองรอ้ยสีส่บิหา้ลา้นบาท)  
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้) :     2,450,000 หุน้ (สองลา้นสีแ่สนหา้หมื่นหุน้)  
   มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     100 บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น)  
   จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  1,959,998 หุน้ (หนึง่ลา้นเกา้แสนหา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิแปดหุน้) 
   สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     79.99   
6.2.6    ช่ือบรษัิท :     บรษัิท สแกน อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั (SFEE) 
  เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       0125557005471 
         ที่ตัง้ส  านกังาน :     88/8 หมูท่ี่ 2  ต าบลยางโทน อ าเภอหนองมว่ง จงัหวดัลพบรุ ี15170 
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   ประเภทธุรกิจ :     ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์
   ทนุจดทะเบียน (บาท) :      315,000,000 บาท (สามรอ้ยสบิหา้ลา้นบาท)  
   จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้) :     31,500,000 หุน้ (สามสบิเอ็ดลา้นหา้แสนหุน้) 
   มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :    10  บาท (สบิบาทถว้น)  
     จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  31,499,986 หุน้ (สามสบิลา้นสีแ่สนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยแปดสบิหกหุน้) 
   สดัสว่นการถือหุน้ (%) :    99.99  
6.2.7    ช่ือบรษัิท :     บรษัิท  อีสเอนเนอรจี์  จ ากดั (IS) 
  เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       0305552002137 
               ที่ตัง้ส  านกังาน :     31-32 หมูท่ี่ 7 ต าบลหนองบวัตะเกียด อ าเภอดา่นขนุทด จงัหวดันครราชสมีา 30210  
    ประเภทธุรกิจ :    ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์
   ทนุจดทะเบียน (บาท) :      77,700,000 บาท (เจ็ดสบิเจ็ดลา้นเจ็ดแสนบาท)  
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้) :     777,000 หุน้ (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพนัหุน้)  
   มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     100  บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น)  
     จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  776,998 หุน้ (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพนัเกา้รอ้ยเกา้สบิแปดหุน้) 
   สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     99.99 
6.2.8  ช่ือบรษัิท :     บรษัิท กรนี เอนเนอรจี์ เทคโนโลยี อิน (ไทยแลนด)์ จ ากดั (GE) 
  เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       0105551098001 
  ที่ตัง้ส  านกังาน :     44/4 หมูท่ี่ 10 ต าบลบอ่นอก อ าเภอเมืองประจวบคีรขีนัธ ์จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์77110 
    ประเภทธุรกิจ :    ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์
   ทนุจดทะเบียน (บาท) :      43,500,000  บาท (สีส่บิสามลา้นหา้แสนบาท)  
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้) :     435,000 หุน้ (สีแ่สนสามหมื่นหา้พนัหุน้)  
   มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     100  บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น)  
     จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  434,998 หุน้  (สีแ่สนสามหมื่นสีพ่นัเกา้รอ้ยเกา้สบิแปดหุน้) 
   สดัสว่นการถือหุน้ (%) :    99.99 
6.2.9  ช่ือบรษัิท :     บรษัิท เจ.พี.โซลา่ พาวเวอร ์จ ากดั (JP) 
  เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       0325552000240 

     ที่ตัง้ส  านกังาน :    222 หมูท่ี่ 4 ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสรุนิทร ์จงัหวดัสรุนิทร ์32000 
   ประเภทธุรกิจ :     ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์
   ทนุจดทะเบียน (บาท) :      80,000,000  บาท (แปดสบิลา้นบาท)  
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้) :     80,000  หุน้ (แปดหมื่นหุน้)  
   มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     1,000  บาท (หนึง่พนับาทถว้น)  
     จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  79,998  หุน้  (เจ็ดหมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิแปดหุน้) 
   สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     99.99 
6.2.10   ช่ือบรษัิท :     บรษัิท  ไอเฟค (แคมโบเดีย) จ ากดั (“IFEC -C”) 
  เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       Co. 2477 E/2014 
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  ที่ตัง้ส  านกังาน :     05 c, Borey Chroy basac, Sangkat Prek pra, Khan Meanchey, 
      Phnom Penh, Cambodia 

ประเภทธุรกิจ :        ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทนและการบรหิารจดัการขยะ 
   ทนุจดทะเบียน (บาท) :     USD 1,000,000 (หนึง่ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา)  
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้) :    1,000  หุน้ (หนึง่พนัหุน้)  

มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ : USD 1,000 (หนึง่พนัเหรยีญสหรฐัอเมรกิา) 
     จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) : 1,000  หุน้ (หนึง่พนัหุน้)  
   สดัสว่นการถือหุน้ (%) :    99.99 
6.2.11    ช่ือบรษัิท :     บรษัิท วงัการคา้รุง่โรจน ์ จ ากดั (WR) 
  เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       0435555000363 
             ที่ตัง้ส  านกังาน :     154 หมูท่ี่ 8 ต าบลแดงใหญ่ อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแกน่ 40000 
   ประเภทธุรกิจ :   ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์  
   ทนุจดทะเบียน (บาท) :     30,000,000 บาท (สามสบิลา้นบาท)  
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้) :    300,000  หุน้ (สามแสนหุน้)  
   มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     100 บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น)  
     จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) : 299,994  หุน้ (สองแสนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิสีหุ่น้) 
   สดัสว่นการถือหุน้ (%) :    99.99 
6.2.12 ช่ือบรษัิท :     บรษัิท ซีอาร ์โซลาร ์จ ากดั (CR) 
  เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       0105555087747 
             ที่ตัง้ส  านกังาน :      184 หมูท่ี่ 5 ต าบลแมป่ะ อ าเภอเถิน จงัหวดัล าปาง 40000 
   ประเภทธุรกิจ :    ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์
   ทนุจดทะเบียน (บาท) :      130,000,000 บาท (หนึง่รอ้ยสามสบิลา้นบาท)  
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้) :     1,300,000 หุน้ (หนึง่ลา้นสามแสนหุน้)  
   มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     100 บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น)  
     จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  1,299,995 หุน้ (หนึง่ลา้นสองแสนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิหา้หุน้) 
   สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     99.99 
6.2.13 ช่ือบรษัิท :     บรษัิท สมประสงคอ์ินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (SPS) 
  เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       0435546000461 
  ที่ตัง้ส  านกังาน :     77 หมูท่ี่ 7 ต าบลสรา้งคอม อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดัอดุรธานี 41260     

ประเภทธุรกิจ :    ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์
   ทนุจดทะเบียน (บาท) :    50,000,000  บาท (หา้สบิลา้นบาท)  
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้) :     500,000  หุน้ (หา้แสนหุน้)  
   มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     100  บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น)  
     จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  499,998 หุน้ (สีแ่สนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิแปดหุน้) 
   สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     99.99 
6.2.14 ช่ือบรษัิท :   บรษัิท ยนูิเวอรแ์ซล โพรไวเดอร ์จ ากดั (UP) 
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  เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:  0105550059753 
  ที่ตัง้ส  านกังาน : 217, 219 หมูท่ี่ 4 ต าบลหญา้ปอ้ง อ าเภอเมืองศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ 33000 

  ประเภทธุรกิจ :  ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์
  ทนุจดทะเบียน (บาท) :  114,000,000  บาท (หนึง่รอ้ยสบิสีล่า้นบาท) 
  จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้) :  1,140,000  หุน้ (หนึง่ลา้นสามแสนหุน้) 
  มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :  100  บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น) 
  จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  1,139,996  หุน้ (หนึง่ลา้นหนึง่แสนสามหมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิหกหุน้) 

   สดัสว่นการถือหุน้ (%) :  99.99 
6.2.15 ช่ือบรษัิท :     บรษัิท แมส่ะเรยีง โซลา จ ากดั (MS) 
  เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       0505551004380 
  ที่ตัง้ส  านกังาน :     91 หมูท่ี่ 3 ต าบลบา้นกาศ อ าเภอแมส่ะเรยีง จงัหวดัแมฮ่่องสอน 58110     

ประเภทธุรกิจ :    ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์
   ทนุจดทะเบียน (บาท) :    132,510,000 บาท (หนึง่รอ้ยสามสบิสองลา้นหา้แสนหนึง่หมื่นบาท) 
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้) :     1,325,100 หุน้ (หนึง่ลา้นสามแสนสองหมื่นหา้พนัหนึง่รอ้ยหุน้)  
   มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     100  บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น)  
      จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  1,325,098 หุน้ (หนึง่ลา้นสามแสนสองหมื่นหา้พนัเกา้สบิแปดหุน้) 
   สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     99.99 
6.2.16 ช่ือบรษัิท :     บรษัิท สมภมูิโซลา่พาวเวอร ์จ ากดั (SPP) 
  เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:  0435554000670 
  ที่ตัง้ส  านกังาน :      227 หมูท่ี่ 4 ต าบลหาดค า อ าเภอเมืองหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 43000 
   ประเภทธุรกิจ :    ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์
   ทนุจดทะเบียน (บาท) :    24,500,000 บาท (ยี่สบิสีล่า้นหา้แสนบาท) 
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้) :     245,000 หุน้ (สองแสนสีห่มื่นหา้พนัหุน้)  
   มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     100  บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น)  
     จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  244,998 หุน้ (สองแสนสีห่มื่นสีพ่นัเกา้รอ้ยเกา้สบิแปดหุน้) 
   สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     99.99 
6.2.17 ช่ือบรษัิท :     บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์โซลา่ จ ากดั (ISOLAR) 
  เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:  0105558127448 
  ที่ตัง้ส  านกังาน :    33/4 อาคารเดอะไนน ์ทาวเวอร ์ชัน้ 29 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง   

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310         
ประเภทธุรกิจ :    ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย ์

   ทนุจดทะเบียน (บาท) :    300,000,000 บาท (สามรอ้ยลา้นบาท) 
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้) :     3,000,000 หุน้ (สามลา้นหุน้)  
   มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     100 บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น)  
     จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  2,999,997 หุน้ (สองลา้นเกา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิเจ็ดหุน้) 
   สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     99.99 
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6.2.18 ช่ือบรษัิท :     บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์แคป แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (ICAP) 
  เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:  0105558104146 
  ที่ตัง้ส  านกังาน :    33/4 อาคารเดอะไนน ์ทาวเวอร ์ชัน้ 29 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง   

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310         
ประเภทธุรกิจ :    Holding Company 

   ทนุจดทะเบียน (บาท) :    500,000,000 บาท (หา้รอ้ยลา้นบาท) 
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้) :     5,000,000 หุน้ (หา้ลา้นหุน้)  
   มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     100 บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น)  
      จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  4,999,997 หุน้ (สีล่า้นเกา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิเจ็ดหุน้) 
   สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     99.99 

6.3 ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทยอ่ยถอืหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด 
6.3.1 บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เทอมอล พาวเวอร ์จ ากดั (IFEC-T)   

(1) ช่ือบรษัิท :    บรษัิท คลนี ซิตี ้จ ากดั (CC) 
 เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       0205551012369 
 ประเภทธุรกิจ :    บรหิารจดัการขยะ 

        ที่ตัง้ส  านกังาน :    669 หมูท่ี่ 5 ต าบลเขาคนัทรง อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี20110 
   ทนุจดทะเบียน (บาท) :      170,000,000 บาท (หนึง่รอ้ยเจ็ดสบิลา้นบาท) 
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้):  1,700,000 หุน้ (หนึง่ลา้นเจ็ดแสนหุน้)  
  มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     100 บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น)  
      จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  1,699,994 หุน้ (หนึง่ลา้นหกแสนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิสีหุ่น้) 
  สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     99.99 

 (2)   ช่ือบรษัิท :     บรษัิท ทรูเอ็นเนอรจี์ เพาเวอร ์ลพบรุ ีจ ากดั (TEPL)  
  เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       0735552000661 

             ที่ตัง้ส  านกังาน :     199 หมูท่ี่ 11 ถ.พฒันานิคม-วงัมว่ง ต.หนองบวั อ.พฒันานิคมจ.ลพบรุ ี15140   
   ประเภทธุรกิจ :    ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้ผา่นโรงไฟฟา้ชีวมวล 
  ทนุจดทะเบียน (บาท) :      330,000,000  บาท (สามรอ้ยสามสบิลา้นบาท) 
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้):  3,300,000 หุน้ (สามลา้นสามแสนหุน้) 
  มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     100 บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น) 
  จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  3,299,993 หุน้ (สามลา้นสองแสนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิสามหุน้) 
  สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     99.99 

(3)   ช่ือบรษัิท :     บรษัิท รุง้เอกรยา เอ็นจิเนียริง่ (สระแกว้) จ ากดั (RAK) 
  เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       0105557149146 

             ที่ตัง้ส  านกังาน :   976/5 ถนนธมัคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 0310 
   ประเภทธุรกิจ :    ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้ผา่นโรงไฟฟา้พลงังานขยะ    
  ทนุจดทะเบียน (บาท) :   60,000,000 บาท (หกสบิลา้นบาท) 
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          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้): 600,000 หุน้ (หกแสนหุน้) 
  มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :    100 บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น) 
  จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) : 569,992 หุน้ (หา้แสนหกหมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิสองหุน้) 
  สดัสว่นการถือหุน้ (%) : 94.99 
6.3.2 บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์วินด ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (IWIND)  

(1) ช่ือบรษัิท :    บรษัิท ลมลกิอร ์จ ากดั (LLG) 
 เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       0105550114282 
 ประเภทธุรกิจ :    ผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้พลงังานลม 

        ที่ตัง้ส  านกังาน :    22/2 หมูท่ี่ 2 ต าบลทา่พยา อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช 80140 
   ทนุจดทะเบียน (บาท) :      250,000,000  บาท (สองรอ้ยหา้สบิลา้นบาท) 
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้):  2,500,000 หุน้ (สองลา้นหา้แสนหุน้)  
  มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     100 บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น)  
      จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  2,499,988 หุน้ (สองลา้นสีแ่สนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยแปดสบิแปดหุน้) 
  สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     100 
  วนัจ าหนา่ยสว่นลงทนุ :  เดือนมิถนุายน 2561 

(2) ช่ือบรษัิท :    บรษัิท เกาะเตา่ วินด ์จ ากดั (KTW) 
 เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       0105552068903 
 ประเภทธุรกิจ :    ผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้พลงังานลม 
 ที่ตัง้ส  านกังาน :    129 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

   ทนุจดทะเบียน (บาท) :      150,000,000  บาท (หนึง่รอ้ยหา้สบิลา้นบาท) 
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้):  1,500,000  หุน้ (หนึง่ลา้นหา้แสนหุน้)  
  มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     100 บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น)  
     จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  1,499,988 หุน้ (หนึง่ลา้นสีแ่สนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยแปดสบิแปดหุน้) 
  สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     99.99 

(3) ช่ือบรษัิท :    บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์ธุรกิจ จ ากดั (IBIZ)  
   (เดมิช่ือ บรษัิท สาธารณปูโภคเกาะพยาม จ ากดั) 
 เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       0105556035465 
 ประเภทธุรกิจ :    เดิมประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้บนเกาะพยามปัจจบุนัด าเนินธุรกิจ 
    ใหค้  าปรกึษาและบรกิารเก่ียวกบัธุรกิจดา้นพลงังานและอื่นๆ 
 ที่ตัง้ส  านกังาน :    129 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

   ทนุจดทะเบียน (บาท) :      20,000,000 บาท (ยี่สบิลา้นบาท) 
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้):  200,000 หุน้ (สองแสนหุน้)  
  มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     100 บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น)  
     จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  199,978 หุน้ (หนึง่แสนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเจ็ดสบิแปดหุน้) 
  สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     99.99 
6.3.3 บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์แคป แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (ICAP) 
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(1)   ช่ือบรษัิท :    บรษัิท สมารท์ทร ีจ ากดั (SMT) 
 เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       0105545082858 
 ประเภทธุรกิจ :    วางระบบคมนาคมและสายสง่ไฟฟา้ 

        ที่ตัง้ส  านกังาน :    33/4 อาคารเดอะไนน ์ทาวเวอร ์ชัน้ 29 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง  
     เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
   ทนุจดทะเบียน (บาท) :      500,000,000 บาท (หา้รอ้ยลา้นบาท) 
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้):  5,000,000 หุน้ (หา้ลา้นหุน้)  
  มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     100 บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น)  
     จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  4,999,997 หุน้ (สีล่า้นเกา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิเจ็ดหุน้) 
  สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     99.99 

(2) ช่ือบรษัิท :    บรษัิท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เอ็นจิเนยีริง่ แอนด ์คอนสตรคัชั่น จ ากดั (I-CON) 
 เลขทะเบียนบรษัิทเลขที่ :       0105558127430 
 ประเภทธุรกิจ :    จ าหนา่ยเครือ่งจกัรอปุกรณแ์ละอะไหลท่ี่เก่ียวกบัการขนสง่คมนาคม 
 ที่ตัง้ส  านกังาน :    976/5 ถนนรมิคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

   ทนุจดทะเบียน (บาท) :      100,000,000 บาท (หนึง่รอ้ยลา้นบาท) 
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้):  1,000,000 หุน้ (หนึง่ลา้นหุน้)  
  มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     100 บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น)  
      จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  999,997 หุน้ (เกา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิเจ็ดหุน้) 
  สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     99.99 

(3)   ช่ือบรษัิท :    บรษัิท โรงแรมดาราเทวี จ ากดั (DDVH) 
 เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       0505545003661 
 ประเภทธุรกิจ :    โรงแรม รสีอรท์ หอ้งชดุ 
 ที่ตัง้ส  านกังาน :    51/4 หมูท่ี ่1 ถนนเชียงใหม-่สนัก าแพง ต าบลทา่ศาลา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
    จงัหวดัเชียงใหม ่50000  

   ทนุจดทะเบียน (บาท) :      1,290,000,000  บาท (หนึง่พนัสองรอ้ยเกา้สบิลา้นบาท) 
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้):  129,000,000  หุน้ (หนึง่รอ้ยยี่สบิเกา้ลา้นหุน้)  
  มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     10  บาท (สบิบาทถว้น)  
     จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  128,990,601 หุน้ (หนึง่รอ้ยยี่สบิแปดลา้นเกา้แสนเกา้หมื่นหกรอ้ยเอ็ดหุน้) 
   สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     99.99 

 (4) ช่ือบรษัิท :    บรษัิท เอ.พี.เค. ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (APK) 
 เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       0105543042522 
 ประเภทธุรกิจ :    ใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์
 ที่ตัง้ส  านกังาน :    5114 หมูท่ี่ 1 ต.ทา่ศาลา อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่50000 

   ทนุจดทะเบียน (บาท) :      310,000,000  บาท (สามรอ้ยสบิลา้นบาท) 
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้):  3,100,000  หุน้ (สามลา้นหนึง่แสนหุน้)  
  มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     100 บาท (หนึง่รอ้ยบาทถว้น)  
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     จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  3,099,996 หุน้ (สามลา้นเกา้หมืน่เกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิหกหุน้) 
  สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     99.99 

(5) ช่ือบรษัิท :    บรษัิท ดาราเทวี จ ากดั (DV) 
 เลขทะเบียนบรษัิทเลขที ่:       0505544003748 
 ประเภทธุรกิจ :    ผูถื้อกรรมสทิธ์ิและใหเ้ช่าเครือ่งหมายการคา้ 
 ที่ตัง้ส  านกังาน :    51/12 หมูท่ี่ 1 ถ.เชียงใหม-่สนัก าแพง ต.ทา่ศาลา อ.เมืองชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่50000  

   ทนุจดทะเบียน (บาท) :      20,000,000 บาท (ยี่สบิลา้นบาท) 
          จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ (หุน้):  2,000,000 หุน้ (สองลา้นหุน้)  
  มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ (บาท) :     10 บาท (สบิบาทถว้น)  
      จ านวนหุน้ท่ีถือ (หุน้) :  1,999,994 หุน้ (หนึง่ลา้นเกา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิสีหุ่น้) 
  สดัสว่นการถือหุน้ (%) :     99.99 

6.4 บุคคลอ้างอิงอื่นๆ 
 นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์:   บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
    อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
   93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงและเขตดินแดง กรุงเทพฯ 104000 
   โทรศพัท ์0-2009-9000 
   โทรสาร  0-2009-9991 
       Website : www.tsd.co.th     
  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต :   (1)  นายชยัยทุธ องัศวุิทยา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3885 หรอื 
    (2)   นางณฐัสรคัร ์สโรชนนัทจี์น ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4563 และหรอื   

   (3)  นางสาวดรณี สมก าเนิด ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี  5007  และ/หรอื 
   (4) นางสาวจารุณี  นว่มแม่ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5596 และ/หรอื 
   (5) นายศิรเมศร ์อคัรโชตกิลุนนัท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่  11821 

  ผูส้อบบญัชีแหง่ส านกังาน เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท  
     491/27 อาคารสลีมพลาซา่ ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

   โทรศพัท ์ 0-2234-1678 
    โทรสาร  0-2237-2133 
      Website : www.amtaudit.com     
 ที่ปรกึษากฎหมาย : บรษัิท ฟีนิกซ ์แอดไวซอรี ่เซอรว์สิเซส จ ากดั 
    88 อาคารปาโซ ่ชัน้ 17 ถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
   โทรศพัท ์  0-2634-3335 
   โทรสาร    0-2634-3988 
    
6.5. ข้อมูลอืน่  
 - ไมม่ี- 

http://www.tsd.co.th/
http://www.tsd.co.th/
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7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถอืหุน้ 
7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
 ตามงบการเงินประจ าปี 2561 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน  2,691,819,598 บาท และทนุ
ช าระแลว้ 2,020,842,072 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 2,020,842,072 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

7.2 รายชื่อผู้ถอืหุ้นใหญ่ 
 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก (เนื่องจากบริษัทฯ  ปิดสมุด ณ 31 ธันวาคม 2562 จึงอา้งอิงขอ้มูลตาม Record 
Date ลา่สดุ ณ วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3 การออกหลกัทรัพยอ์ื่น 
7.3.1 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ  

 ตามงบการเงินประจ าปี 2562 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  บรษัิทฯ มีใบส าคญัแสดงสทิธิดงันี ้
 (1) ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญ ครัง้ที่ 2 (IFEC-W2) ของบริษัทฯ ไดร้บัอนุญาตใหเ้ริ่มซือ้ขายในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยไดต้ัง้แตว่นัท่ี 28 กรกฎาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ประเภทของใบส าคญัแสดงสทิธิ : ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ  อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เอ็น
เนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 ("IFEC-W2") 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธิ : ชนิดระบช่ืุอผูถื้อ และโอนเปลีย่นมือได ้
จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่เสนอขาย : ไมเ่กิน 456,153,173 หนว่ย  
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : 0.00 บาท (ศนูยบ์าท) 
อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ : 3 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 
วิธีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ : จัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้  (Right 

Offering) โดยไม่คิดมลูค่าในอตัราสว่น 4 หุน้สามญัเดิมต่อใบส าคญั
แสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจ านวนไม่เกิน 456,153,173 หน่วย กรณีมีเศษ

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
 1.  นายทวิช  เตชะนาวากลุ 238,421,100 11.80 
 2.  นายทวีฉตัร  จฬุางกรู 64,060,600 3.17 
 3.  บรษัิทฯ  ณศุาบรุ ีจ ากดั 56,198,400 2.78 
 4.  นายอนนัต ์ ตนัตสรินิทร ์ 54,814,800 2.71 
 5.  นางจิดาภา กนัตสสุริะ 50,000,000 2.47 
 6. บรษัิท ไทยเอ็นวีอาร ์จ ากดั (มหาชน) 19,625,385 0.97 
 7.  นายสวา่ง  มาสะกี 17,958,800 0.89 
 8.  นางลิม้ศร ีบรุนิทรก์ลุ        16,805,000  0.83 
 9. นางกณัสนินัทน ์ พงษ์นฤสรณ ์ 15,222,443 0.75 
10.  นายทวี  กลุเลศิประเสรฐิ 14,690,465 073 
11. ผูถื้อหุน้รายอื่น ๆ 1,473,045,079 72.89 

รวม 2,020,842,072 100.00 
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ของใบส าคญัแสดงสทิธิเหลอืจากการค านวณตามอตัราสว่นการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว ใหต้ดัเศษดงักลา่วทิง้ทัง้จ านวน 

 (2) ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญ ครัง้ที่ 1 (IFEC-W1) ของบริษัทฯ ไดร้บัอนุญาตใหเ้ริ่มซือ้ขายในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยไดต้ัง้แตว่นัท่ี 10 มีนาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ประเภทของใบส าคญัแสดงสทิธิ : ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ  อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เอ็น
เนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 ("IFEC-W1") 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธิ : ชนิดระบช่ืุอผูถื้อ และโอนเปลีย่นมือได ้
จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่เสนอขาย : ไมเ่กิน 458,766,911 หนว่ย  
ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : 0.00 บาท (ศนูยบ์าท) 
อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ : 3 ปี (วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิคือ วนัที่ 24 กุมภาพนัธ ์2557 วนัที่

ครบก าหนดคือ วนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2560) และผูถื้อใบส าคญัแสดง
สทิธิสามารถใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ ไดด้งันี ้วนัก าหนดการใช้
สทิธิครัง้ที่ 1 ในวนัท าการสดุทา้ยของเดือนพฤศจิกายน 2557 (ตรงกบั
วนัที่ 28 พฤศจิกายน 2557) ก าหนดการใชส้ิทธิครัง้ที่ 2 ในวนัท าการ
สดุทา้ยของเดือนพฤศจิกายน 2558 และครัง้สดุทา้ยจะสามารถใชส้ทิธิ
ไดใ้นวนัท่ีใบส าคญัแสดงสทิธิ (IFEC-WI) มีอายคุรบ 3 ปี (ตรงกบัวนัที่ 
23 กมุภาพนัธ ์2560) หากวนัดงักลา่วไม่ตรงกบัวนัท าการของบริษัทฯ  
ให้เลื่อนวันก าหนดใช้สิท ธิ เ ป็นวันท าการสุดท้ายก่อนหน้าวัน
ก าหนดการใชส้ทิธิดงักลา่ว 

วิธีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ : จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้  (Right 
Offering) โดยไม่คิดมลูค่าในอตัราสว่น 2 หุน้สามญัเดิมต่อใบส าคญั
แสดงสทิธิ 1 หนว่ย รวมจ านวนไมเ่กิน 458,766,911 หนว่ย กรณีมีเศษ
ของใบส าคัญ  แสดงสิทธิเหลือจากการค านวณตามอัตราส่วนการ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว ใหต้ดัเศษดงักลา่วทิง้ทัง้จ านวน 

 ใบส าคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุน้ของบริษัทฯ ทัง้ IFEC-W1 และ IFEC-W2 พน้สภาพการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน

เนื่องจากการขึน้เครือ่งหมาย SP ในวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2560 และ 7 กรกฎาคม 2561 ตามล าดบั 

7.3.2 หุ้นกู ้
 เมื่อวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ไดอ้อกหุน้กูช้นิดระบช่ืุอผูถื้อไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้ 
อายหุุน้กู ้2 ปี อตัราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 5.40 ต่อปี ช าระดอกเบีย้ทกุๆ 3 เดือน ครบก าหนดไถ่ถอนวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2560 
มลูคา่รวม 3,000,000,000 บาท (สามพนัลา้นบาท) ในที่ประชุมผูถื้อหุน้กู ้เมื่อวนัที่ 8 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ไดน้ าเสนอแผน
แนวทางช าระหนี ้โดยจะปรบัโครงสรา้งหนีต้ั๋วแลกเงินและหุน้กูท้ัง้หมดเป็นหุน้กูร้ะยะยาว ในวนัท่ี 30 มกราคม 2561 ดงันี ้
 (1) ตั๋วแลกเงินท่ีผิดนดัช าระหนีแ้ลว้ จ านวนเงิน 2,130 ลา้นบาท บรษัิทฯ ฯ จะออกหุน้กูร้ะยะเวลา 5 ปี อตัราดอกเบีย้
รอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี ช าระดอกเบีย้ทกุ 3 เดือน 
 (2) ตั๋วแลกเงินที่ยงัไมถ่ึงก าหนดชระ จ านวนเงิน 1,086 ลา้นบาท บรษัิทฯ จะช าระคืนเงินตน้ในอตัรารอ้ยละ 60 และ
จะออกหุน้กู ้จ านวน 434.4 ลา้นบาท  ระยะเวลา 3 ปี อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี ช าระดอกเบีย้ทกุ 3 เดือน 
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 (3) หุน้กู ้จ านวนเงิน 3,000 ลา้นบาท บริษัทฯ จะช าระคืนเงินตน้ในอัตรารอ้ยละ 60 และจะออกหุน้กูจ้  านวน 1,200 
ลา้นบาท ระยะเวลา 5 ปี อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี ช าระดอกเบีย้ทกุ 3 เดือน 

7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้

และหกัส ารองตามกฎหมายในแตล่ะปีของงบการเงินโดยจะจ่ายในปีถดัไป ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัแผนการด าเนินการ การลงทนุหรือ
ขยายธุรกิจ และความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบรษัิทฯ มีมติเห็นชอบใหจ้่ายเงินปันผล
ประจ าปีแลว้ จะตอ้งเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ มี
อ านาจอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลไดแ้ละใหร้ายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบในการประชมุครัง้ตอ่ไป 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรษัิทฯ  มีจ านวน 2 ทา่น ประกอบดว้ย 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ช่วงระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
1. นายฉตัรณรงค ์ ฉตัรภตูิ กรรมการ 2 มี.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2563 
2. พลตรบีญุเลศิ แจง้นพรตัน ์ กรรมการ 2 มี.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2563 

หมายเหต ุ- อา้งอิงขอ้มลูตามขอ้มลูการจดทะเบียนรายชื่อกรรมการ ชว่งระหวา่งวนัที่ 30 กนัยายน 2562 - 25 มิถนุายน 2563 และสารสนเทศของ
บรษัิทฯ ที่เผยแพรใ่นระบบตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

 ทัง้นีต้ามขอ้มูลการจดทะเบียนรายช่ือกรรมการกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ มีรายช่ือ
กรรมการปรากฏดงันี ้

 ระหวา่งวนัท่ี 10 ตลุาคม 2561 -  9 ตลุาคม 2562 
ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ 
1. พลตรบีญุเลศิ แจง้นพรตัน ์
2. นายฉตัรณงค ์ ฉตัรภตูิ 

 ระหวา่งวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 -  9 ตลุาคม 2561 
ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ  
1. พลตรบีญุเลศิ แจง้นพรตัน ์  
2. นายฉตัรณงค ์ ฉตัรภตูิ  
3. นายศภุนนัท ์ ฤทธิไพโรจน ์  

  ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษัิทฯ   
1. จดัการบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ  ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ 

ที่เห็นชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความสจุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษัิทฯ  
2. พิจารณาอนมุตัิและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการอื่นๆ  

เสนอ 
3. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบรษัิทฯ  รวมทัง้ควบคมุก ากบัดแูลการบริหารและการจดัการของ

ฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี ้
คณะกรรมการตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการด าเนินการ เช่น การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทัง้หมด หรือ
บางสว่นที่ส  าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทฯ เอกชนหรือบริษัทฯ มหาชนอื่นมาเป็นของบริษัทฯ  การ
แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ การเพิ่มหรอืลดทนุจดทะเบียน การออกหุน้กู ้เป็นตน้ 

4. แตง่ตัง้กรรมการบรหิารกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการอื่นๆ เมื่อจ าเป็นในการดแูลจดัการเฉพาะกิจ เพื่อ
ประโยชนข์องบรษัิทฯ  รวมถึงอาจแตง่ตัง้หรอืมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบคุคลอื่นกระท าการอย่าง
หนึง่อยา่งใดแทนคณะกรรมการตามที่เห็นสมควรได ้และคณะกรรมการสามารถยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขอ านาจนัน้ ๆ ได ้
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5. ก ากบัดแูลใหฝ่้ายบรหิารด าเนินตามนโยบายที่วางไวอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ และแจง้ใหฝ่้ายบริหารน าเสนอเรื่องที่มี
นยัส าคัญต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ดูแลและจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ รายการระหว่างบุคคลที่เก่ียวโยงกัน เพื่อ
พิจารณาใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของส านักงานก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

6. พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการภายใตก้รอบท่ีไดร้บัอนมุตัิจากผูถื้อหุน้ 
7. ก ากบัดแูลการบริหารความเสี่ยง และจดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล 

และจัดใหม้ีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบดูแลปฏิบตัิงานภายใน ด าเนินการ ติดตามผล และประสานงานโดยตรงกับ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ 

8. ปฏิบตัิหนา้ที่โดยใชค้วามรู ้ความสามารถ และประสบการณ ์ใหเ้ป็นประโยชน ์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  มี
ความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้ มีจรยิธรรมและมีความโปรง่ใสในการก าหนดนโยบายการบรหิารงานและการด าเนินธุรกิจ 

การสรรหากรรมการ 
เกณฑใ์นการคดัเลือกคณะกรรมการ พิจารณาสรรหาคดัเลือกจากบคุคลที่มีความรูค้วามสามารถประสบการณแ์ละ

วิสยัทศันท์ี่สามารถเอือ้อ านวยต่อธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบคุคลตามเกณฑค์ณุสมบตัิมาตรา  68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทฯ 
มหาชนจ ากดัพ.ศ. 2535 และตามกฎระเบียบคณะกรรมการก ากบัตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้งและเสนอต่อ
ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้โดยมีหลกัเกณฑใ์นการแตง่ตัง้ดงันี ้

1. ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 
2. ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสยีงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ไดแ้ต่

จะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้
3. บคุคลที่ไดร้บัคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกเป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดร้บัการเลือกตัง้ ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีให้
ประธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

4.     เมื่อมีการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหนง่จ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการใน
ขณะนัน้ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่นหนึง่ในสามกรรมการซึง่พน้
จากต าแหนง่อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหนง่อีกก็ได ้

 

8.2  คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวน 3 ทา่น ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหนง่ 
1. พลตร ีบญุเลศิ      แจง้นพรตัน ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายฉตัรณรงค ์    ฉตัรภตูิ  กรรมการตรวจสอบ 
3. นายปิยะพงศ ์      วงศส์วุฒัน ์ กรรมการตรวจสอบ 

   

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่และความรับผิดชอบตามขอ้ก าหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และใหร้ายงานตรงตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ ดงันี ้ 

1. สอบทานใหบ้รษัิทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอ 
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2. สอบทานใหม้ีระบบการควบคมุภายใน (internal control)  และ ระบบการตรวจสอบภายใน (internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการ
แตง่ตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรอืหนว่ยงานอื่นใดที่ร ับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษัิทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์
หรอื กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ  

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ  และเสนอ
คา่ตอบแทนบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเขา้ประชมุอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทฯ  

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ   
7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบรษัิทฯ มอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

8.3  คณะกรรมการบริหาร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรหิาร  *ไมส่ามารถตรวจสอบขอ้มลูได ้

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบรหิาร 
1. ก าหนดวิธี หรอืแผนปฏิบตัิการ ใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคก์ารประกอบกิจการของบริษัทฯ เพื่อมอบหมายใหฝ่้าย

จดัการไปด าเนินการ ทัง้นี ้ในการบรหิารกิจการของบริษัทฯ จะตอ้งเป็นไปตามนโยบาย ขอ้บงัคบั หรอืค าสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการ
บรษัิทฯ ก าหนด  

2. จัดท าวิสยัทัศน ์กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน และกลั่นกรอง
งบประมาณของฝ่ายจดัการบรษัิทฯ และบรษัิทฯ ยอ่ย เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ  เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

3. ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานดา้นต่างๆ ของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามที่
คณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมายอยา่งมีประสทิธิภาพ 

4. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณี อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ภายใต้วงเงินหรือ
งบประมาณประจ าปีตามที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย และมีอ านาจด าเนินการตามที่ก าหนดไว ้แลว้
รายงานการอนมุตัิเฉพาะกรณีดงักลา่ว   ใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ พิจารณารบัทราบในวาระการประชุมถดัไปจากวนัที่
อนมุตัิ โดยในการด าเนินการใดๆ ตามที่กลา่วขา้งต้น โดยคณะกรรมการบริหารมีอ านาจในการอนมุตัิค่าใชจ้่ายหรือการจดัซือ้  
หรอืจดัจา้ง หรอืเช่า  หรอืเช่าซือ้ที่เก่ียวกบัการด าเนินงานและการลงทนุของบริษัทฯ ฯ  และบริษัทฯ ย่อยทัง้ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
และงานสนบัสนนุและอนุมตัิการกู ้หรือการขอสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย  
การอนมุตัิการกูห้รอืใหกู้ย้ืมแก่บรษัิทฯ ยอ่ย  ไดใ้นวงเงินไมเ่กิน  100  ลา้นบาท  

5. แต่งตัง้คณะท างานและ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อท าหนา้ที่กเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม 
รวมทัง้ก าหนดบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบ เพื่อประโยชนใ์นการด าเนินการตามวตัถปุระสงค์ หรือเพื่อด าเนินการใดๆ แทน 
ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิารภายในขอบเขตแหง่อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบรหิารก็ได  ้

6. พิจารณาสอบทานและน าเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงใหแ้ก่คณะกรรมการบริษั เพื่อพิจารณา
อนมุตัิ 

7. พิจารณาสอบทานและใหค้วามเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้(Risk Appetite) และน าเสนอคณะกรรมการ
บรษัิทฯ เพื่อรบัทราบ 



 รายงานประจ าปี 2561 

47 
 

8. ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง การต่อตา้นคอรร์ปัชั่นและงานอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ 
มอบหมาย 
 

8.4 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  
 ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

1. ก าหนดกลยทุธแ์ละขัน้ตอนการด าเนินธุรกิจใหบ้รรลเุปา้หมายที่คณะกรรมการก าหนด 
2. ควบคมุดแูลใหม้ีการด าเนินการตามกลยทุธด์งักลา่วอยา่งมีประสทิธิภาพ 
3. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ รวมทัง้ธุรกิจใหมท่ี่เป็นไปไดเ้พื่อเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่บริษัทฯ 

และพนกังานของบรษัิทฯ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ พิจารณา 
4. สั่งการ ออกระเบียบ/ ประกาศ/ บนัทกึ เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบาย 
5. อนมุตัิและ/หรอืมอบหมายการท านิติกรรมเพื่อผกูพนับรษัิทฯ ส าหรบัธุรกรรมปกติของบรษัิทฯ ภายในวงเงินไมเ่กิน 

10  ลา้นบาท  
6. ด าเนินการและปฏิบัติภารกิจที่คณะกรรมการมอบหมายภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ และ

คณะกรรมการบรหิาร 
7. ประสานงานผูบ้รหิารและพนกังาน เพื่อปฏิบตัิตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ไดร้บัจากคณะกรรมการบรษัิทฯ  
8. ก าหนดโครงสรา้งองคก์ร อ านาจการบรหิารองคก์ร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจา้ง การโยกยา้ย การถอดถอน การ

ก าหนดเงินคา่จา้ง คา่ตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ โบนสัพนกังาน สวสัดิการ และการเลิกจา้ง พนกังานในระดบัต่างๆ 
ของบรษัิทฯ ซึง่ไมไ่ดด้  ารงต าแหนง่กรรมการบรหิารและไมร่วมถึงประธานกรรมการบรหิาร 

9. รบัผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคบัของรฐั ศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ  

ทัง้นีก้ารก าหนดอ านาจอนมุตัิและด าเนินการใหแ้ก่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารนัน้ ตอ้งปฏิบตัิตามหรือไม่ขดักบักฎหมาย 
วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัมติที่ประชุมถือหุน้ และประกาศขอ้ก าหนดของส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (กลต.)
และของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) เช่นเรื่องการไดม้าและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทฯ จดทะเบียน เรื่อง
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผย รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษัิทฯ จดทะเบียนและเรือ่งการเปิดเผยสารสนเทศ เป็นตน้  

8.5 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    
  เพื่อความคลอ่งตวัและศกัยภาพในการบริหารงาน บริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้รองประธานเจา้หนา้ที่บริหารในการก ากบัดแูล
งานดา้นตา่งๆ ประกอบดว้ย 
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ 
 โดยรองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายปฏิบตัิการมีขอบเขตอ านาจหนา้ที่ดงันี ้

1. บรหิารงาน ก ากบัดแูล สั่งการ และประสานงานอนัเก่ียวกบัดา้นบรหิารสนิทรพัยแ์ละพฒันาธุรกิจ ตลอดจนงาน

โครงการตา่งๆ ของบรษัิทยอ่ย  

2. บงัคบับญัชาพนกังานในหนว่ยงานของตน 

3. เสนอโยกยา้ย  แตง่ตัง้พนกังานใตบ้งัคบับญัชาในหนว่ยงานของตนและเสนอขึน้เงินเดือน โบนสัตอ่รองประธาน

เจา้หนา้ที่บรหิารงานทั่วไป  เพื่อขอใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิารพิจารณาอนมุตัิ 
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4. พิจารณาอนมุตัิรายจา่ยลงทนุ และรายจา่ยตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรหิารงานในต าแหนง่ ภายใตค้  าสั่งหรอื

ประกาศขององคก์ร ทัง้ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 

5. ด าเนินการตามค าสั่งของคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบรหิาร ประธานกรรมการบรหิาร และประธาน

เจา้หนา้ที่บรหิาร ตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีการเงนิ 
 โดยรองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายบญัชีการเงินมีขอบเขตอ านาจหนา้ที่ดงันี ้

1. พิจารณาจดัสรรงบประมาณประจ าปี รวมทัง้ควบคมุการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปีของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย  

2. พิจารณากลั่นกรองหรอือนมุตัิการใชจ้่ายในการด าเนินการตามปกติธุรกิจของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ธุรกรรมทาง

การเงิน ปรับปรุงหนีแ้ละตัดหนีสู้ญตามอ านาจที่ก าหนด รวมถึงอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส  าคัญๆ ที่ได้ก าหนดไว้ใน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร หรอืคณะกรรมการบรษัิท  และพิจารณาการกูย้ืม

เงินเงิน  การจดัหาวงเงินสนิเช่ือ  หรอืการขอสนิเช่ือตา่งๆ ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ภายในวงเงินท่ีก าหนด โดยจะตอ้งน าเสนอ

ขออนมุตัิจากคณะกรรมการบรหิาร หรอืคณะกรรมการบรษัิท 

3. ด าเนินการตามค าสั่งและติดตามงานที่มีความส าคญัของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธาน

กรรมการบรหิาร  และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

4. พิจารณาอนมุตัิหรอืรบัทราบกิจการอื่นๆ ที่เก่ียวกบัการบรหิารงานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ที่เห็นวา่จ าเป็นหรอื

สมควรเป็นการเรง่ดว่นเพื่อแกปั้ญหา ซึง่หากไมด่  าเนินการแลว้จะเกิดความเสยีหายแก่บรษัิทฯและบรษัิทยอ่ย และใหร้ายงานตอ่

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร คณะกรรมการบรหิาร หรอืกรรมการบรษัิททราบ 

5. ก าหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ

บรษัิทยอ่ยอยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

6. ก าหนดเป้าหมาย  กลยุทธ์   แผนงาน  วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายการเงินและการบัญชี โดยยึดพันธกิจและ

เปา้หมายของบรษัิทฯ เป็นหลกั 

7. ควบคุมการท างานทัง้หมดในฝ่ายการเงินและบัญชี จัดท างบประมาณรายจ่ายต่างๆ และจัดสรรงบประมาณ

ใหก้บัฝ่ายตา่งๆ 

8. จดัท าระบบขอ้มลูดา้นการเงินและการบญัชีลงในระบบคอมพิวเตอรร์ว่มกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

9. ควบคมุบญัชียอดรบั-จ่ายของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย  

10. ควบคมุการบรหิารเงินของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยอยา่งมีประสทิธิภาพ 

11. จัดท าเอกสารแสดงสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริหารหรือ

กรรมการบรหิารรบัทราบ 

12. ก ากบัดแูลการจดัท างบการเงิน ตลอดจนการปฎิบตัิงานของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามกฏเกณฑต์า่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกฎหมาย 
 โดยรองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารงานกฎหมายมีขอบเขตอ านาจหนา้ที่ดงันี ้

1. บรหิารงานดา้นกฎหมายและคดีความ ตลอดจนใหค้วามเห็น ค าปรกึษา หรือขอ้เสนอแนะในการด าเนินการดา้น

กฎหมายแก่คณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงการให้ค าแนะน าแก่ส่วนงานอื่นและ

ประสานงานกบัผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  

2. ตรวจสอบและก ากบัดแูลความเสีย่งทางกฎหมายในการด าเนินงานและการด าเนินการของบริษัทฯ และบริษัทใน

เครอื 

3. ตรวจสอบ จดัท า แกไ้ข เอกสารของบรษัิท อาทิ สญัญา หนงัสือโตต้อบ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ  ตลอดจน

การติดตามเอกสาร 

4. ใหก้ารสนบัสนนุดา้นกฎหมายแก่คณะกรรมการบริษัท และบริษัทในเครือ ตลอดจนดแูลเอกสารและส านวนคดี

ความตา่งๆ ของบรษัิทฯ และบรษัิทในเครอื 

 5. ด าเนินการตามค าสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร ตามที่ไดร้บัมอบหมาย 
 
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

1. การบริหารภายในองคก์รของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงแต่งตัง้ การว่าจา้ง การโยกยา้ย การเลิกจา้ง การ

ก าหนดเงินคา่จา้ง คา่ตอบแทน โบนสั สวสัดิการพนกังานใหเ้หมาะสมกบัสภาพประเพณี และสอดคลอ้งกบักฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

เช่น พรบ.คุม้ครองแรงงานฯ ในต าแหน่งงานที่ต  ่ากว่าระดบัผูจ้ดัการฝ่ายลงมา ทัง้นี ้รวมถึงมีอ านาจในการลงโทษพนกังานโดย

ออกค าสั่งดว้ยการตกัเตือนดว้ยวาจา หรอืเป็นลายลกัษณอ์กัษร ภาคทณัฑ ์ตดัเงินเดือน เสนอใหอ้อก เลกิจา้ง และไลอ่อก  

2. มีอ านาจแตง่ตัง้คณะท างาน เพื่อด าเนินกิจการหรอืบรหิารงานของบรษัิทฯ และบรษัิทในเครอื 

3. ประเมินความพรอ้มของก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธข์องบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ก าหนดแผนสรา้งความ

พรอ้มของก าลงัคน โดยพฒันาพนกังาน หรือสรรหาพนกังาน เพื่อเตรียมทดแทนคนที่ลาออก สรา้งแผนสรรหาพนกังานและ

พัฒนาฝึกอบรมพนักงานไวไ้ด้ล่วงหนา้ คัดเลือก ประเมินผลงานและประเมินศักยภาพของพนักงาน เพื่อพิจารณาความ

เหมาะสมใชเ้ครือ่งมือทดสอบและประเมินบคุลากรเพื่อวิเคราะหศ์กัยภาพของพนกังาน 

4. พิจารณาอนมุตัิหรอืรบัทราบกิจการอื่นๆ ท่ีเก่ียวกบัการบรหิารงานของบรษัิทฯ และบริษัทในเครือ ที่เห็นว่าจ าเป็น

หรือสมควรเป็นการเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งหากไม่ด าเนินการแลว้จะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยและให้

รายงานตอ่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร หรอืคณะกรรมการบรหิาร หรอืคณะกรรมการบรษัิท 

5. มีอ านาจพิจารณากลั่นกรองหรอือนมุตัิการวา่จา้งที่ปรกึษา การจดัซือ้จดัจา้ง ตามกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัของ

บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 

 6. บริหารงาน ก ากับดูแล สั่งการ และประสานงานอนัเก่ียวกับงานดา้นธุรการ ดา้นบุคลากรและสวสัดิกา ร ดา้น
จัดซือ้จัดจ้างครุภัณฑ ์ดา้นบริหารจัดการส านักงาน อาทิเช่น งานอาคาร ยานพาหนะ ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้นี ้ให้
หมายความรวมถึงงานอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการบรหิารจดัการภายในองคก์รของบรษัิทฯ และบรษัิทในเครอื 
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8.6 เลขานุการบริษัทฯ    
    บรษัิทฯ ไดแ้ตง่ตัง้เลขานกุารบรษัิทฯ เพื่อท าหนา้ที่ในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ และช่วยใหก้รรมการและ
บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการส่งเสริมใหบ้ริษัทฯ มีการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
ตลอดจนดแูลการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ  
และขอ้พงึปฏิบตัิตา่งๆ รวมทัง้ดแูลการจดัท าและเก็บรกัษาเอกสารประกอบการประชมุ และการติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามมติที่
ประชมุ ผูถื้อหุน้ และที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ  

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายพิชากร เหมมนัต ์                            เลขานกุารบรษัิทฯ   

 

หมายเหตุ : สิน้สดุการด ารงต าแหน่งเลขานกุารบรษัิท มีผลตัง้แตว่นัที่ 18 มิถนุายน 2561  

การสรรหากรรมการ 
เกณฑใ์นการคดัเลือกคณะกรรมการ พิจารณาสรรหาคดัเลือกจากบคุคลที่มีความรูค้วามสามารถประสบการณแ์ละ

วิสยัทศันท์ี่สามารถเอือ้อ านวยต่อธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบคุคลตามเกณฑค์ณุสมบตัิมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทฯ 
มหาชนจ ากดัพ.ศ. 2535 และตามกฎระเบียบคณะกรรมการก ากบัตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้งและเสนอต่อ
ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้โดยมีหลกัเกณฑใ์นการแตง่ตัง้ดงันี  ้

1. ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 
2. ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสยีงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ไดแ้ต่

จะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้
3. บคุคลที่ไดร้บัคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกเป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดร้บัการเลือกตัง้ ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีให้
ประธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 
 เมื่อมีการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการใน
ขณะนัน้ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่นหนึง่ในสามกรรมการซึง่พน้
จากต าแหนง่อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหนง่อีกก็ได  ้
 ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติบริษัทฯ มหาชนจ ากัดเขา้เป็นกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างในการ
ประชมุคณะกรรมการครัง้ตอ่ไปเวน้แตว่าระของกรรมการเหลอืนอ้ยกวา่ 2เดือนโดยบคุคลดงักลา่วจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่า
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนและมติของคณะกรรมการตอ้งประกอบไปดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู่ 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  

บริษัทฯ ไดก้ าหนดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอและไม่นอ้ยกว่า  4 ครัง้ต่อปีและมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตามความเหมาะสมโดยมีการก าหนดวาระการประชมุชดัเจนและมีการสง่หนงัสอืเชิญประชุมลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า  7 วนั 
เวน้แต่กรณีเป็นการประชุมฉุกเฉิน และมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อักษรทุกครัง้เพื่อใหค้ณะกรรมการและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบได ้ 

 



 รายงานประจ าปี 2561 

51 
 

8.7  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส  โดยผ่านการพิจารณา
ความเหมาะสมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และน าเสนอคณะกรรมการบรษัิทฯ ฯ พิจารณาก่อนน าเสนอ
ตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ  
ค่าตอบแทนกรรมการ 
 บรษัิทฯ มีนโยบายก าหนดและจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการในรูปแบบรายเดอืนตามที่ไดร้บัอนมุตัจิากที่ประชมุผูถื้อหน้ 
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทยอ่ย  
เนื่องจากกลุม่บริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจที่หลากหลาย จึงท าใหม้ีการบริหารงานแยกต่างหากอย่างเป็นอิสระโดยบริษัทฯ มี
เพียงสง่ตวัแทนกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบริษัทฯ เขา้ไปก ากบัดแูลบรษัิทฯ ยอ่ยในเชิงนโยบาย ดงันัน้กรรมการและผูบ้ริหารของ
บรษัิทฯ  จึงไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนกรรมการจากบรษัิทฯ ยอ่ยแตอ่ยา่งใด 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ   
คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ โครงสรา้งคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารเป็นไปอยางเหมาะสม
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โครงสร้างการบริหารจัดการภายใน 
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8.8 บุคลากร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บรษัิทฯ  มีพนกังานทัง้สิน้ 55 คน  

การสรรหาและพัฒนาบุคลากร 
บริษัทฯ เช่ือว่าทรพัยากรบุคคลเป็นสิ่งที่ส  าคญัที่สดุในการน ามาซึ่งผลงานที่สรา้งสรรคแ์ละมีคุณภาพตลอดจนการ

ท างานท่ีมีประสทิธิภาพดงันัน้บรษัิทฯ จึงมีนโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคลตัง้แตก่ารสรรหาและคดัเลอืกบคุลากรเพื่อเขา้รว่ม
เป็นทีมงานโดยมุง่เนน้บคุลากรท่ีมีคณุภาพและมีความตัง้ใจจรงิที่จะเป็นสว่นหนึง่ของบรษัิทฯ  

9. การก ากับดูแลกจิการ 
 ปัจจบุนับรษัิทฯ มีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดดีงันี ้
9.1  นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ 
  คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของนโยบายเก่ียวกับการก ากบัดแูลกิจการที่ดีโดยจะไดก้ าหนดเป็น
นโยบายที่ครอบคลมุถึงโครงสรา้งและขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ สิทธิและความเท่าเทียมกัน
ของผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สยี นอกจากนีค้ณะกรรมการยงัมีหนา้ที่ในการก ากบัใหบ้รษัิทฯ มีการเปิดเผยขอ้มลูที่มีความเพียงพอ
โปรง่ใส ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และสาธารณชนอย่างสม ่าเสมอ มีการก ากบัควบคมุดแูลกิจการที่เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได ้และมี
การควบคมุบรหิารความเสีย่งเพื่อประโยชนส์งูสดุแก่นกัลงทนุ และยงัค านึงถึงเรื่อง จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ โดยด ารงไวซ้ึ่ง
ความเป็นธรรมตอ่คูค่า้ ผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุๆ กลุม่  
 
สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บรษัิทฯ  ตระหนกัใหค้วามส าคญัตอ่ผูถื้อหุน้ และใหส้ทิธิผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียมกนั โดยบรษัิทฯ มีนโยบายใหข้อ้มลูและ
ข่าวสารของบริษัทฯ อย่างถูกตอ้ง ผูถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็น ใหข้อ้เสนอแนะ และร่วมพิจารณาตดัสินในการ
เปลีย่นแปลงที่ส  าคญัตา่ง ๆ โดยที่บรษัิทฯ มีการอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ทกุคนอย่างเท่าเทียมกนั มีการก าหนดใหม้ีการ
จดัประชมุ และก าหนดวนั เวลา สถานท่ีประชมุ และวิธีการตามหลกัเกณฑท์ี่กฎหมายก าหนด โดยสง่หนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้
ล่วงหนา้ และระบุเอกสารที่ตอ้งใชแ้สดงตวัในการเขา้ร่วมประชุม บริษัทฯ มีนโยบายอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่ไม่
สามารถเขา้ประชมุได ้โดยผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะให ้บคุคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อลงคะแนนเสียงแทนใน
กรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกครัง้จะมีคณะกรรมการบริษัทฯ  ซึ่งรวมถึง
คณะกรรมการตรวจสอบเขา้รว่มดว้ยทกุครัง้เพื่อตอบขอ้ซกัถามของที่ประชมุผูถื้อหุน้ โดยประธานกรรมการบรษัิทฯ หรอืผูแ้ทนใน
ฐานะประธานที่ประชุมจะไดจ้ดัใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีโอกาสซกัถามและแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
และเรือ่งที่เสนออยา่งเหมาะสม  

การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอยา่งเท่าเทียมกัน 
 บรษัิทฯ มีนโยบายอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทียมในการตรวจสอบและ
แสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ผุถื้อหุ้ นที่ไม่
สามารถเขา้รว่มประชุม บริษัทฯ ไดแ้นบหนงัสือมอบฉนัทะ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ หรอืผูร้บัมอบอ านาจเป็นตวัแทนในการเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ได ้ 
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ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ 
 เพื่อป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในรายการที่อาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะจัดใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้

พิจารณาการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนแ์ละใหผู้ท้ี่อาจมีส่วนไดเ้สียงดออกเสียงเพื่อใหเ้กิดความ
โปรง่ใส หากเป็นรายการระหวา่งกนัท่ีเขา้ขา่ยตามขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง ขอ้ก าหนด หรอืกฎของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย บรษัิทฯ จะปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย การดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายในของบริษัทฯ จะให้
รบัทราบเฉพาะผู้ที่เก่ียวขอ้งเท่านั้น และห้ามมิใหผู้้บริหารใช้ขอ้มูลภายในมาก่อให้เกิดผลประโยชนส์่วนตน โดยบริษัทฯ 
ก าหนดใหผู้บ้ริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยต์่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
 
สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 บริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทกุกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียภายนอก ซึ่งรวมถึง                
ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คูค่า้และ/หรอืเจา้หนี ้คูแ่ขง่ทางการคา้ และสงัคมสว่นรวม โดยมีรายละเอียดแยกตามหวัขอ้ดงันี ้ 

   พนกังาน : บรษัิทฯ เนน้การสง่เสรมิการพฒันาความรู ้ความสามรถของพนกังานทกุระดบัอย่าง
ต่อเนื่องไดร้บัปฏิบตัิและไดร้บัโอกาสเท่าเทียมกนั ใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิการแก่
พนกังานอย่างเหมาะสมเป็น ตลอดจนดแูลใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มที่ดีในการท างาน
เพื่อสขุอนามยั และความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรพัยส์นิของพนกังาน รวมทัง้สง่เสริม
ใหป้ฏิบตัิงานภายใตค้า่นิยมที่ดีรว่มกนัและความสามคัคีภายในองคก์ร 

   คูค่า้และเจา้หนี ้ : บริษัทฯ ไม่เรียก รบั หรือยอมรบัทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใด ที่ไม่สจุริตในการคา้
กบัคูค่า้ และ/หรอืเจา้หนี ้โดยหากไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงักลา่ว หรอืมีขอ้มลู
วา่มีการกระท าที่ไมส่จุรติเกิดขึน้ จะรบีแจง้หรอืเปิดเผยขอ้มลูตอ่คูค่า้และ/หรอืเจา้หนี ้
เพื่อรว่มกนัแกไ้ขปัญหาและปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดความเสยีหาย  

   ลกูคา้ : บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและ                                                                       
มาตรฐาน  และสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้า ได้ เ ป็นอย่ า งดี                                       
โดยเนน้ใหค้วามส าคญัถึงคณุภาพสนิคา้ การบรกิาร ราคาที่เหมาะสม และความตรง
ตอ่เวลา 

   คูแ่ขง่ขนั : บรษัิทฯ มีนโยบายใหป้ฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ขนัทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัดว้ยความสจุรติโดย
ด าเนินการแข่งขันอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายต่างๆ  ที่เก่ียวขอ้งอย่างมีคุณธรรม 
ปฏิบตัิตามกฎกติกาการแขง่ขนัท่ีดี 

  สงัคมสว่นรวม : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและตระหนกัถึงการด าเนินธุรกิจที่มีส่วนรบัผิดชอบต่อสงัคม 
โดยมีความรบัผิดชอบต่อสภาพแวดลอ้มและชุมชนทัง้ในสถานที่ของลกูคา้และของ
บริษัทฯ เอง และไดป้ฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง 
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การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บรษัิทฯ  มีการเผยแพรท่ัง้ขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูที่มิใช่การเงินตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปรง่ใส เพื่อจะเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้  นกัลงทนุ และ นกัวิเคราะห ์ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้
ปรบัปรุงขอ้มลูและขา่วสารใหท้นัสมยัและเป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ 
 

คุณภาพของรายงานทางการเงนิ 
คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดก้ ากบัดแูลใหร้ายงานทางการเงินของบรษัิทฯ ที่จดัท าขึน้ไดถื้อปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชี

ที่ร ับรองโดยทั่วไป โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าหนา้ที่ดแูลรบัผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน  
คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดจ้ดัท ารายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน  

 

ความสัมพันธก์ับผู้ลงทุน 
บริษัทฯ จัดใหม้ีฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์(Investor Relation) เพื่อเป็นตวัแทนบริษัทฯ ในการติดต่อสื่อสารกบัผูถื้อหุน้                 

ผูล้งทุนสถาบัน นกัลงทุน นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัยแ์ละประชาชนทั่วไป โดยการเผยแพร่ขอ้มูลผ่านหลายช่องทาง เช่น ตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้การเผยแพรข่อ้มลูบนเว็บไซต์
บริษัทฯ ที่ www.ifec.co.th ทัง้นี ้ผูล้งทุนสามารถติดต่อขอขอ้มูลบริษัทฯ โดยผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ ที่ www.ifec.co.th 
หรอืที่ E-Mail Address : administrator@ifec.co.th หรอืที่โทร. 02-168-1378 

 
9.2  คณะกรรมการ 
โครงสร้างคณะกรรมการ 

โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีนโยบายปฏิบตัิตามขอ้พึงปฏิบตัิที่ดีส  าหรบักรรมการบริษัทฯ จดทะเบียนเก่ียวกับ
หนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เช่นกรรมการตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ มีความ
ซื่อสตัยส์จุริตมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้มีความตัง้ใจด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมีหนา้ที่ก าหนดนโยบายและทิศทางการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และมีการก ากบัควบคมุฝ่ายบริหารใหด้  าเนินการเป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
และประสทิธิผลคณะกรรมการมีความรบัผิดชอบตอ่รายงานทางการเงิน เป็นตน้ นอกจากนีบ้รษัิทฯ ยงัมีการจดัใหม้ีการประชุม
คณะกรรมการ อย่างสม ่าเสมอและมีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษัิทฯ มีความโปรง่ใสซึง่จะก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทฯ และผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษัทฯ 
ประกอบไปดว้ยกรรมการทัง้สิน้ 2 คน โดยรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบไปดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน เป็นตวัแทนผู้
ถือหุน้สว่นนอ้ย ซึง่เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบรษัิทฯ ทัง้หมด ตามที่หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส  าหรบับรษัิทฯ จด
ทะเบียนก าหนดไว ้ซึ่งเพียงพอที่จะสามารถสอบทานการบริหารจดัการงานของบริษัทฯ ไดแ้ละเพื่อใหก้ารก ากับดแูลกิจการมี
ประสทิธิภาพ คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี โดยกรรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุจะหมนุเวียนกนัออก
ตามวาระคราวละ 1 ใน 3 

 

การประชุมคณะกรรมการ 
    คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการอย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้ และมีการประชุมพิเศษ โดย
ประธานกรรมการ หรอืรองประธานกรรมการ หรอืประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร จะเป็นผูด้แูลใหค้วามเห็นชอบก าหนดระเบียบวาระ
การประชุม โดยในการประชุมมีการก าหนดระเบียบวาระชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ เพื่อให้

http://www.newsnetwork.co.th/
http://www.newsnetwork.co.th/
mailto:ir@newsnetwork.co.th
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กรรมการไดม้ีเวลาศกึษาขอ้มลูอยา่งเพียงพอก่อนเขา้รว่มประชมุ โดยกรรมการสามารถขอขอ้มลูประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
ไดจ้ากเลขานกุารบรษัิทฯ   
    ประธานกรรมการมีนโยบายส่งเสริมใหม้ีการดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอในการประชุม 
เพื่อท่ีจะใหฝ่้ายจดัการเสนอเรือ่งและสามารถอภิปรายปัญหาส าคญัไดอ้ย่างรอบคอบโดยทั่วกนั ทัง้นี ้คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้ี
เลขานุการหนา้ที่ใหก้ารสนบัสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมท าหนงัสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จด
บนัทกึและจดัท ารายงานการประชมุ โดยรายละเอียดการเขา้รว่มประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านไดเ้ปิดเผยไวใ้น
หวัขอ้โครงสรา้งการจดัการ 

9.3  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 
กรรมการบรษัิทฯ ไดร้บัการแตง่ตัง้จากที่ประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุผูถื้อหุน้ โดยในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ทกุครัง้

ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทัง้คณะ ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม
ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งนัน้ ใหพ้ิจารณาจาก
กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหนง่ตามวาระ และกรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัเลือก
เขา้ด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด ้ 
 ทัง้นีเ้กณฑใ์นการคดัเลือกคณะกรรมการพิจารณาสรรหาคดัเลือกจากบคุคลที่มีความรูค้วามสามารถประสบการณ์
และวิสยัทศันท์ี่สามารถเอือ้อ านวยตอ่ธุรกิจของบรษัิทฯ ซึง่เป็นบคุคลตามเกณฑค์ณุสมบตัิมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิท
ฯ มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามกฎระเบียบคณะกรรมการก ากบัตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้งและเสนอ
ตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้โดยมีหลกัเกณฑใ์นการแตง่ตัง้ดงันี  ้

1. ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 
2.  ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ไดแ้ต่

จะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้
3. บคุคลที่ไดร้บัคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกเป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดร้บัการเลือกตัง้ ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีให้
ประธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 
 เมื่อมีการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการใน
ขณะนัน้ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่นหนึง่ในสามกรรมการซึง่พน้
จากต าแหนง่อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหนง่อีกก็ได  ้
 ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญัติบริษัทฯ มหาชนจ ากัดเขา้เป็นกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างในการ
ประชมุคณะกรรมการครัง้ตอ่ไปเวน้แตว่าระของกรรมการเหลอืนอ้ยกวา่ 2 เดือนโดยบคุคลดงักลา่วจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่า
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนและมติของคณะกรรมการตอ้งประกอบไปดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู่ 
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9.4  การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยในเครือ 
  บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารงานในบริษัทย่อยในเครือ โดยการแต่งตัง้ตวัแทนที่เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของ  
บริษัทฯ ใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษัทย่อยในเครือ เพื่อใหม้ีสว่นรว่มเป็นกรรมการบริหารงานของบริษัทย่อยในเครือ 
โดยมีสว่นในการควบคมุและก าหนดนโยบายการบรหิารงาน 
 
9.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคมุมิใหบ้คุลากรของบริษัทฯ น าขอ้มูลภายในองคก์รไปเปิดเผยใหแ้ก่ผูอ้ื่นหรือน าไปใช้
เพื่อประโยชนส์ว่นตนรวมถึงเพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยบริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายในบริษัทฯ 
ดงันี ้
              1. ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารใหร้บัทราบเก่ียวกบัหนา้ที่ท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องตนคู่สมรส
และ บุตรที่ไม่บรรลนุิติภาวะรวมถึงบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยพ์ .ศ. 2535 และตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
              2. ก าหนดใหผู้บ้รหิารรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัยต์่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยแ์ละจดัสง่ส าเนารายงานดงักลา่วใหแ้ก่บริษัทฯ ในวนัเดียวกบัวนัที่สง่รายงานต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
              3. ด าเนินการสง่หนงัสอืเวียนเพื่อแจง้ใหผู้บ้รหิารทราบวา่ผูบ้รหิารที่ไดร้บัทราบขอ้มลูภายในที่เป็นสาระส าคญัที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัยจ์ะตอ้งระงบัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ในช่วง  1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือขอ้มลู
ภายในนัน้จะเปิดเผยตอ่สาธารณชนและหา้มมิใหเ้ปิดเผยขอ้มลูที่เป็นสาระส าคญันัน้ตอ่บคุคลอื่น 
 
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

1. คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 
บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย จ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ใหแ้ก่ ส  านกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ในรอบปีบญัชี 2561 

ดงันี ้
บรษัิทฯ อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์ เอ็นเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น    จ านวนเงิน  2,065,000 บาท 
จ ากดั (มหาชน) 
บรษัิทยอ่ย  จ านวนเงิน 9,535,000 บาท 
รวมทัง้สิน้ จ านวนเงิน 11,600,000 บาท 

2. คา่บรกิารอื่น (Non-Audit Fee) 
-ไมม่ี-  

 
9.7 การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ีในเร่ืองอืน่ๆ 
จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน 
 พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จของบริษัทฯ จึงไดมุ้่งพัฒนาเสริมสรา้ง
วฒันธรรมและบรรยากาศการท างานท่ีดีงาม รวมทัง้สง่เสรมิการท างานเป็นทีม ปฏิบตัิตอ่พนกังานดว้ยความสภุาพและใหค้วาม
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เคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชน การวา่จา้งแตง่ตัง้และโยกยา้ยพนกังานจะพิจารณาบนพืน้ฐานของคณุธรรมและการใชท้รพัยากร
บคุคลใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษัิทฯ  
 

 บริษัทฯ มีความรบัผิดชอบในการดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มการท างานใหม้ีความปลอดภยัต่อชิวิตและทรพัยส์ินของ
พนกังานอยูเ่สมอ และยดึมั่นปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยแรงงานอยา่งเครง่ครดั 

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถอืหุ้น 
 บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการด าเนินธุรกิจ เพื่อสรา้งความพึงพอใจสูงสุด โดยค านึงถึงการ
เจรญิเติบโตของมลูคา่บรษัิทฯ ในระยะยาว ดว้ยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทัง้การด าเนินการเปิดเผยขอ้มลูอย่างโปรง่ใส 
และเช่ือถือไดต้อ่ผูถื้อหุน้ 

จรรยาบรรณว่าด้วยการแข่งขันทางการค้ากับคู่แข่งขัน 
 บรษัิทฯ ไมม่ีนโยบายในการแขง่ขนัทางการคา้โดยวิธีการใดๆ ใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มลูของคู่แข่งขนัอย่างผิดกฎหมายและขดั
ตอ่จรยิธรรม  

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ 
 การด าเนินธุรกิจกับคู่คา้ใดๆ ตอ้งไม่น ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อช่ือเสียงของบริษัทฯ หรือขดัต่อกฎหมายใดๆ มีการ
ค านงึถึงความเสมอภาคในการด าเนินธุรกิจและผลประโยชนร์ว่มกนักบัคูค่า้ การคดัเลอืกคูค่า้ตอ้งท าอยา่งยตุิธรรม  

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
 บริษัทฯ ตระหนักการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งต้องรับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคม การสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชนแ์ก่ชมุชนตลอดจนการสนบั สนนุกิจกรรมของทอ้งถ่ินท่ีบรษัิทฯ มีการด าเนินธุรกิจ 

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า 
 บรษัิทฯ มีความมุง่มั่นในการสรา้งความพงึพอใจและมั่นใจใหก้บัลกูคา้ที่จะไดร้บัผลติภณัฑแ์ละบรกิารท่ีดีมีคณุภาพใน
ระดบัราคาที่เหมาะสม รวมทัง้รกัษาสมัพนัธภาพท่ีดี จึงไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัิไวด้งัตอ่ไปนี  ้

1. สินค้าหรือบริการ ด าเนินงานเพื่อใหส้ินคา้หรือบริการทีมีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดบัมาตรฐานใหส้งูขึน้
อยา่งตอ่เนื่อง  

 

2. การรักษาข้อมูลของลูกค้า กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบัจะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูของลกูคา้ โดยไม่ไดร้บั
อนุญาตจากลกูคา้หรือจากผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก่อน เวน้แต่เป็นขอ้มลูที่ตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เก่ียวขอ้งตามบท
บงัคบัของกฎหมาย 

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัควรรบัรูเ้ขา้ใจและส านึกในบทบาทหนา้ที่ของตนเองดว้ยความรบัผิดชอบ

และบริหารทรพัยากรต่างๆใหบ้รรลเุป้าหมาย รวมทั้งกลา้ตดัสินใจ และยอมรบัผลของการตดัสินใจนัน้โดยไม่ผลกัภาระใหก้ับ
ผูอ้ื่น 

 

ความรู้ ความสามารถ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดับจะมุ่งเสริมสรา้งความรูค้วามสามารถที่จ าเป็น โดยการประเมินความรู้

ความสามารถและทกัษะตา่งๆ ท่ีมีอยูใ่หเ้หมาะสมกบังานท่ีรบัผิดชอบและพฒันาตอ่ยอดอยูเ่สมอ 
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การท างานอยา่งมีประสิทธิภาพและไม่สิน้เปลือง (Efficiency and Economy) 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุระดบัควรท างานโดยเนน้การพฒันาตนเอง และวิธีการท างานใหด้ีที่สดุอยู่เสมอ 

ดว้ยการวางแผนแสวงหาแนวทางปอ้งกนัรวมทัง้ประเมินทางเลอืก และตดัสนิใจแกปั้ญหา เพื่อใหส้ามารถบรรลเุปา้หมายที่ไดต้ัง้
ไวด้ว้ยการใชท้รพัยากรอยา่งประหยดั ไมส่ิน้เปลอืง และใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ที่สดุ 

ความคิดสร้างสรรค ์ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั จะมุ่งเสริมสรา้งความสามารถในการคิดสรา้งสรรค ์ (Creativity) แนวทาง

ใหม่ๆ  ในการปรบัปรุงงานของบรษัิทฯ ฯ ศกึษาเทคโนโลยีใหม่ๆ  ไมย่ดึติดหรอืตีกรอบการท างาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขง่ขนั 

การใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชนข์องตนเอง หรือผู้อื่น  
 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุระดบัตอ้งไม่ใชข้อ้มลูภายใน (Inside Information) ของบริษัทฯ ที่มีสาระส าคญั 
และยงัไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชนเพื่อประโยชนข์องตนเอง หรอืผูอ้ื่น 

การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณต์่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน  
 การใหข้อ้มลูใดๆ เก่ียวกบับรษัิทฯ ฯ ตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานขอ้มลูที่เป็นจรงิ ถกูตอ้ง และปฏิบตัิดว้ยความระมัดระวงัผูท้ี่ไมม่ี
หนา้ที่เก่ียวขอ้งหรือไม่ไดร้บัมอบหมาย ไม่สามารถใหข้อ้มูลข่าวสารแทนบริษัทฯ ได ้ไม่ว่าในดา้นใดอนัอาจส่งผลกระทบต่อ
ช่ือเสยีง และการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ  

ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interests) 
  1. การรบัเงินหรอืประโยชนต์อบแทน 

กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานที่มีสว่นเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน ์หรือผลตอบแทนใดๆ อนัอาจท าใหก้รรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือพนกังานขาดความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ที่ของตน และมีผลกระทบต่อผลประโยชนข์องลกูคา้และบริษัทฯ  
พงึปฏิบตัิดงันี ้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ  ต้องไม่รับ เ งินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เ ป็นการ 
สว่นตวัจากลกูคา้คูค่า้ ของบรษัิทฯ หรอืจากบคุคลใดอนัเนื่องจากการท างานในนามบรษัิทฯ  

- กรรมการ  ผู้บ ริหา ร  และพนัก งานทุก ระดับจะไม่กู้ยื ม เ งินหรือ เ รี่ ย ไ ร เ งินจากลูกค้าหรือผู้ท  า  
ธุรกิจกับบริษัทฯ เวน้แต่ เป็นการกูย้ืมเงินจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินในฐานะของลูกคา้ของธนาคารหรือ หรือสถาบัน
การเงินดงักลา่ว        

- กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงานทุกระดับจะไม่ รับของขวัญที่มี มูลค่า เ กินกว่าปกติประเพณี  
นิยมที่บคุคลทั่วไปพงึปฏิบตัิตอ่กนั 

 2. การประกอบธุรกิจอื่นนอกบรษัิทฯ  
 การท าธุรกิจสว่นตวัใดๆ ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งไมก่ระทบตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่และเวลาท างาน

ของบรษัิทฯ และตอ้งไมเ่ป็นการแขง่ขนักบัธุรกิจบรษัิทฯ  การท าธุรกิจใดๆ กบับรษัิทฯ ทัง้ในนามสว่นตวัครอบครวั หรอืในนามนิติ
บคุคลใดๆ ที่ตนมีสว่นไดส้ว่นเสยีจะตอ้งเปิดเผยรายการดงักลา่วตามหลกัเกณฑท์ี่บรษัิทฯ ก าหนด 
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การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบตัิตนใหอ้ยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ และตอ้งไม่มีส่วนรูเ้ห็น 
ช่วยเหลอื หรอืกระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย 

การรักษาทรัพยส์ินของบริษัทฯ  
 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุระดบัมีหนา้ที่ และความรบัผิดชอบในการดแูลรกัษาการใชท้รพัยส์ินของบริษัทฯ 
เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ  โดยไมน่ าไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเอง หรอืผูอ้ื่น 

การก ากับดูแลและรายงาน 
 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณอยา่งเครง่ครดั ในกรณีที่มีการพบเห็นการปฏิบตัิที่
อาจขดัต่อจรรยาบรรณ ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชา หรือฝ่ายทรพัยากรบุคคล หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้แตก่รณี 
 ผูบ้รหิารและผูบ้งัคบับญัชามีหนา้ที่ในการสอดสอ่งดแูลและส่งเสรมิผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณที่ก าหนด 
อย่างไรก็ตามจรรยาบรรณนี ้อาจยังไม่ครอบคลุมในทุกกรณี หากมีค าถามหรือขอ้สงสยัให้ผูบ้ริหารและพนักงานปรึกษา
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขัน้ในกรณีที่มีขอ้ขดัแยง้ การตีความ ใหถื้อค าชีข้าดของประธานกรรมการ บรหิารเป็นท่ีสดุ 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 
ภาพรวมการด าเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ม บริษัทฯ ถือเป็นเรื่องที่ส  าคัญไม่นอ้ยกว่าการพัฒนาธุรกิจ บริษัทฯ ได้
ด  าเนินการควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มาโดยตลอดฯ โดยเป็นการเกือ้กูลซึ่งกนัและกนัระหว่างธุรกิจกับสงัคม
โดยรอบ ซึ่งรวมไปถึงการใหค้วามใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในสงัคม อนัจะเป็นปัจจยัที่ส  าคญัที่จะท าใหบ้ริษัทฯ มีการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนทัง้ในดา้นธุรกิจ การพฒันาสงัคม และรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม บริษัทฯ จึงไดก้ าหนดวิสยัทศัน ์ภารกิจ และกลยทุธท์ี่จะ
น าไปสูค่วามยั่งยืน  

แนวทางการด าเนินงาน ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) 
บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะด าเนินธุรกิจภายใตจ้ริยธรรม จรรยาบรรณและการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกบัการใสใ่จ

และดแูลรกัษาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพื่อที่จะน าพาใหบ้รษัิทฯ มีการพฒันาธุรกิจอย่างยั่งยืนและแข็งแกรง่ ดว้ยการปฏิบตัิตาม
หลกัแห่งความรบัผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจ หรือ Corporate Social Responsibility (“CSR”) ซึ่งบริษัทฯ เช่ือว่าการสรา้ง 
“ความยั่งยืนขององคก์ร(Corporate Sustainability)” เป็นสิ่งส  าคญัยิ่งในการบริหารจดัการองคก์รธุรกิจสมยัใหม่การก าหนด
นโยบายของ CSR เพื่อใหผู้บ้ริหารและพนกังานของกลุ่มบริษัทฯ ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิต่อ ชุมชนสงัคม และผูม้ีส่วน
เก่ียวขอ้ง จะก่อใหเ้กิดคณุประโยชนใ์นหลายดา้น อาทิ การสรา้งความน่าเช่ือถือ การสรา้งภาพลกัษณข์องบริษัทฯ ที่ดีต่อสงัคม 
และเพื่อใหเ้ป็นไปตามปรชัญาในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรก าหนดจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้
กรรมการผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบัยดึถือและน าไปปฏิบตัิในแนวทางเดียวกนั ดงันี ้

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
 ในช่วงระหวา่งปี 2560-2562 บริษัทฯ ประสบปัญหาการแต่งตัง้คณะกรรมการในสว่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึง
สง่ผลต่อการควบคมุภายในที่ยงัไม่ไดด้  าเนินการใหค้รบถว้น การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงจะด าเนินการโดย
คณะกรรมการและฝ่ายบริหารของแต่ละบริษัทฯ โดยตรง เนื่องจากตอ้งเรง่แก้ไขปัญหาการจัดท าและจัดส่งงบการเงินที่ไม่ได้
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จัดท า รวมถึงแก้ไขเหตุเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นประการแรกก่อน ใน
ขณะเดียวกนัก็ไดพ้ิจารณาการพฒันาระบบควบคมุภายในควบคู่กนัไป โดยที่ผ่านมาไดจ้ดัใหม้ีที่ปรกึษาดา้นตรวจสอบภายใน
และในปัจจบุนับรษัิทฯ มีการแตง่ตัง้เจา้หนา้ที่ตรวจสอบภายใน เพื่อพฒันาระบบควบคมุภายใน 
 อย่างไรก็ดี การควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปัจจุบนัมีความเพียงพอและเหมาะสมกบัสถานการณ์
และสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานในปัจจบุนั โดยบรษัิทฯ  ตระหนกัและใหค้วามส าคญัตอ่ระบบควบคมุภายในทัง้ในระดบับรหิาร
และระดบัปฏิบตัิงานเพื่อใหม้ีประสิทธิภาพจึงไดก้ าหนดภาระหนา้ที่อ  านาจการด าเนินการของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบตัิงานไวเ้ป็น
ลายลกัษณอ์กัษรอย่างชัดเจนมีการควบคุมการใช้ทรพัยส์ินของบริษัทฯ ใหเ้กิดประโยชน ์และมีการแยกหนา้ที่ ผูป้ฏิบตัิงาน
ผูต้ิดตามควบคมุ และประเมินผลออกจากกนั เพื่อใหเ้กิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม นอกจากนีย้งัมี
การควบคมุภายในที่เก่ียวกบัระบบการเงินโดยบริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ริหารสายงานที่รบัผิดชอบ  
ทัง้นีปั้จจุยนับริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้เจา้หนา้ที่ตรวจสอบภายในและอยู่ระหว่าง่การจดัใหม้ีระบบควบคมุภายภายในขึน้เพื่อท าการ
ส ารวจและตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ เป็นระยะเพื่อจดัท ารายงาน ใหผู้บ้ริหารและกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาพรอ้มทัง้ท าขอ้เสนอแนะเพื่อแกไ้ขปรบัปรุงระบบตรวจสอบควบคมุภาย ในของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  
โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะขึน้โดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อความสะดวกในการปฏิบตัิงานการประเมินระบบการ
ควบคมุภายในของบรษัิทฯ  
 ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดูแลใหร้ะบบการควบคุมภายในเป็นไปขอ้ก าหนดของส านักงาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

12. รายการระหว่างกัน 
ในการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย บรษัิทฯ อาจมีรายการระหว่างกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้หรือ

บรษัิทฯ ที่เก่ียวขอ้งกนั   ที่ผา่นมาไดด้แูลใหก้ารเขา้ท ารายการระหวา่งกนัอยา่งสมเหตสุมผล  ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  นอกจากนัน้คณะกรรมการตรวจสอบ  ยงัท าหนา้ที่พิจารณาสอบ
ทานถึงการท ารายการเก่ียวโยงที่ตอ้งไดร้บัการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยและคณะกรรมการตลาดทนุแลว้ว่ารายการระหว่างกนัที่เกิดขึน้นัน้เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการด าเนินธุรกิจปกติ
หรือสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัทฯ หรือเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ทั่วไป ไม่มีการถ่ายผลประโยชนร์ะหว่างบริษัทฯ และ
บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ในการพิจารณาความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนักบับริษัทฯ 
แตล่ะรายการ บรษัิทฯ ค านงึถึงเนือ้หาความสมัพนัธม์ากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย ทัง้นีข้อ้มลูส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่  31  ธันวาคม  
2561 รายละเอียดรายการระหวา่งกนัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 7 และ ขอ้ 8 ดงัตอ่ไปนี ้

  

12.1 รายการธุรกิจที่ส าคัญกับบริษัทฯ ยอ่ยและกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน      

ในระหวา่งปี บรษัิทฯ มีรายการธุรกิจดงักลา่วเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามที่ตกลงกนัระหว่างบริษัทฯ 
และบรษัิทฯ เหลา่นัน้ ซึง่เป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งันี ้     
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2561 2560 2559

รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย  :

รายไดจ้ากการให้เช่าและให้บริการ 25,200     25,800     30,000     

ดอกเบ้ียรับ 295,895   300,891   281,025   

รายไดอ่ื้น 4,575       4,631       580          

เงินปันผลรับ -           12,000     106,000   

ดอกเบ้ียจ่าย 7,186       6,277       9,770       

เงินชดเชยคา่เสียหายทางธุรกิจ 93,541     

รายการธุรกจิกบับริษทัที่เกีย่วข้องกนั  :

การค ้าประกนั

ตามท่ีไดรั้บอนุมติั

ตามสญัญา

ไม่คิดคา่ธรรมเนียม

(หน่าย : พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

นโยบายการก าหนดราคา

ตามสญัญา

ตามสญัญา

ตามสญัญา

ตามบนัทึกขอ้ตกลง

 
 

12.2 ยอดคงเหลอืกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
บรษัิทฯ มีรายการคงเหลอืที่มีสาระส าคญักบับรษัิทฯ ยอ่ยและบรษัิทฯ ที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561  ดงันี ้

2561 2560 2559

ลูกหน้ีอ่ืน 30,578 19,534 29,690

เงินทดรองจ่าย 316,492 302,026 296,056

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อย 4,782,462 4,797,765 4,947,271

ดอกเบ้ียคา้งรับ 781,335 502,951 238,309

เจา้หน้ีอ่ืน 496,028 327,750 293,997

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัย่อย 280,370 280,370 230,000

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 19,621 12,444 7,212

บริษทัย่อย

บริษทัย่อย

บริษทัย่อย

บริษทัย่อย

(หน่าย : พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษทัย่อย

บริษทัย่อย

บริษทัย่อย

 
   

12.3 สัญญารับจ้างบริการ 

 บริษัทไดท้ าสญัญารบัจ้างบริการกับบริษัทย่อย เพื่อท าหนา้ที่ในการบริหารจัดการดา้นต่างๆ ตามที่ระบุในสญัญา   
โดยไดร้บัคา่ตอบแทนรายเดือนในอตัราเดือนละ  0.10 - 0.30  ลา้นบาทตอ่บรษัิท โดยท าสญัญามีก าหนดเวลา 1  ปี  และมีสิทธิ
ตอ่อายสุญัญา 
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12.4 การค า้ประกัน 
 บรษัิทฯ มีภาระผกูพนัจากการค า้ประกนัวงเงินกูย้ืมระยะสัน้ของบรษัิทฯ ยอ่ยแหง่หนึ่งจากสถาบนัการเงินจ านวน 150  
ลา้นบาท โดยไมค่ิดคา่ธรรมเนียมระหวา่งกนั 
 
12.5 เงนิให้กู้ยมืระยะสั้นแก่บริษัทฯ ยอ่ย 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทฯ มีเงินใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษัิทฯ โดยมีอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2-6 ตอ่ปี  และ มี
ก าหนดจ่ายคืนเมือ่ทวงถาม 
 
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกนั  

บรษัิทฯ ยดึหลกัการด าเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ โปรง่ใสและยตุิธรรม ดงันัน้การท าขอ้ตกลงหรอืขอ้ผกูพนัใดๆ  
ทางธุรกิจกับบุคคลภายนอก หรือการเขา้ท ารายการระหว่างกันกบับุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนซ์ึ่งกนัและกัน  
บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลกัการเดียวกันไม่เลือกปฏิบตัิ โดยบริษัทฯ ไดก้ าหนดขัน้ตอนการด าเนินงาน ผูม้ีอ  านาจอนุมัติของ
ผูบ้รหิารและระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน เฉพาะเรื่องตามแต่กรณี  โดยธุรกรรมทัง้หมดสะทอ้นสภาวะการตลาดในช่วงเวลาที่ประกอบ
ธุรกิจ การก าหนดเกณฑ์/ขัน้ตอนดังกล่าวบริษัทฯ กระท าอย่างเปิดเผยโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก  
นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัมีระบบการควบคมุและตรวจสอบภายใน  การรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทฯ 
เพื่อพิจารณาอนมุตัิหรอืเพื่อทราบเป็นปกติประจ าทัง้นี ้ บรษัิทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนักบับคุคลที่อาจจะมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชนท์ี่เกิดขึน้ทัง้หมดต่อสาธารณะตามหลกัเกณฑว์ิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ จด
ทะเบียน ประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุและพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ไดถื้อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งักลา่วอยา่งเครง่ครดั 

 
นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต  

กรณีเกิดรายการระหวา่งกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคต จะตอ้งเป็นรายการท่ีด าเนินการทางธุรกิจ
ตามปกติ มีก าหนดเง่ือนไขต่างๆ เช่นเดียวกับการท ารายการคา้ปกติ คือเป็นธรรมและสมเหตสุมผล เช่นเดียวกับเง่ือนไขของ
รายการท่ีเกิดขึน้ระหวา่งบรษัิทฯ กบับคุคลภายนอกทั่วไป ไมม่ีการถ่ายเทผลประโยชน ์ส าหรบันโยบายการก าหนดราคาซือ้ขาย
หรือการบริการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทฯ ที่เก่ียวขอ้งกัน จะก าหนดจากราคาเชิงพาณิชยต์ามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่
ก าหนดใหก้บักิจการอื่นที่ไมเ่ก่ียวขอ้งกนั บรษัิทฯ จะเปิดเผย ชนิด และมลูคา่ของรายการระหวา่งกนัของบรษัิทฯ กบับคุคลที่อาจ
มีความขดัแยง้ภายใตป้ระกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
ที่ใชบ้งัคบักบัการท ารายการ 
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13. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 
13.1  งบการเงนิ 

ก. ผูส้อบบญัชี 

 
สรุปรายงานของผูส้อบบญัชี ในรอบ 3 ปีที่ผา่นมา 

  
รายงานของผูส้อบบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

   
ผูส้อบบญัชี  : นายชยัยทุธ องัศวุิทยา 

    
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบยีน 3885 

    
ส านกังาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท 

   

ความเห็นผูส้อบบญัชี  :  ไมแ่สดงความเห็นตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุม่
บรษัิท  

  
รายงานของผูส้อบบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

   
ผูส้อบบญัชี  : นายชยัยทุธ องัศวุิทยา 

    
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบยีน 3885 

    
ส านกังาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท 

   

ความเห็นผูส้อบบญัชี  :  ไมแ่สดงความเห็นตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุม่
บรษัิท  

  
รายงานของผูส้อบบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

   
ผูส้อบบญัชี  : นายจิโรจ ศิรโิรโรจน ์

    
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบยีน 5113 

    
บรษัิท กรนิทร ์ออดิท จ ากดั 

   

ความเห็นผูส้อบบญัชี  :  ไมแ่สดงความเห็นตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุม่
บรษัิท  
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์อสีท์ เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน)  

การไม่แสดงความเหน็ 

(1) ขา้พเจา้ไดรั้บการวา่จา้งใหต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์  เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

(มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

และเฉพาะกิจการ  และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ  ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบ

การเงินรวมและเฉพาะกิจการ  รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้ไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทัและบริษทัท่ี    กล่าวขา้งตน้น้ี
ได ้ เน่ืองจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑใ์นการไม่แสดงความเห็นมีนยัส าคญั  ขา้พเจา้ไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชี
ท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอ เพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าวได ้  

 เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น 

(2) เน่ืองจากสถานการณ์ตามท่ีกล่าวดงัต่อไปน้ี 

 2.1) ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 กลุ่มบริษทั ไดป้ระเมินราคา ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561  ของธุรกิจโรงแรมดาราเทวี  ซ่ึงการประเมินราคาไดอิ้งกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการส าหรับการ
ด้อยค่าท่ีอาจเกิดข้ึน  ท่ีจัดท าโดยกลุ่มบริษัท และผลของการวิเคราะห์น้ีไม่มีขอ้บ่งช้ีว่ามูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2561 ของสินทรัพยเ์หล่าน้ีมีการดอ้ยค่า  อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2560 จนถึงปัจจุบันหน่วยงานราชการ
ทอ้งถ่ินไดมี้ค าสั่งให้ระงบัการใชอ้าคารบางอาคาร และการให้บริการห้องพกัส่วนท่ีเกินจากท่ีไดรั้บอนุญาต มีผลท าให้
รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมดาราเทวลีดลงอยา่งมีนยัส าคญัและส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมดาราเทว ี
ประกอบกับในระหว่างปี 2563 จนถึงปัจจุบัน กลุ่มบริษทัได้หยุดด าเนินกิจการธุรกิจโรงแรมดาราเทวีชั่วคราว อัน
เน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ซ่ึงในสถานการณ์ของความไม่
แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัอยา่งมากต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ท าให้เกิดความไม่แน่นอนโดยรวมต่อการประเมิน
ความสมเหตุสมผลของขอ้สมมติฐานต่างๆ ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์การดอ้ยค่า  

ดังนั้ น ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุได้ว่ามูลค่าตามบัญชีของ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของธุรกิจโรงแรมดาราเทว ี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 3,520.52 ลา้นบาท ท่ีแสดงในงบการเงินรวม ถูกตอ้งหรือไม่  

 2.2) ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14.  กลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินราคาของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  ของธุรกิจบริหารจดัการขยะ  ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี จ านวน148.41 ลา้นบาท และของ
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยซ่ึ์งมีมูลค่าตามบญัชี จ านวน 2,889.50 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม  

ดงันั้น ขา้พเจา้ไม่สามารถระบุไดว้า่ มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ของสินทรัพยด์งักล่าวและค่าความนิยม 
จ านวน 656.94 ลา้นบาท ท่ีแสดงในงบการเงินรวมถูกตอ้งหรือไม่  และมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย จ านวนรวม 
2,937.02 ลา้นบาท  เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ยและดอกเบ้ียคา้งรับ จ านวนรวม 5,572.02 ลา้นบาท   และเงินทดรองจ่าย
ใหแ้ก่บริษทัยอ่ย จ านวนรวม 90.46 ลา้นบาท ท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ถูกตอ้งหรือไม่ 
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  2.3) ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14  อุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 213.38 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม  และจ านวน 6.62 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ท่ีขา้พเจ้าไม่สามารถตรวจสอบความมีอยู่จริงและไม่สามารถระบุไดว้่า มูลค่าดงักล่าวถูกตอ้งหรือไม่  เน่ืองจาก
ปัจจุบนักลุ่มบริษทัและบริษทัอยู ่ระหวา่งการตรวจสอบรายการดงักล่าว 

 2.4) สินคา้คงเหลือของบริษทัมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 45.45 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ ท่ีขา้พเจา้ไม่สามารถตรวจสอบความมีอยูจ่ริงและไม่สามารถระบุไดว้า่ มูลค่าดงักล่าวถูกตอ้ง
หรือไม่ เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบรายการดงักล่าว  

 2.5) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.1 วา่ กลุ่มบริษทัฯ ไดน้ าสินทรัพย ์หน้ีสินและ ผลการด าเนินงานของ
กลุ่มบริษทัยอ่ยในประเทศกมัพชูาและในประเทศไทย  มารวมในการจดัท างบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 โดยมีรายละเอียดตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.6 และ 3.7 อยา่งไรก็ตาม ดว้ยสถานการณ์
ปัจจุบนั ขา้พเจา้ไม่สามารถเขา้ถึงเอกสารหลกัฐานท่ีท าให้ขา้พเจา้สามารถระบุไดว้า่ สินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของผูถื้อ
หุน้ และผลการด าเนินงาน และการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัยอ่ยดงักล่าวนั้น  ถูกตอ้งเหมาะสมหรือไม่  เน่ืองจาก
ไม่สามารถระบุไดว้า่ รายการและเหตุการณ์ท่ีถูกบนัทึกไวเ้กิดข้ึนจริงและเก่ียวขอ้งกบักิจการและไดถู้กบนัทึกในรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีถูกตอ้งครบถว้นและไดถู้กบนัทึกในบญัชีท่ีเหมาะสม  สินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นมีอยู่
จริง ได้บันทึกและเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไวค้รบถว้นและแสดงมูลค่าด้วยจ านวนท่ีถูกตอ้งเหมาะสม และเป็น
กรรมสิทธ์ิ และขอ้ผกูพนัของกิจการ  ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่สามารถระบุไดว้า่ มีรายการปรับปรุงใดท่ีจ าเป็นในจ านวน
เงินดงักล่าวหรือไม่ รวมถึงความครบถว้นในการเปิดเผยขอ้มูล  

2.6) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 27 วา่ กลุ่มบริษทัและบริษทัไดบ้นัทึกรายการค่าท่ีปรึกษาท่ีแสดง
ภายใตค้่าใชจ่้ายในการบริหาร เป็นจ านวน 29.41 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และจ านวน 3.41 ลา้นบาท ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 อยา่งไรก็ตาม ดว้ยสถานการณ์ปัจจุบนั ขา้พเจา้ไม่สามารถระบุ
ไดว้่าเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงหรือเก่ียวขอ้งกบักิจการหรือไม่  ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่สามารถระบุไดว้่า ค่าใชจ่้าย
ดงักล่าว   จดัประเภทบญัชีไวถู้กตอ้งเหมาะสมหรือไม่ 

2.7) ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน    
ขอ้ 1.2 ซ่ึงระบุวา่ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สถานะทางการเงินบางส่วนของกลุ่มบริษทัและบริษทั เป็นดงัน้ี 

  กลุ่มบริษทั  บริษทั 

ปัจจยัเส่ียง  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ต่อการด าเนินการต่อเน่ือง  2561  2560  2561  2560 

  ลา้นบาท 
(1) ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี  (818)  (4,572)  (329)  (1,227) 
(2) ขาดทุนสะสม  (7,000)  (6,182)  (3,125)  (2,796) 
(3) หน้ีสินหมุนเวียนมากกวา่ 

สินทรัพยห์มุนเวียน 
  

10,440 
  

10,053     
  

1,781 
  

1,474 
(4) ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั  

(ขาดทุนสะสมเกินทุน) 
  

(2,116) 
  

(1,298) 
  

1,766 
  

2,095 
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นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัและบริษทัไดเ้กิดการฟ้องร้องในระหว่างผูบ้ริหารของบริษทัในช่วงปี พ.ศ.2560 ท าให้เกิด
ปัญหาการขดัแยง้อยา่งรุนแรงในการบริหารงาน จนส่งผลต่อการบริหารการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย และท าให้
เกิดการผิดนดัช าระหน้ีและมีการฟ้องร้องของเจา้หน้ีเป็นล าดบัมา ตลอดจนอดีตกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัได้
ถูกกล่าวโทษจากหน่วยงานก ากบัดูแล ท าให้เจา้หน้ีส่วนใหญ่ไดฟ้้องร้องต่อศาลแลว้ ซ่ึงคดีความส่วนใหญ่ไดมี้ค า
พิพากษาถึงท่ีสุด ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22.1 และ 33 และมีคดีความท่ีศาลไดพ้ิพากษาถึง
ท่ีสุดแลว้ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22.2 ท าใหก้ลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากค าพิพากษา
ดงักล่าว จ านวน 1,952.41 ลา้นบาท ในปี 2560 และตอ้งรับรู้ดอกเบ้ียตามค าพิพากษาในปี 2561 จ านวนเงินสุทธิ 52.11 
ลา้นบาท  เหตุการณ์หรือสถานการณ์ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิด
ขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

        (3) ขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ีเนน้มีดงัน้ี 

(3.1) ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 33 ซ่ึงอธิบายเก่ียวกบัคดีความท่ีบริษทัถูกฟ้องร้อง  

(3.2)  ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22.1 ท่ีระบุวา่ในปี 2560 กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้หน้ีสินตามค า
พิพากษาจากการค ้ าประกันตามค าพิพากษาส้ินสุดของศาล เป็นจ านวนเงินสุทธิ 1,952.41 ลา้นบาท ท าให้เกิด
ค่าใชจ่้ายจากภาระค ้ าประกนัดงักล่าวในงบก าไรขาดทุนรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม 2560 ในจ านวน
เดียวกนั และตอ้งรับรู้ดอกเบ้ียตามค าพิพากษาในปี 2561 จ านวนเงินสุทธิ 52.11 ลา้นบาท ซ่ึงไดบ้นัทึกเพ่ิมในบญัชี
หน้ีสินตามค าพิพากษาจากการค ้าประกนั 

(3.3) ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 27 วา่ ในปี 2561 บริษทัไดบ้นัทึกค่าชดเชยความเสียหายทาง
ธุรกิจตามบนัทึกขอ้ตกลงเม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 ท่ีท ากบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง จ านวน 93.54 ลา้นบาท 

      ทั้งน้ี ความเห็นของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองเหล่าน้ี 
 
เร่ืองอ่ืน 

(4) งบการเงินรวมของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และ

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

และเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ  ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัท่ีแสดงเปรียบเทียบ  ขา้พเจา้

เป็นผูต้รวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและไดร้ายงานโดยไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าว ตามรายงานลง

วนัท่ี 1 เมษายน 2564 ซ่ึงแนบทา้ยรายงานของขา้พเจา้น้ี  

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  

(5) ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ี

ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในที่ผูบ้ริหารพิจารณาว่า จ าเป็น

เพ่ือให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระส าคญั ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
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ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้
เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่
สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

(6) ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าวจากการปฎิบติังาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบ

การเงินดงักล่าวได ้

ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดของจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  และขา้พเจา้ได้
ปฎิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี 

 

 

 
 

 

 

(นายชยัยทุธ องัศุวทิยา) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3885 
ส านกังาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 1 เมษายน 2564 
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ข. ตารางสรุปงบการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนผู้ถอืหุ้น 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
 
 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ) 
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งบกระแสเงนิสด 
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 

2561 2560 2559

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง :

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.05 0.04 0.09

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหาก าไร :

อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 4.21 5.61 8.89

อตัราก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) -97.58 -487.08 -177.11

อตัราสว่นผลตอบแทนผูถื้อหุน้(รอ้ยละ) n/a n/a n/a

อตัราสว่นแสดงประสทิธิภาพในการด าเนินงาน :

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(รอ้ยละ) -8.39 -40.29 -13.65

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (รอ้ยละ) -10.70 -53.59 -22.14

อตัราสว่นวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน :

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้(เทา่) -5.61 -9.08 2.84

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้(เทา่) -0.48 -6.42 -3.59

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) -0.41 -2.27 -0.96

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุน้ (บาท) -1.02 -0.62 1.66

 
 อตัราสว่นสภาพคลอ่งของปี 2562 ใกลเ้คียงกบักบัปีก่อนหนา้  ความสามารถในการท าก าไรลดลง มีอตัราก าไรขัน้ตน้
เป็นลบ  เนื่องจากรายไดข้องธุรกิจโรงแรมลดลงจากการถกูระงบัการใชอ้าคารบางสว่นจากหน่วยราชการทอ้งถ่ินตัง้แต่ปี 2560 
และสถานการณ ์COVID 19  เกิดขาดทนุจากการดอ้ยค่าสนิทรพัย ์ มีคา่ใชจ้่ายเกิดขึน้ตามค าพิพากษาจากการค า้ประกนั  และ
ขาดทนุจากการด าเนินงานท่ียกเลกิของบริษัทย่อยทางออ้มแห่งหนึ่ง ท าใหป้ระสิทธิภาพในการด าเนินงานยงัไม่สามารถพฒันา
ใหด้ีขึน้ได ้      
 

13.2 ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ 
 ความเห็นของฝ่ายจดัการต่องบการเงนิ 

1. บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและผูบ้ริหาร โดยไดร้บัการจดทะเบียน จากกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัที่ 8 มีนาคม 2562  และมีการจดทะเบียนครัง้ลา่สดุ  เมื่อวนัที่ 17 ตลุาคม 2563  โดยที่คณะกรรมการ
บริษัทเดิม ในปี 2560 และ 2561 ไม่ไดจ้ดัท าและจดัใหม้ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของบริษัทภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ท าใหค้ณะกรรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ที่ที่ตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งและขอ้บงัคบัของ
บริษัทในการจดัท า การเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี การตรวจสอบ การออกงบการเงินและจัดสง่งบการเงิน 
ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บนพืน้ฐานขอ้จ ากดัของขอ้มลู แต่คณะกรรมการบริษัทเช่ือโดยสจุริตว่า งบการเงินที่ได้
จดัท าขึน้นีเ้ป็นไปตามมาตรฐานทางบญัชีที่ใชอ้ยูใ่นปัจจบุนั 

2. ปัจจุบันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่ถูกยึดไว้ตามหมายบังคับคดี มีหุ้นสามัญของบริษัทย่อย และ
ทรพัยส์นิของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย โดยนกัลงทนุสามารถศกึษารายละเอียดตามหมายเหตปุระกอบงบ ขอ้ 30. 
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3. งบการเงินรวมของบรษัิท ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีไมแ่สดงความเห็น
ตอ่งบ โดยมีประเด็นที่ใกลเ้คยีงกบังบการเงินรวมของบรษัิท ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่มาจาก 

3.1 ในปี 2560 จนถึงปัจจุบนั ธุรกิจโรงแรมดาราเทวี ไดม้ีการปิดการใชง้านของอาคารบางอาคารที่เป็นพืน้ที่
ใหบ้รกิารซึง่เป็นแหลง่รายไดท้ี่ส  าคญัอนัเนื่องจากไม่มีใบอนญุาต และสง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมดารา
เทวี อีกทัง้ในระหว่างปี 2563 จนถึงปัจจุบนั บริษัทไดห้ยดุด าเนินการธุรกิจโรงแรมดาราเทวี เป็นการชั่วคราว อนัเนื่องมาจาก
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นสถานการณส์ง่ผลใหม้ีความไม่แน่นอนที่เป็น
สาระส าคญัตอ่ผลการด าเนินงาน และสง่ผลตอ่การประเมินความสมเหตสุมผลของขอ้สมมติฐานในการวิเคราะหก์ารดอ้ยค่าท า
ใหผู้ส้อบบญัชีไม่สามารถระบไุดว้่า มลูค่าตามบญัชีของที่ดิน อาคารและสิ่งปลกูสรา้งของธุรกิจโรงแรมดาราเทวี ที่แสดงในงบ
การเงินรวม ถกูตอ้งหรอืไม ่

3.2 ผูส้อบบญัชีไม่สามารถระบุไดว้่ามูลค่าตามบญัชีของที่ดิน อาคารและอปุกรณข์องธุรกิจบริหารจัดการขยะ
และคา่ความนิยมของธุรกิจบรหิารจดัการขยะและธุรกิจผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยท์ี่แสดงในงบการเงินรวม
ถกูตอ้งหรอืไม ่รวมถึงมลูคา่เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยเงินใหกู้ย้ืมแก่บรษัิทยอ่ยและดอกเบีย้คา้งรบั และเงินทดรองจ่ายใหแ้ก่บริษัท
ยอ่ย ท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ถกูตอ้งหรอืไม่ 

3.3 ผูส้อบบญัชี ไม่สามารถตรวจสอบความมีอยู่จริงและไม่สามารถระบุไดว้่า  มลูค่าตามบญัชีของอปุกรณข์อง
กลุม่บรษัิทถกูตอ้งหรอืไม ่โดยปัจจบุนักลุม่บรษัิทอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบรายการดงักลา่ว 

3.4 ผูส้อบบญัชีไมส่ามารถตรวจสอบความมีอยูจ่รงิและไมส่ามารถระบไุดว้า่มลูคา่ตามบญัชีของสนิคา้คงเหลอื
ของบรษัิทในงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการถกูตอ้งหรอืไมโ่ดยปัจจบุนักลุม่บรษัิทอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบรายการดงักลา่ว 

3.5 ผูส้อบบญัชี ไมส่ามารถระบไุดว้า่ สนิทรพัย ์หนีส้นิ สว่นของผูถื้อหุน้ และผลการด าเนินงาน และการเปิดเผย
ขอ้มลูของกลุม่บรษัิทยอ่ย ในประเทศกมัพชูาและในประเทศไทย ถกูตอ้งเหมาะสมหรอืไม ่

3.6 ผูส้อบบญัชีไมส่ามารถระบไุดว้า่คา่ที่ปรกึษาที่บนัทกึภายใตค้า่ใชจ้่ายในการบริหารเป็นคา่ใชจ้า่ยทีเ่กิดขึน้จรงิ
หรอืเก่ียวขอ้งกบักิจการหรอืไม ่และจดัประเภทบญัชีไวถ้กูตอ้งเหมาะสมหรอืไม่ 

3.7 ความไมแ่นน่อนที่มีสาระส าคญัที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานตอ่เนื่องของกิจการฝ่ายจดัการของบริษัท ไดร้บั
ทราบประเด็นต่างๆ ที่ท  าใหผู้ส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริษัท ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
และ 2561 แลว้และจะใชค้วามพยายามอย่างเต็มที่ในการแกไ้ขประเด็นดงักล่าว เพื่อใหค้วามไม่แน่นอนต่างๆ ที่ผูส้อบบญัชี
กลา่วถึงทัง้หมดหมดไป 

4. เนื่องจากผูส้อบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นเวลาสามปีติดต่อกัน 
(ตัง้แตง่บการเงินรวม ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จนถึงปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) และสว่นผูถื้อหุน้ของบริษัท
ตามงบการเงินรวม ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ติดลบจ านวน 2,056.75 ลา้นบาท ท าใหบ้ริษัทเขา้ข่ายอาจถกูเพิก
ถอนเพิ่มเติม และจะตอ้งแกไ้ขเหตแุหง่การถกูเพิกถอนตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยต์อ่ไป 
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ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

หนว่ย : ลา้นบาท

รายการ 2561 2560 เพ่ิม(ลด) รอ้ยละ

รายไดจ้ากการขาย ใหเ้ช่าและบรกิาร 838.46         936.61         (98.15)          (10.48)

ตน้ทนุการใหเ้ช่าและบรกิาร 803.13         884.03         (80.90)          (9.15)

ก าไรขัน้ตน้ 35.33           52.58           (17.25)          (32.81)

รายไดอ่ื้น 26.51           50.05           (23.54)          (47.03)

รวมรายได้ 61.84           102.63         (40.79)          (39.74)

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรกิาร 277.46         1,938.91      (1,661.45)     (85.69)

ตน้ทนุทางการเงิน 560.52         589.83         (29.31)          (4.97)

คา่ใชจ้่ายทีเ่กิดขึน้ตามค าพิพากษาจากการค า้ประกนั 52.11           1,952.41      (1,900.30)     (97.33)

คา่ใชจ้่ายรวม 890.09         4,481.15      (3,591.06)     (80.14)

ก าไร(ขาดทนุ)กอ่นคา่ใชจ้่ายภาษีเงินได้ (828.25)        (4,378.52)     (3,550.27)     (81.08)

รายได(้คา่ใชจ้่าย)ภาษีเงินได ้ 52.54 48.44 4.10             8.46

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรบัปี (775.71)        (4,330.08)     (3,554.37)     (82.09)

ขาดทนุจากการด าเนินงานทีย่กเลกิ (42.31) (241.72) (199.41)        (82.50)

ก าไร(ขาดทนุ)รวมส าหรบัปี (818.02)        (4,571.80)     (3,753.78)     (82.11)

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อ่ืน (0.11)            9.78             9.89             101.12

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี (818.13) (4,562.02) (3,743.89)     (82.07)

งบการเงินรวม

 
 

ผลการด าเนินงานโดยสรุป ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2561 มีรายไดจ้ากการขาย ใหเ้ช่าและ
ใหบ้รกิาร เป็นจ านวน 838.46 ลา้นบาท  ลดลงจากปีก่อนหนา้ที่มีจ านวน 936.61 ลา้นบาท หรอืลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 10.48 และ
ขาดทนุสทุธิ เป็นจ านวน 818.02 ลา้นบาท ขาดทนุลดลงจากปีก่อนหนา้ที่มีขาดทนุสทุธิ เป็นจ านวน 4,571.80 ลา้นบาท โดย
สาเหตุหลกัที่ท  าใหผ้ลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมขาดทุน เกิดจากค่าใชจ้่ายในการบริหาร จ านวน 217.31 ลา้นบาท 
ตน้ทนุทางการเงิน จ านวน 560.52 ลา้นบาท  คา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้ตามค าพิพากษาจากการค า้ประกนัเพิ่มขึน้ จ านวน 52.11 ลา้น
บาท จากดอกเบีย้ผิดนดัช าระ และผลขาดทนุของการด าเนินงานท่ียกเลกิจ านวน 42.31 ลา้นบาท 
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หน่วย : ล้านบาท

รายการ 2561 2560 เพ่ิม(ลด) รอ้ยละ

รายไดจ้ากการขาย ใหเ้ช่าและบรกิาร 25.20           25.80           (0.60)            (2.33)

ตน้ทนุการใหเ้ช่าและบรกิาร -               -               -               

ก าไรขัน้ตน้ 25.20           25.80           (0.60)            (2.33)

รายไดอ่ื้น 304.08         332.37         (28.29)          (8.51)

รวมรายได้ 329.28         358.17         (28.89)          (8.07)

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรกิาร 205.33         1,098.00      (892.67)        (81.30)

ตน้ทนุทางการเงิน 453.15         485.43         (32.28)          (6.65)

คา่ใชจ้่ายทีเ่กิดขึน้ตามค าพิพากษาจากการค า้ประกนั -               -               -               

คา่ใชจ้่ายรวม 658.48         1,583.43      (924.95)        (58.41)

ก าไร(ขาดทนุ)กอ่นคา่ใชจ้่ายภาษีเงินได้ (329.20)        (1,225.26)     (896.06)        (73.13)

รายได(้คา่ใชจ้่าย)ภาษีเงินได ้ 0 (2.22) (2.22)            (100.00)

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรบัปี (329.20)        (1,227.48)     (898.28)        (73.18)

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อ่ืน (0.11)            10.98           11.09           101.00

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี (329.31) (1,216.50) (887.19)        (72.93)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 

ส าหรบัผลการด าเนินงาน ส าหรบังบเฉพาะกิจการของบรษัิท ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บรษัิทมีรายได ้ รวม 
329.28 ลา้นบาท โดยรายไดห้ลกัมาจากดอกเบีย้รบัจากเงินท่ีบรษัิทใหกู้ย้ืมแก่บรษัิทยอ่ย โดยมีคา่ใชจ้่ายหลกั  ไดแ้ก่ คา่ใชจ้่าย
ในการบรหิาร  จ านวน 111.79 ลา้นบาท คา่ชดเชยความเสยีหายทางธุรกิจขาดทนุจ านวน 93.54 ลา้นบาท   เป็นไปตามบนัทกึ
ขอ้ตกลง เมื่อวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 ที่กรรมการบรษัิทในขณะนัน้ ท ากบับรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ของบรษัิทและตน้ทนุทางการ
เงิน จ านวน 453.15 ลา้นบาท ท าใหม้ีผลขาดทนุ 329.31 ลา้นบาท 

 
ฐานะการเงนิ 

ตามงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรพัย  ์ รวมจ านวน 9,480.59 ลา้นบาท ลดลงจากปี
ก่อนหนา้ที่มีจ านวน 10,014.51 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 5.33 โดยมีสาเหตหุลกั มาจากค่าเสื่อมราคาสะสมเพิ่มขึน้ 
470.41 ลา้นบาท  

บรษัิทฯ และบริษัทย่อย มีหนีส้ิน รวมจ านวน 11,537.34 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนหนา้ที่มีจ านวน 11,253.19 ลา้น
บาท  หรอืเพิ่มขึน้คิดเป็นรอ้ยละ2.52 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของหนีท้ี่ผิดนดัช าระ ปัจจบุนับรษัิทและบริษัทย่อยยงัมี
หนีส้นิท่ีผิดนดัช าระ ทัง้หมดเทา่กบั 7,849.46 ลา้นบาท  

สว่นของผูถื้อหุน้ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทนุ
จดทะเบียนช าระแลว้ จ านวน 2,020.84 ลา้นบาท มีสว่นเกินมลูค่าหุน้ 2,853.24 ลา้นบาท ขาดทนุสะสม 7,048.08 ลา้นบาท 
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ขาดทนุสะสมเพิ่มขึน้ จากปีก่อนหนา้เท่ากับ 818.02 ลา้นบาท และสว่นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ติดลบเท่ากับ 
2,056.75 ลา้นบาท หรอืลดลงจากปีก่อนหนา้เทา่กบั 818.07 ลา้นบาท  

 
กระแสเงนิสด 
กระแสเงินสดของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมียอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 159.74 ลา้นบาท  เพิ่มขึน้จาก

ปีก่อนหนา้ที่มีจ านวน 49.06 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 225.61 โดยในระหวา่งปีบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย มีเงินสดไดม้า
จากผลการด าเนินงาน จ านวน 185.57 ลา้นบาท มีสินทรพัยแ์ละหนีส้ินจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้สทุธิ 435.79 ลา้นบาท จ่าย
ดอกเบีย้และภาษีเงินไดร้วม 555.60 ลา้นบาท เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนลดลง 47.95  ลา้นบาท และ เงินสดไดม้าจาก
กิจกรรมจดัหาเงินลดลง 124.63 ลา้นบาท สว่นใหญ่เกิดจากหนีส้นิผิดนดัช าระเพิ่มขึน้ 256.82 ลา้นบาท และเงินสดจ่ายจากเงิน
กูย้ืมระยะยาว 352.77 ลา้นบาท สง่ผลใหใ้นระหวา่งปีมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ 110.68 ลา้นบาท 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

งบการเงนิ 
  















หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5, 30 159,742,361          49,059,754            192,147                 6,239,250              

เงินลงทุนชั�วคราว 217,209                 215,291                 -                         -                         

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 6, 7, 30 184,007,016          171,770,168          1,184,933,703       863,913,560          

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทย่อย 7, 8 -                         -                         4,782,461,894       4,797,765,419       

สินค้าคงเหลือ 52,520,442            54,538,209            45,448,559            45,607,064            

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 131,513,458          151,588,077          79,246,955            79,716,814            

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 528,000,486          427,171,499          6,092,283,258       5,793,242,107       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

เงินฝากที�ติดภาระคํ�าประกัน 9 70,953,252            91,637,525            300,000                 300,000                 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 10, 30 -                         -                         3,242,709,653       3,242,709,653       

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 11 1,556,195              1,662,387              1,556,195              1,662,387              

ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื�อขาย - สุทธิ 12, 30 220,764,025          220,551,123          -                         -                         

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน - สุทธิ 13, 30 172,189,577          172,189,577          46,800,000            46,800,000            

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14, 30 7,394,907,214       7,894,068,255       247,134,880          270,193,876          

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 15 354,233,609          446,980,761          525,015                 944,841                 

ค่าความนิยม 28 656,937,646          656,937,646          -                         -                         

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 16 18,757,640            21,455,382            1,541,506              1,541,506              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 17 62,291,886            81,856,567            7,185,688              5,944,313              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,952,591,044       9,587,339,223       3,547,752,937       3,570,096,576       

รวมสินทรัพย์ 9,480,591,530       10,014,510,722     9,640,036,195       9,363,338,683       

สินทรัพย์

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที� 31 ธันวาคม ณ วันที� 31 ธันวาคม 

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนี�สินหมุนเวียน

หนี�สินที�ผิดนัดชําระ 22, 30 7,849,463,531       6,250,830,835       6,963,703,340       5,621,892,595       

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 18, 22, 30 158,200,881          626,032,134          -                         456,076,420          

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 7 345,785,517          380,592,295          627,543,304          465,951,708          

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ส่วนที�ครบกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 21 565,484,529          764,315,578          -                         -                         

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ส่วนที�ครบกําหนดชําระภายในหนึ�งปี  -                         997,615                 -                         -                         

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบริษัทและบุคคลอื�น 19, 22.1 9,600,000              470,982,644          -                         441,704,168          

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบริษัทย่อยและบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน 7 -                         -                         280,370,000          280,370,000          

หนี�สินตามคําพิพากษาจากการคํ�าประกัน - สุทธิ 22.2 2,004,516,513       1,952,410,642       -                         -                         

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 2,928,914              1,409,686              -                         -                         

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 32,309,153            32,780,175            1,386,152              1,437,796              

            รวมหนี�สินหมุนเวียน 10,968,289,038     10,480,351,604     7,873,002,796       7,267,432,687       

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 21 169,384,587          323,323,853          -                         -                         

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน  -                         832,577                 -                         -                         

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื�อเกษียณอายุ  1,736,672              3,595,219              1,292,636              906,543                 

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 16 388,297,605          440,124,208          -                         -                         

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 9,638,020              4,965,123              -                         -                         

            รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 569,056,884          772,840,980          1,292,636              906,543                 

รวมหนี�สิน 11,537,345,922     11,253,192,584     7,874,295,432       7,268,339,230       

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที� 31 ธันวาคม ณ วันที� 31 ธันวาคม 

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 

ทุนจดทะเบียน 

หุ้นสามัญ 2,691,819,598 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 2,691,819,598       2,691,819,598       2,691,819,598       2,691,819,598       

ทุนที�ออกและชําระแล้ว

หุ้นสามัญ 2,020,842,072 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 และ

หุ้นสามัญ 2,020,839,892 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 23 2,020,842,072       2,020,839,892       2,020,842,072       2,020,839,892       

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื�อคืน 16,163,291            16,110,971            16,163,291            16,110,971            

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 2,853,240,924       2,853,240,924       2,853,240,924       2,853,240,924       

กําไร(ขาดทุน)สะสม 

จัดสรรเพื�อทุนสํารองตามกฎหมาย 24 44,372,803            44,372,803            44,372,803            44,372,803            

จัดสรรเพื�อสํารองอื�น 4,000,000              4,000,000              4,000,000              4,000,000              

ส่วนที�ยังไม่ได้จัดสรร (7,048,080,635)      (6,230,059,797)      (3,173,727,839)      (2,844,520,841)      

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น (7,077,904)             (6,971,712)             849,512                 955,704                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที�เป็นบริษัทใหญ่ (2,116,539,449)      (1,298,466,919)      1,765,740,763       2,094,999,453       

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 59,785,057            59,785,057            -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (2,056,754,392)      (1,238,681,862)      1,765,740,763       2,094,999,453       

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,480,591,530       10,014,510,722     9,640,036,195       9,363,338,683       

ณ วันที� 31 ธันวาคม ณ วันที� 31 ธันวาคม 

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(หน่วย : บาท)

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่างของ ผลกําไร(ขาดทุน)จากการ รวม

ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจาก อัตราแลกเปลี�ยน ประมาณการตามหลัก องค์ประกอบ ส่วนของ

ทุนที�ออก  มูลค่าหุ้นทุน ส่วนเกิน สํารอง การเปลี�ยนแปลง จากการแปลง คณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับ อื�นของส่วน ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ และชําระแล้ว ซื�อคืน มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย สํารองอื�น ยังไม่ได้จัดสรร มูลค่าเงินลงทุน ค่างบการเงิน โครงการผลประโยชน์พนักงาน ของผู้ถือหุ้น ส่วนน้อย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561 2,020,839,892       16,110,971            2,853,240,924      44,372,803           4,000,000             (6,230,059,797)   955,704               (7,927,416)           -                                    (6,971,712)           59,785,057          (1,238,681,862)     

ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้น 23 2,180                     52,320                   -                        -                        -                        -                       -                       -                       -                                    -                       -                       54,500                  

ส่วนที�โอนไปกําไร(ขาดทุน)สะสม -                         -                         -                        -                        -                        -                       -                       -                       -                                    -                       -                       -                        

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                         -                         -                        -                        -                        (818,020,838)      (106,192)              -                       -                                    (106,192)              -                       (818,127,030)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 2,020,842,072       16,163,291            2,853,240,924      44,372,803           4,000,000             (7,048,080,635)   849,512               (7,927,416)           -                                    (7,077,904)           59,785,057          (2,056,754,392)     

#REF!

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560 1,983,927,367       16,110,971            2,853,240,924      44,372,803           4,000,000             (1,668,943,474)   652,572               (6,722,850)           -                                    (6,070,278)           59,803,608          3,286,441,921      

ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้น 23 36,912,525            -                         -                        -                        -                        -                       -                       -                       -                                    -                       -                       36,912,525           

ส่วนที�โอนไปกําไร(ขาดทุน)สะสม -                         -                         -                        -                        -                        10,678,536         -                       -                       (10,678,536)                      (10,678,536)         -                       -                        

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                         -                         -                        -                        -                        (4,571,794,859)   303,132               (1,204,566)           10,678,536                       9,777,102            (18,551)                (4,562,036,308)     

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 2,020,839,892       16,110,971            2,853,240,924      44,372,803           4,000,000             (6,230,059,797)   955,704               (7,927,416)           -                                    (6,971,712)           59,785,057          (1,238,681,862)     

งบการเงินรวม

กําไร(ขาดทุน)สะสม

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(หน่วย : บาท)

ผลกําไร(ขาดทุน)จากการ

ส่วนเกินทุนจาก ประมาณการตามหลัก รวมองค์ประกอบ

ทุนที�ออก ส่วนเกิน มูลค่า ส่วนเกิน สํารอง การเปลี�ยนแปลง คณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับ อื�นของส่วน รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว หุ้นทุนซื�อคืน มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย สํารองอื�น ยังไม่ได้จัดสรร มูลค่าเงินลงทุน โครงการผลประโยชน์พนักงาน ของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561 2,020,839,892         16,110,971              2,853,240,924         44,372,803              4,000,000                (2,844,520,841)        955,704                   -                                          955,704                 2,094,999,453         

ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้น 23 2,180                       52,320                     -                           -                           -                           -                           -                           -                                          -                        54,500                     

ส่วนที�โอนไปกําไร(ขาดทุน)สะสม -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                                          -                        -                           

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           (329,206,998)           (106,192)                  -                                          (106,192)               (329,313,190)           

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 2,020,842,072         16,163,291              2,853,240,924         44,372,803              4,000,000                (3,173,727,839)        849,512                   -                                          849,512                 1,765,740,763         

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560 1,983,927,367         16,110,971              2,853,240,924         44,372,803              4,000,000                (1,627,724,228)        652,572                   -                                          652,572                 3,274,580,409         

ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้น 23 36,912,525              -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                                          -                        36,912,525              

ส่วนที�โอนไปกําไร(ขาดทุน)สะสม -                           -                           -                           -                           -                           10,678,536              -                           (10,678,536)                            (10,678,536)          -                           

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           (1,227,475,149)        303,132                   10,678,536                              10,981,668            (1,216,493,481)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 2,020,839,892         16,110,971              2,853,240,924         44,372,803              4,000,000                (2,844,520,841)        955,704                   -                                          955,704                 2,094,999,453         

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไร(ขาดทุน)สะสม

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้

รายได้จากการขาย 26 360,260,541 455,996,723 -                         -                         

รายได้จากการให้เช่าและให้บริการ 26 478,194,465 480,610,235 25,200,000            25,800,000            

รายได้อื�น

- รายได้อื�นๆ 7 26,515,875 50,055,192 304,078,399          332,367,424          

รวมรายได้ 864,970,881 986,662,150 329,278,399 358,167,424

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 383,396,741 433,061,504 -                         -                         

ต้นทุนการให้เช่าและให้บริการ 419,731,934 450,969,978 -                         -                         

ค่าใช้จ่ายในการขาย 60,142,796 59,641,679 -                         -                         

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 217,315,128 597,289,955           111,790,800          215,741,669          

ค่าชดเชยค่าความเสียหายทางธุรกิจ 27 -                          -                           93,540,897 -                         

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -                          1,263,120,340 -                         882,247,722          

ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายสินทรัพย์ -                          18,856,559 -                         -                         

ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นตามคําพิพากษาการจากการคํ�าประกัน 22.2 52,105,871            1,952,410,642        -                         -                         

รวมค่าใช้จ่าย 27 1,132,692,470 4,775,350,657 205,331,697 1,097,989,391

กําไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (267,721,589) (3,788,688,507) 123,946,702 (739,821,967)

ต้นทุนทางการเงิน (560,525,983) (589,832,188) (453,153,700)         (485,435,145)         

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (828,247,572) (4,378,520,695) (329,206,998) (1,225,257,112)

รายได(้ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 25 52,539,115 48,440,831 -                         (2,218,037)             

กําไร(ขาดทุน)ของการดําเนินงานต่อเนื�อง (775,708,457) (4,330,079,864) (329,206,998) (1,227,475,149)

ขาดทุนของการดําเนินงานที�ยกเลิก 3.5 (42,312,381) (241,714,995) -                          -                          

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี (818,020,838) (4,571,794,859) (329,206,998) (1,227,475,149)

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�ไม่ต้องถูกจัดประเภทรายการใหม่

เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ

ตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย -                          10,678,536 -                          10,678,536

รายการที�อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่

เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (106,192) 303,132 (106,192) 303,132

ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน -                          (1,204,566) -                          -                          

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (818,127,030) (4,562,017,757) (329,313,190) (1,216,493,481)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ (818,020,838) (4,571,794,859) (329,206,998) (1,227,475,149)

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม -                          -                           -                         -                         

(818,020,838) (4,571,794,859) (329,206,998) (1,227,475,149)

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จ

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ (818,127,030) (4,562,017,757) (329,313,190) (1,216,493,481)

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม -                          -                           -                         -                         

(818,127,030) (4,562,017,757) (329,313,190) (1,216,493,481)

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (0.4062) (2.2700) (0.1635) (0.6095)

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หุ้น) 2,013,964,107       2,013,963,038        2,013,964,107       2,013,963,038       



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (828,247,572)         (4,378,520,695)      (329,206,998)         (1,225,257,112)      

รายการปรับกระทบกําไรเป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

หนี�สูญและหนี�สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 1,605,647              153,045,472          -                         -                         

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 375,000                 1,263,120,340       -                         882,247,722          

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ -                         18,856,559            -                         -                         

ค่าเสื�อมราคา 470,223,046          488,798,248          23,040,660            23,194,293            

ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 92,971,918            95,705,214            419,826                 421,829                 

ภาษีถูกหัก ณ ที�จ่ายตัดบัญชี -                         6,123,191              -                         6,123,191              

กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ (11,126)                  568,226                 (11,126)                  568,226                 

ผลประโยชน์พนักงานเมื�อเกษียณอายุ (1,858,547)             (12,760,255)           386,093                 (411,653)                

ค่าชดเชยค่าความเสียหายทางธุรกิจ -                         -                         93,540,897            -                         

ขาดทุนของการดําเนินงานที�ยกเลิก (42,312,381)           (241,714,995)         -                         -                         

ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นตามคําพิพากษาการจากการคํ�าประกัน 52,105,871            1,952,410,642       -                         -                         

เงินปันผลรับ -                         -                         -                         (12,001,424)           

ดอกเบี�ยรับ -                         -                         (298,202,460)         (306,893,743)         

ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย 560,525,983          589,832,188          453,153,700          485,435,145          

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

        ในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน 305,377,839          (64,535,865)           (56,879,408)           (146,573,526)         

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น)

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (14,756,732)           66,299,553            (34,413,005)           33,266,376            

สินค้าคงเหลือ 2,017,767              4,966,559              158,505                 42,400                   

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 20,074,619            17,930,511            469,859                 (306,029)                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 19,564,681            362,957,076          (24,000)                  (271,773)                

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 404,691,835          52,524,538            60,874,076            53,400,282            

เงินวางประกัน -                         (100,000,000)         -                         -                         

เจ้าหนี�อื�นและหนี�สินหมุนเวียนอื�น (471,022)                (11,844,805)           (51,644)                  (337,665)                

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 4,672,897              (371,000)                -                         -                         

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 741,171,884          327,926,567          (29,865,617)           (60,779,935)           

จ่ายดอกเบี�ย (560,525,983)         (589,832,188)         (1,946,920)             (152,307,471)         

จ่ายภาษีเงินได้ 4,929,482              (1,698,662)             (1,217,375)             -                         

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 185,575,383          (263,604,283)         (33,029,912)           (213,087,406)         

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากที�ติดภาระคํ�าประกัน(เพิ�มขึ�น)ลดลง 20,684,273            76,159,017            -                         -                         

เงินลงทุนชั�วคราวเพิ�มขึ�น (1,918)                    (1,902)                    -                         -                         

เงินสดรับ(จ่าย)เพื�อให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทย่อย -                         -                         15,303,525            49,605,980            

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนเพิ�มขึ�น -                         (78,176,725)           -                         -                         

เงินสดจ่ายเพื�อต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื�อขาย (212,902)                (3,745,000)             -                         -                         

ดอกเบี�ยรับ -                         -                         11,595,322            42,054,097            

เงินปันผลรับ -                         -                         -                         12,001,424            

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์ถาวร (41,565,410)           (112,963,973)         (69,736)                  (5,092,624)             

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (224,766)                (808,280)                -                         -                         

เงินสดรับจากการจําหน่ายทรัพย์สิน 69,265,779            4,294,656              99,198                   4,294,656              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 47,945,056            (115,242,207)         26,928,309            102,863,533          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

หนี�สินที�ผิดนัดชําระ 256,821,951          2,634,310,746       -                         -                         

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินเพิ�มขึ�น(ลดลง) (7,223,289)             (2,114,077,280)      -                         11,651,410            

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลอื�น (19,678,476)           (91,210,042)           -                         (409,245)                

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากบริษัทย่อย -                         -                         -                         50,370,000            

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (352,770,315)         (328,576,966)         -                         -                         

ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้น 54,500                   36,912,525            54,500                   36,912,525            

เงินสดจ่ายชําระหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน (1,830,192)             (8,394,962)             -                         -                         

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม -                         (18,551)                  -                         -                         

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน        (124,625,821)         128,945,470          54,500                   98,524,690            

ผลต่างอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 1,787,989              (1,204,566)             -                         -                         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง) - สุทธิ 110,682,607          (251,105,586)         (6,047,103)             (11,699,183)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 49,059,754            300,165,340          6,239,250              17,938,433            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 159,742,361          49,059,754            192,147                 6,239,250              

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์อสีท์ เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป   
 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท 
 

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน
จ ากัด โดยมีท่ีตั้ งส านักงานใหญ่ คือ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10320 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจ ดงัน้ี 
1) การจ าหน่ายและให้เช่าเคร่ืองใชส้ านกังาน โดยเฉพาะเคร่ืองถ่ายเอกสาร และเคร่ืองพิมพส์ าเนาอตัโนมติั รวมถึงบริการ

ซ่อมบ ารุงท่ีเก่ียวข้อง บริษัทได้รับแต่งตั้ งให้เป็นผูจ้ ัดจ าหน่ายเคร่ืองถ่ายเอกสาร รวมทั้ งอุปกรณ์อะไหล่และวสัดุ
ส้ินเปลืองภายใตเ้คร่ืองหมายการค้าของ Konica Minolta แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย ตามสัญญา Exclusive 
Distributorship และบริษทัไดจ้ าหน่ายสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจน้ีแลว้เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 และบริษทัไม่ได้
ประกอบธุรกิจน้ีตั้งแต่ปี                                                             

2) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 
3) บริหารจดัการขยะ 
4) กิจการโรงแรม 
5) อ่ืนๆ 
 

1.2 ความไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วข้องกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สถานะทางการเงินบางส่วนของกลุ่มบริษทัและบริษทั เป็นดงัน้ี 
 

  ลา้นบาท 
  กลุ่มบริษทั  บริษทั 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ปัจจยัเส่ียงต่อการด าเนินงานต่อเน่ือง  2561  2560  2561  2560 
(1) ก าไร(ขาดทุน) ส าหรับปี  (818)  (4,572)  (329)  (1,227) 
(2) ขาดทุนสะสม  (7,000)  (6,182)  (3,125)  (2,796) 
(3) หน้ีสินหมุนเวียนมากกวา่สินทรัพยห์มุนเวียน  10,440  10,053  1,781  1,474 
(4) ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั(ขาดทุนสะสมเกินทุน)  (2,116)  (1,298)  1,766  2,095 
 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัและบริษทัไดเ้กิดการฟ้องร้องในระหวา่งผูบ้ริหารของบริษทัในช่วงปี พ.ศ.2560 ท าให้เกิดปัญหาการ
ขดัแยง้อยา่งรุนแรงในการบริหารงาน จนส่งผลต่อการบริหารการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย และท าให้เกิดการผิดนดัช าระ
หน้ีและมีการฟ้องร้องของเจา้หน้ีเป็นล าดบัมา ตลอดจนอดีตกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัไดถู้กกล่าวโทษจากหน่วยงาน
ก ากบัดูแล ท าใหเ้จา้หน้ีส่วนใหญ่ไดฟ้้องร้องต่อศาลแลว้ ซ่ึงคดีความส่วนใหญ่ไดมี้ค าพิพากษาถึงท่ีสุด ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22.1 และ 33 และมีคดีความท่ีศาลไดพ้ิพากษาถึงท่ีสุดแล้วตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 22.2 ท าให้กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากค าพิพากษาดงักล่าวจ านวน 1,952.41 ลา้นบาท ในปี 2560 และตอ้ง
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รับรู้ดอกเบ้ียตามค าพิพากษาในปี 2561 จ านวนเงินสุทธิ 52.11 ลา้นบาท ปัจจยัเหล่าน้ีช้ีให้เห็นวา่มีความไม่แน่นอนอยา่งเป็น
สาระส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารเช่ือมัน่วา่ การจดัท างบการเงินตามขอ้สมมติฐานวา่กลุ่มบริษทัและบริษทัจะด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง
นั้ นเหมาะสมเน่ืองจากผูบ้ริหารเช่ือว่า คดีต่างๆ ดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษัทและ
บริษทั ดงันั้น งบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัจดัท าข้ึนตามเกณฑก์ารด าเนินงานต่อเน่ือง 
 

1.3 บริษทัมีการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการและผูบ้ริหาร โดยไดจ้ดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 
  มีนาคม 2562 และคร้ังล่าสุดวนัท่ี    ตุลาคม 2563 โดยท่ีคณะกรรมการบริษทัเดิมไม่ไดจ้ดัท างบการเงินภายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายก าหนด คณะกรรมการและผูบ้ริหารปัจจุบนัมีหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทัในการจดัท าและ
จดัส่งงบการเงินของบริษทั บนพ้ืนฐานขอ้จ ากดัของขอ้มูล แต่คณะกรรมการบริษทัเช่ือโดยสุจริตวา่ งบการเงินท่ีไดจ้ดัท าข้ึนน้ี
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
 

2. หลกัเกณฑ์ในการจดัท างบกการเงบนิ 
 

2.1 เกณฑ์ในการจดัท างบการเงนิ 
 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบติัทางการบญัชี ท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพ
บญัชีฯ (“สภาวชิาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่ท่ีไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนั  หรือมีการตีความใน
สองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

2.2 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงบานทางบการเงบนิใหม่ 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั  
 

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความท่ี
ออกและปรับปรุงใหม่โดยสภาวชิาชีพบญัชีฯ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2561 ซ่ึงการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ในปีปัจจุบนัไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมี
นยัส าคญั 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
 

ในระหวา่งปี สภาวชิาชีพบญัชีฯไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินการตีความ
มาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี 
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 ปีท่ีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 2562 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 2562 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบกระแสเงินสด 2562 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง นโยบายการบญัชีการเปล่ียนแปลงประมาณการ  
 ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด  
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 2562 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ภาษีเงินได ้ 2562 
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2562 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สญัญาเช่า 2562 
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 2562 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
 และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 2562 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ  
 อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 2562 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 2562 
ฉบบัท่ี   24  (ปรับปรุง 2561)   เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2562 
ฉบบัท่ี   26   (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์  

   เม่ือออกจากงาน 2562 
ฉบบัท่ี  27   (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 2562 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 2562 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ  
 ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 2562 
ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ก าไรต่อหุน้ 2562 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 2562 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2562 
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน   
และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 2562 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2562 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 2562 
ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เกษตรกรรม 2562 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 2562 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2562 
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรวมธุรกิจ 2562 
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 ปีท่ีมีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย  
 และการด าเนินงานท่ียกเลิก 2562 
ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 2562 
ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 2562 
ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบการเงินรวม 2562 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การร่วมการงาน 2562 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 2562 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 2562 
ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 2562 
การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มี  

 ความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 2562 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สญัญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 2562 
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี  

 ของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 2562 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึน  

 ตามรูปแบบกฎหมาย 2562 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 2562 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 2562 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ี สินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน   
  การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 2562 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 2562 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน   

  การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 2562 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 2562 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 2562 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 2562 
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์   
 ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและปิิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐาน  
 การบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 2562 
ฉบบัท่ี 16 เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 2563 
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 ปีท่ีมีผลบงัคบัใช ้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 2562 
ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 2563 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิว
ดิน 

2562 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินท่ีน าส่งรัฐ 2562 
 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ
บญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2562 แลว้เห็นวา่  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1, ฉบบัท่ี 2, ฉบบัท่ี 7, ฉบบัท่ี 8, ฉบบัท่ี 10, ฉบบัท่ี 12, ฉบบัท่ี 16, 
ฉบบัท่ี 17, ฉบบัท่ี 18, ฉบบัท่ี 19, ฉบบัท่ี 21, ฉบบัท่ี 23,  ฉบบัท่ี 24, ฉบบัท่ี 27, ฉบบัท่ี 28, ฉบบัท่ี 33, ฉบบัท่ี 34, ฉบบั
ท่ี 36, ฉบบัท่ี 37, ฉบบัท่ี 38, ฉบบัท่ี 40  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3, ฉบบัท่ี 8, ฉบบัท่ี 10, ฉบบัท่ี 11, 
ฉบบัท่ี 12, ฉบบัที่ 13, ฉบบัท่ี 15 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 จะไม่มีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั ส่วนมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชี  และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืน ๆ ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ 
ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 

 

และฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานการ
บญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั 

 

2.3  สกลุเงบนิทีใ่ช้ในการด าเนินงบานลละน าเสนงงบกการเงบนิ 
 

งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 

2.4  การใช้วจิารณญาณลละการประมาณการ  
 

ในการจดัท างบการเงินน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้จิารณญาณการประมาณและ
ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกับ 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 

ในการจดัท างบการเงินผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณอยา่งมีนยัส าคญัในการถือปิิบติัตามนโยบายการบญัชีของ
กลุ่มบริษทัและแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการ ซ่ึงถือปิิบติัเช่นเดียวกนัในการจัดท างบ
การเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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3. เกณฑ์การจดัท างบการเงนิรวม 
 

3.1 งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
(“กลุ่มบริษทั”  และ “บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย”) และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบัการจดัท างบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงัต่อไปน้ี 

 

  ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 

ช่ือบริษัท ประเภทกจิการ 2561 2560 

บริษทัย่อยทางตรง    

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เทอมอล  
          พาวเวอร์ จ  ากดั (IFEC-T)           

ธุรกิจลงทุน (Holding) ในธุรกิจพลงังาน
ทดแทนและบริหารจดัการขยะ 

99.99 99.99 

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์แคป  
          แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (ICAP) 

ลงทุนและบริหารโครงการ 99.99 99.99 

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์วนิด ์ 
          อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (IWIND)  

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 80.00 80.00 

บริษทั กรีน เอนเนอร์จี เทคโนโลย ีอิน  
           (ไทยแลนด)์ จ  ากดั (GE) 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทั สมประสงคอิ์นเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (SPS) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทั เจ.พี. โซล่า พาวเวอร์ จ  ากดั (JP) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทั สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (SIFEE) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทั อีสเอนเนอร์จี จ  ากดั (IS) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทั ยนิูเวอร์แซล โพรไวเดอร์ จ  ากดั (UP) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทั วงัการคา้รุ่งโรจน์ จ  ากดั  (WR) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทั ซนัพาร์ค จ ากดั (SP) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทั ซนัพาร์ค 2 จ  ากดั (SP2) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 
บริษทั แม่สะเรียง โซลา จ ากดั (MS) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทั ซีอาร์ โซลาร์ จ  ากดั (CR) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทั สมภูมิโซล่าพาวเวอร์ จ ากดั (SPP) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์โซล่าร์ จ  ากดั (ISOLAR) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทั ว.ี โอ. เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย จ ากดั** (VON) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทั ไอเฟค (แคมโบเดีย) จ ากดั (IFEC-C) 
 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 
ในประเทศกมัพูชา 

100.00 100.00 

บริษัทย่อยทางอ้อม    

บริษทัยอ่ยทางออ้มถือหุน้โดย IFEC-T    

บริษทั ทรู เอน็เนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จ  ากดั**** (TEPL) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทั คลีน ซิต้ี จ  ากดั (CC) บริหารจดัการขยะ 99.99 99.99 

บริษทั รุ้งเอกรยา เอน็จิเนียร่ิง (สระแกว้) จ  ากดั* (RA) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 95.00 95.00 

บริษทัยอ่ยทางออ้มถือหุน้โดย ICAP    

บริษทั สมาร์ททรี จ ากดั* (SMT) 
          

วางระบบและขยายเครือข่ายระบบงาน
คมนาคมและสายส่งไฟฟ้า 

99.99 
 

99.99 
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  ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 

ช่ือบริษัท ประเภทกจิการ 2561 2560 

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็จิเนียร่ิง  
          แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั* (ICON) 

ตวัแทนจ าหน่ายเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และ
อะไหล่ท่ีเก่ียวกบัการขนส่งคมนาคม 

99.99 99.99 

บริษทั เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (APK) ใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพยทุ์กประเภท 99.99 99.99 

บริษทั โรงแรมดาราเทว ีจ  ากดั**** (DDV) 
          

โรงแรมรีสอร์ทและหอ้งชุด ภายใตช่ื้อ 
“โรงแรมดาราเทว ีเชียงใหม่” 

99.99 99.99 

บริษทั ดาราเทว ีจ  ากดั (DV)  ใหเ้ช่าเคร่ืองหมายการคา้ ภายใตช่ื้อ 
“โรงแรมดาราเทว ีเชียงใหม่” 

99.99 99.99 

บริษทัยอ่ยทางออ้มถือหุน้โดย IWIND    

บริษทั ลมลิกอร์ จ  ากดั*** (LLG) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์ธุรกิจ จ ากดั* (IBIZ) 
          (ช่ือเดิม “บริษทั สาธารณูปโภคเกาะพยาม จ ากดั” (KPY)) 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทั เกาะเต่า วนิด ์จ  ากดั* (KTW)  ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทัยอ่ยทางออ้มถือหุน้โดย GE    

บริษทั กรีน เพาเวอร์ โซล่าร์ จ  ากดั* (GPS) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทั กรีน โซล่าร์ ฟาร์ม จ ากดั* (GSF) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทัยอ่ยทางออ้มถือหุน้โดย SPS    

บริษทั สมประสงค ์มารวย จ ากดั* (SMR) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทั สมประสงค ์มาเลิศ จ ากดั* (SML) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทัยอ่ยทางออ้มถือหุน้โดย JP    

บริษทั เจ.พี. มัง่คัง่ จ  ากดั* (JPM) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทัยอ่ยทางออ้มถือหุน้โดย SIFEE    

บริษทั สแกน เพาเวอร์ จ  ากดั* (SPW) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทั สแกน สมมาตร จ ากดั* (SSM) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทัยอ่ยทางออ้มถือหุน้โดย IS    

บริษทั อีส เพาเวอร์ กรีน จ ากดั* (ISP) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทั อีส ซนั ฟาร์ม จ ากดั* (ISF) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทัยอ่ยทางออ้มถือหุน้โดย UP    

บริษทั ย ูโซล่าร์ จ  ากดั* (USL) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทั ย ูรีนิวเอเบิ้ล จ  ากดั* (URA)  ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทัยอ่ยทางออ้มถือหุน้โดย WR    

บริษทั วงัรุ่งโรจน์ จ  ากดั* (WRR) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทัยอ่ยทางออ้มถือหุน้โดย SP    
บริษทั ซนั ลาร์โซ จ ากดั* (SLS) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทัยอ่ยทางออ้มถือหุน้โดย SP2    

บริษทั ซนั รีนิวเอเบิ้ล จ  ากดั* (SRA) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทัยอ่ยทางออ้มถือหุน้โดย MS    

บริษทั แม่สะเรียง สวนแสง จ ากดั* (MSS) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 



 

8 
 

  ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 

ช่ือบริษัท ประเภทกจิการ 2561 2560 

บริษทัยอ่ยทางออ้มถือหุน้โดย VON    

บริษทั ว.ีโอ. โซล่าร์ จ  ากดั** (VOS) ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 99.99 99.99 

บริษทัยอ่ยทางออ้มถือหุน้โดย IFEC-C    

Monthon Dynasty Co., Ltd. ใหเ้ช่าท่ีดินในประเทศกมัพูชา 49.00 49.00 
 

*    ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินพาณิชยกิจ 
**  โดยมติของท่ีประชุมกรรมการของบริษทั คร้ังท่ี 9/2560  เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 มีมติอนุมติัให้จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั

ยอ่ยและบริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าวทั้งจ านวน โดยมีผลขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวจ านวน 31.84 ลา้นบาท 
***โดยมติของท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ IWIND คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2561 มีมติอนุมติัให้จ าหน่ายเงินลงทุน

ในบริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าวทั้งจ านวน โดยมีผลขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวจ านวน 93.54 ลา้นบาท 
**** หยดุด าเนินกิจการตั้งแต่ปี 2559 และเดือนพฤษภาคม 2563 ตามล าดบั 

 

3.2 งบการเงินของบริษทัย่อยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย ณ วนัท่ีในงบแสดง
ฐานะการเงินส าหรับรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียในระหวา่งปีส าหรับรายการท่ีเป็นรายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้าย ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบ
การเงิน” ในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

3.3 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญั ยอดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ และทุน
เรือนหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 

 

3.4 บริษทัฯ น างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ มีอ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึง
วนัท่ีบริษทัฯ ส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 
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3.5 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยมีมติใหห้ยดุด าเนินงานบริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึง (TEPL) เน่ืองจากเห็นวา่การ
ด าเนินธุรกิจในส่วนดงักล่าวไม่คุม้ค่าเชิงพาณิชย ์

 

   รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานบริษทัยอ่ยทางออ้มดงักล่าวซ่ึงแสดงอยูใ่นงบการเงินรวม มีดงัต่อไปน้ี 
 

 
(หน่วย : บาท) 

สินทรัพย์  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 216,482 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 945,943 
สินคา้คงเหลือ 2,219,543 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 4,775,796 
เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั 800,000 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 175,903,286 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 16,927 
สินทรัพย์ส าหรับการด าเนินงานทีย่กเลกิ 184,877,977 

  
หนีสิ้น  
หน้ีสินท่ีผิดนดัช าระ 146,591,454 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6,226,589 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 4,345 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 1,188,250 

หนีสิ้นส าหรับการด าเนินงานทีย่กเลกิ 154,010,638 

  
ผลการด าเนินงานของการด าเนินงานทีย่กเลกิ  
ขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานทีย่กเลกิ (42,312,381) 
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3.6 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกลุ่ม IWIND ท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบอ่ืน ซ่ึงแสดง
อยูใ่นงบการเงินรวม มีดงัต่อไปน้ี 

 

 
(หน่วย : บาท) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561  
สินทรัพย์  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 136,894,864 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 42,960,098 
สินคา้คงเหลือ 51,145 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 6,727,549 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 724,651,215 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,658,482 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 33,115,542 
     รวมสินทรัพย์ 950,058,895 

  
หนีสิ้น  
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 158,200,881 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 18,869,797 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 412,267,549 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 9,600,000 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 1,869,114 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,102,831 

     รวมหนีสิ้น 601,910,172 

  
งบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561  
รายไดจ้ากการขาย 99,803,063 
รายไดอ่ื้น 16,736,840 
ตน้ทุนขาย (59,991,147) 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (206,392) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (35,655,933) 
ตน้ทุนทางการเงิน (32,147,618) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (11,461,187) 
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3.7 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกลุ่ม IFEC-C ท่ียงัไม่ไดรั้บการตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชี ซ่ึงแสดงอยูใ่นงบการเงินรวม มีดงัต่อไปน้ี 

 

 
(หน่วย : บาท) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561  
สินทรัพย์  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,774,565 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,540,112 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 210,348 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 232,420,526 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 51,509 
     รวมสินทรัพย์ 237,997,060 

  
หนีสิ้น  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,831,796 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 8,710 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 563,095 
     รวมสินทรัพย์ 3,403,601 

  
งบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561  
รายไดจ้ากการขาย 8,854,620 
รายไดอ่ื้น 16,757 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (14,680,104) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (5,808,727) 
 

4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 
 

4.1 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึง
ก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

 

4.2 เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

เงินลงทุนชัว่คราวเป็นเงินฝากประจ าประเภทมีก าหนดระยะเวลามากกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี 
 

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 
 

ลูกหน้ีการคา้แสดงดว้ยมูลค่าท่ีจะไดรั้บ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี หน้ีสูญท่ี
เกิดข้ึนในระหวา่งปีตดัเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีท่ีเกิดข้ึน บริษทัประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยอาศยัการประเมินผลของฝ่าย
บริหารเก่ียวกับความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึน จากยอดลูกหน้ีท่ีคงคา้งอยู่ ณ วนัส้ินปี การประเมินผลดังกล่าวได้ค  านึงถึง
ประสบการณ์การช าระเงินในอดีตและปัจจัยอย่างอ่ืน ซ่ึงรวมทั้ งการเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบและปริมาณของลูกหน้ี 
ความสมัพนัธข์องยอดค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญต่อยอดลูกหน้ี ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 
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4.4 สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แตร่าคาใดจะต ่ากวา่ ราคาทุนของสินคา้ค านวณโดย วิธีถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ าหนกั ตน้ทุนในการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่าภาษี อากร ค่า
ขนส่งหกัดว้ยส่วนลดและเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้  มูลค่าท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของ
ธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นเพื่อให้สินคา้นั้นส าเร็จรูปและค่าใชจ่้ายในการขาย บริษทัฯ มีการพิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่า
ส าหรับสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพ 

 

4.5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถื่อไว้เพ่ือขาย 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน (หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกซ่ึงประกอบดว้ยสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน) ท่ีคาดวา่มูลค่าตามบญัชีท่ีจะไดรั้บคืนส่วน
ใหญ่มาจากการขายมากกวา่มาจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นต่อไป จดัเป็นประเภทสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายสินทรัพย ์(หรือส่วนประกอบ
ของกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิก) วดัมูลค่าดว้ยจ านวนท่ีต ่ากวา่ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขายผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าส าหรับกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกน าไปปันส่วนใหก้บัค่าความนิยมเป็นล าดบัแรก แลว้จึงปันส่วนให้กบัยอดคงเหลือของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสดัส่วน ยกเวน้ไม่ปันส่วนรายการขาดทุนให้กบัสินคา้คงเหลือ สินทรัพยท์างการเงิน และอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน ซ่ึงสินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าดว้ยเกณฑ์ท่ีแตกต่างกนัตามนโยบายการบญัชีของบริษทั  ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ส าหรับการลดมูลค่าในคร้ังแรกและผลก าไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าในภายหลงัรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ผลก าไรรับรู้ไม่เกินยอด
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมท่ีเคยรับรู้ 

 

4.6 เงนิลงทุน 
 

บริษทัยอ่ย 
บริษทัย่อยหมายถึงบริษทัท่ีบริษทัใหญ่มีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออ้มมากกว่าก่ึงหน่ึงของสิทธิในการออกเสียง
ทั้งหมด หรือมีอ านาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดถู้กน ามารวมใน
การจดัท างบการเงิน โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัใหญ่มีอ านาจควบคุม จนถึงวนัท่ีบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดข้ายออกไป รายการและ
ยอดคงเหลือระหวา่งกลุ่มบริษทั ตลอดจนก าไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ นโยบายการบญัชี
ส าหรับบริษทัยอ่ยจะเปล่ียนแปลงเพื่อใชน้โยบายบญัชีเดียวกบักลุ่มบริษทัในการจดัท างบการเงินรวม  

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ธีิราคาทุน 
 

หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 
เงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายติุธรรม บริษทับนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนดงักล่าวเป็นรายการแยกต่างหากใน
ส่วนของผูถื้อหุน้จนกระทัง่จ าหน่ายเงินลงทุนบริษทัจึงบนัทึกการเปล่ียนแปลงมลูค่านั้นในงบก าไรขาดทุน 

 

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือล่าสุดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ณ วนัท่ีรายงาน 

 

4.7 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่อสงัหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึนหรือ
ทั้ งสองอย่าง ทั้ งน้ีไม่ได้มีไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการ
บริหารงาน  

 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพื่อให้ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเองรวมถึง
ตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพื่อให้อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใชง้านและ
รวมถึงตน้ทุนการกูย้มื 

 

ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละ
รายการ ยกเวน้อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเภทท่ีดินซ่ึงมีอายกุารใชง้านไม่จ ากดั อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ประเภท
อาคารและส่ิงปลูกสร้างมีอายกุารใชง้านประมาณ 20 ปี 

 

4.8 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน แสดงดว้ยราคาทุน ส าหรับอาคาร และอุปกรณ์ รับรู้เม่ือเร่ิมแรกตามราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ต่ละชนิด ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ
สินทรัพยด์งัต่อไปน้ี ยกเวน้ท่ีดินซ่ึงมีอายกุารใชง้านไม่จ ากดั 

 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 10 - 25     ปี 
อาคารและท่าเทียบเรือ 5 - 35     ปี 
เคร่ืองตกแต่ง และอุปกรณ์ส านกังาน 3 - 20     ปี 
โรงไฟฟ้าและเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ 5 - 25     ปี 
ยานพาหนะ 5 - 10     ปี 

 

เคร่ืองถ่ายเอกสารใหเ้ช่า ค านวนค่าเส่ือมราคาโดยวธีิผลรวมจ านวนปี (Sum-of-the-years-digits) เป็นเวลา 3 - 5 ปี 
 

ในกรณีท่ีราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนซ่ึงค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะเกิดใน
อนาคตจากการใช้สินทรัพยอ์ย่างต่อเน่ือง หรือจ านวนท่ีจะได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนจากการจ าหน่าย
สินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ ราคาตามบญัชีจะถกูปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

 

ก าไรขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ก าหนดข้ึนจากราคาตามบญัชี และไดร้วมอยูใ่นการค านวณก าไรจากการ
ด าเนินงาน 

 

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว  
 

กรณีบริษัทเป็นผู้ให้เช่า 
สินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่าตามสญัญาเช่าด าเนินงานรวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินในส่วนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ภายใตช่ื้อ 
เคร่ืองถ่ายเอกสารให้เช่าและตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยโ์ดยวิธีผลรวมจ านวนปี (Sum-of-the 
years-digits) รายไดค้่าเช่ารับรู้ดว้ยวธีิเสน้ตรงตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า 

 

กรณทีีบ่ริษัทเป็นผู้เช่า 
สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า โดยจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วน ระหว่างหน้ีสินและ
ค่าใชจ่้ายทางการเงินเพื่อใหไ้ดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยูโ่ดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่า
หกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า 
สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า  
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สญัญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่า จะจดัเป็น
สญัญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึกใน
ก าไรหรือขาดทุนโดยใชว้ธีิเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น 

 

4.10 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

เคร่ืองหมายการคา้แสดงดว้ยราคาทุนหลงัหกัดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตดัจ าหน่ายสะสม ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยวธีิเสน้ตรงเป็นระยะเวลาดงัน้ี 
 

 สิทธิการเช่า 25 - 30     ปี 
 ใบอนุญาตประกอบกิจการ 25 - 30     ปี 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 - 10     ปี 
 มูลค่าส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า ตามอายสุญัญาท่ีไดรั้บการสนบัสนุน 
 เคร่ืองหมายการคา้ อายกุารใชป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 

 

ไม่มีการคิดค่าตดัจ าหน่ายส าหรับเคร่ืองหมายการคา้เน่ืองจากอายุการใชป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน อย่างไรก็ตามกลุ่ม
บริษทัจะทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจ าทุกปีและเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอาจเกิดการดอ้ยค่า 

 

4.11 ค่าความนิยม 
 

ค่าความนิยมแสดงถึงส่วนของตน้ทุนการไดม้าท่ีมีมูลค่าสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนท่ีกลุ่มบริษทัมีในส่วนแบ่งใน
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อย ณ วนัท่ีซ้ือบริษทัย่อย ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือบริษทัยอ่ยแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 

ค่าความนิยมท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
ค่าความนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีการกลบัรายการ ทั้งน้ีมูลค่าคงเหลือตามบญัชีของค่าความนิยมจะถูกรวมค านวณในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือมีการขายบริษทัยอ่ย 

 

ในการทดสอบการดอ้ยคา่ของค่าความนิยม คา่ความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยท่ีหน่วยนั้น
อาจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกนัซ่ึงคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากค่าความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจ 

 

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

กลุ่มบริษทัไดส้อบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์และสินทรัพยอ่ื์นเม่ือมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงของ
สถานการณ์ท่ีเป็นขอ้บ่งช้ีวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์จ านวนต ่ากวา่มูลค่า สินทรัพยท่ี์บนัทึกบญัชีไวโ้ดยบริษทั
จะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายและจะบนัทึกกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ป็นรายได้
เม่ือมูลค่าของสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืนสูงกวา่มูลค่าท่ีบนัทึกบญัชีไว ้ทั้งน้ีจ านวนผลขาดทุนท่ีกลบัรายการน้ีตอ้งไม่สูงกวา่
มูลคา่ตามบญัชี (สุทธิจากค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง) ท่ีควรจะเป็นหากบริษทัไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อน ๆ 
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4.13 ประมาณการหนีสิ้น 
 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการ
อนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดวา่จะส่งผลใหต้อ้งเกิดการไหลออกของทรัพยากร
เพ่ือจ่ายช าระภาระผกูพนัและจ านวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะไดรั้บคืนบนัทึกเป็นสินทรัพย์
แยกต่างหากก็ต่อเม่ือการไดรั้บคืนคาดวา่จะไดรั้บอยา่งแน่นอนเม่ือไดจ่้ายช าระประมาณการหน้ีสินไปแลว้ 

 

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน  
 

โครงการสมทบเงิน 
กลุ่มบริษทั และพนกังานของกลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและ
เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั 
เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  
กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวา่เงิน
ชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  

 

กลุ่มบริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณ
การไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ ไดท้ าการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั  

 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) ส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน  

 

หน้ีสินของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน  ประกอบดว้ย มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการ
ผลประโยชน์ หักดว้ย ตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ และผลก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ 

 

4.15 การรับรู้รายได้ 
 

บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายและบริการเม่ือส่งมอบสินคา้และลูกคา้ยอมรับสินคา้นั้น หรือเม่ือไดใ้ห้บริการแก่ลูกคา้แลว้  
รายไดจ้ากการขายเป็นจ านวนท่ีสุทธิจากภาษีขายและส่วนลด  

 

ก าไรขั้นตน้จากการขายตามสญัญาเช่าซ้ือรับรู้เป็นรายไดท้ั้งจ านวนในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการใหเ้ช่าซ้ือ  
 

ดอกเบ้ียรับจากการขายตามสญัญาเช่าซ้ือรับรู้ตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (Effective Interest Rate)  
 

เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
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4.16 รายการบัญชีทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 
 

บริษทัแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนให้เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการและ
แปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและท่ีเกิดจากการแปลงค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าว ไดบ้นัทึกทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 

 

4.17 ภาษีเงนิได้ 
 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน  

 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไป
ไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลด
มูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่วา่บริษทัจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึก
โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

4.18 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อ(ขาดทุน)หุน้ขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้
สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี โดยไม่รวมหุน้สามญัซ้ือคืน 

 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลดค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ดว้ยจ านวนหุ้นสามญั
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ซ่ึงออกจ าหน่ายและเรียกช าระในระหวา่งปีปรับปรุงดว้ยผลกระทบจากสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุน้ 

 

4.19 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ี และเงินฝาก
ประจ าท่ีติดภาระค ้าประกนั หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย   เจา้หน้ีการคา้ หน้ีสินภายใต้
สญัญาเช่าการเงิน ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและเจา้หน้ีอ่ืน และภาษีเงินไดค้า้งจ่าย นโยบายการบญัชีเฉพาะส าหรับรายการแต่ละรายการได้
เปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4.20 การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคญั 
 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในเร่ือง
ท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงิน
และต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใช้
ดุลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
กลุ่มบริษทัใชห้ลกัเกณฑก์ารวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีประกอบกบัการประเมินสถานภาพทางการเงินปัจจุบนัของลูกหน้ีเป็น
เกณฑใ์นการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญโดยมีการก าหนดช่วงอายลุูกหน้ีและสถานภาพของลูกหน้ีไวเ้ป็นเกณฑใ์น
การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีท่ีมีอายหุน้ีคา้งช าระ 

 

ค่าเผื่อการลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ 
กลุ่มบริษทัพิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้จากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจและตามสภาพปัจจุบนัของสินคา้คงเหลือ
เป็นเกณฑ์มูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บหมายถึง มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขาย หักดว้ยตน้ทุนส่วนเพ่ิมจากการท าต่อเพ่ือให้
สินคา้นั้นส าเร็จรูป หรือคา่ใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการท าใหสิ้นคา้นั้นพร้อมขายไดใ้นราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ
เปล่ียนแปลงเช่นนั้นเกิดข้ึน 

 

นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งทบทวนการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่า หากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลย
พินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 

สญัญาเช่า  
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทัฯได้โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ใน
สินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์ 
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้
สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่นอตัราคิดลดอตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคตอตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลง
ในจ านวนพนกังานเป็นตน้ 

 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
บริษทัฯใชว้ธีิราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้
ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้กรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพ
คล่องได ้บริษทัฯจะใชว้ธีิราคาทุนหรือวธีิมูลค่าทดแทนในการวดัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 
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ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ืองมูลค่ายุติธรรม ก าหนด
ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 

 

บริษทัไดเ้ปิดเผยวธีิการประมาณมลูค่ายติุธรรมของรายการท่ีกล่าวขา้งตน้ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขา้งตน้ 
 

4.21 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทัไม่วา่จะ
เป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีท าหนา้ท่ีถือหุ้น บริษทัยอ่ย และ
กิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือ
หุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบับริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือ 
พนกังานของบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทัค านึงถึงเน้ือหาของ
ความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 
 

5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

 
(หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2561 2560 2561 2560 

 เงินสดในมือ 1,899,629 1,895,582 109,593 74,521 
 เงินฝากสถาบนัการเงิน  

 
 

 กระแสรายวนั 4,053,916 7,887,607 45,666 1,133,213 
ออมทรัพย ์ 152,847,766 28,585,059 36,889 5,031,516 
ประจ าและอ่ืนๆ 941,050 10,691,506 -                        - 

รวม 159,742,361 49,059,754 192,147 6,239,250 
 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 

 
(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

2561 2560 2561 2560 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีเช่าซ้ือ 157,935,365 143,582,217 6,915,934 9,087,235 
 หกั : ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (36,374,695) (34,769,048) (6,134,193) (6,134,193) 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีเช่าซ้ือ - สุทธิ 121,560,670 108,813,169 781,741 2,953,042 
 บวก : ลูกหน้ีอ่ืน 62,446,346 62,956,999 1,184,151,962 860,960,518 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 184,007,016 171,770,168 1,184,933,703 863,913,560 
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 ยอดคงเหลือของลกูหน้ีการคา้แสดงแยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 
(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2561 2560 2561 2560 

 ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 149,625,659 109,528,850 - - 
 เกินก าหนดช าระ  

 
 

  นอ้ยกวา่ 3 เดือน 1,161,016 2,081,502 - - 
 3 - 6 เดือน 23,090 3,535,695 - 2,594,803 
 6 - 12 เดือน 209,666 1,191,830 - 569,508 
 มากกวา่ 12 เดือน 6,915,934 27,244,340 6,915,934 5,922,924 

 รวม 157,935,365 143,582,217 6,915,934 9,087,235 
 หกั : คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (36,374,695) (34,769,048) (6,134,193) (6,134,193) 

  สุทธิ 121,560,670 108,813,169 781,741 2,953,042 
 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีอ่ืนประกอบดว้ย 
 

 
(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

2561 2560 2561 2560 

 เงินมดัจ าโครงการ - สุทธิ 30,350,000 30,350,000 30,350,000 30,350,000 
 ลูกหน้ีบริษทัในเครือ - - 30,577,655 19,534,357 
 เงินทดรองจ่าย 2,857,720 7,066,579 331,250,206 302,026,003 
 ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 13,194,094 11,315,496 1,820,478 1,670,899 
 ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 789,557,997 502,950,859 
 ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 4,049,184 7,656,797 595,626 4,428,400 
 อ่ืนๆ 11,995,348 6,568,127 - - 

 รวม 62,446,346 62,956,999 1,184,151,962 860,960,518 
 

7. รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทฯ ค านึงถึงเน้ือหาของ
ความสมัพนัธม์ากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 



 

20 
 

 

7.1 รายการธุรกจิทีส่ าคญักกักริษัทย่งยลละกจิการทีเ่กีย่วข้งงบกนั 
 

 ในระหวา่งปี บริษทัมีรายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัและบริษทั
เหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

   (หน่วย : บาท) 
   งบการเงินรวม.  งบการเงินเฉพาะกิจการ. 
 นโยบายการก าหนดราคา  2561  2560 

 
2561  2560 

รายการธุรกจิกกักริษทัย่งย         
รายไดจ้ากการให้เช่าและให้บริการ ตามสญัญา  -  -  25,200,000  25,800,000 
ดอกเบ้ียรับ ตามสญัญา  -  -  295,895,135  300,891,283 
รายไดอ่ื้น ตามสญัญา  -  -  4,575,511  4,631,640 
เงินปันผลรับ ตามท่ีไดรั้บอนุมติั  -  -  -  12,000,000 
ดอกเบ้ียจ่าย ตามสญัญา  -  -  7,186,200  6,277,700 
ค่าชดเชยค่าความเสียหายทางธุรกิจ ตามบนัทึกขอ้ตกลงฯ  -  -  93,540,897  - 
รายการธุรกจิกกักจิการที่เกีย่วข้งงบกนั          
การค ้าประกนั ไม่คิดค่าธรรมเนียม      -  -  -  - 

 

7.2 ยอดคงเหลือกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

บริษทัฯมีรายการยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบับริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 

 
(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2561 2560 2561 2560 

ลูกหนี้อ่ืน  
 

 
 บริษทัยอ่ย - - 30,577,655 19,534,357 

เงินทดรองจ่าย  
 

 
 

บริษทัยอ่ย - - 316,491,856 302,026,003 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย     

บริษทัยอ่ย - - 4,782,461,894 4,797,765,419 

ดอกเบีย้ค้างรับ  
 

 
 

บริษทัยอ่ย - - 781,334,709 502,950,859 

เจ้าหนี้อ่ืน     

บริษทัยอ่ย - - 496,028,111 327,750,049 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทย่อย     

บริษทัยอ่ย - - 280,370,000 280,370,000 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย  
 

 
 

บริษทัยอ่ย - - 19,620,609 12,443,987 
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7.3 การค า้ประกนั 
 

บริษทัฯ มีภาระผกูพนัจากการค ้าประกนัวงเงินกูย้ืมระยะสั้นของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั จาก
สถาบนัการเงินจ านวน 150 ลา้นบาท โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัระหวา่งกนั 

 

7.4 สัญญารับจ้างบริการ 
 

บริษทัฯ ไดท้ าสัญญารับจา้งบริการกบับริษทัย่อย 15 แห่ง เพื่อท าหน้าที่ในการบริหารจัดการดา้นต่าง ๆ ตามท่ีระบุใน
สญัญา โดยไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนในอตัราเดือนละ 0.10 - 0.30 ลา้นบาทต่อบริษทั โดยสัญญามีก าหนดเวลา 1 ปี และมี
สิทธิต่ออายสุญัญาได ้โดยบริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา และสัญญาดงักล่าวคู่สัญญามีสิทธ์ิ
บอกเลิกสญัญาไดโ้ดยตอ้งแจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
 

บริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในเดือนมิถุนายน 2560 และไดย้กเลิกสญัญารับจา้งบริการดงักล่าว 
 

8. เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 13 แห่ง โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2 - 6 ต่อปี และ
ร้อยละ 6 ต่อปี ตามล าดบั และมีก าหนดจ่ายช าระคืนเม่ือทวงถาม 

 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปี มีดงัน้ี 

 
(หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2561 2560 2561 2560 

ยอดตน้ปี               -                  -    4,797,765,419 4,947,271,399 
ใหกู้ย้มื               -                  -    - 31,900,000 
รับช าระคืน               -                  -    (15,303,525) (181,405,980) 
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ - - - - 

ยอดปลายปี               -                  -    4,782,461,894 4,797,765,419 
 

บริษทัไดจ้ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในระหวา่งปี 2560 โดยถือวา่เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยแห่งนั้นเป็นส่วนหน่ึงของราคา
สุทธิท่ีรับช าระจากการขายเงินลงทุน  

 

9. เงนิฝากทีต่ดิภาระค า้ประกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัและบริษทัฯ มีเงินฝากสถาบนัการเงินจ านวนเงิน 70.95 ลา้นบาท และ 91.64 ลา้น
บาท ตามล าดบั และจ านวนเงิน 0.30 ลา้นบาท ไดน้ าไปเป็นหลกัทรัพยเ์พือ่ค  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินตามหมายเหตุ 
18 และ 21 
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10. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย -  สุทธิ 
 

 

 

ช่ือบริษทั 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

 
ทุนช าระแลว้ 

(บาท) 

สดัส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

 

วิธีราคาทุน (บาท) 

2561 2560 2561 2560 

บจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์ 
     เทอมอล พาวเวอร์ 

ธุรกิจลงทุน (Holding)  600,000,000 600,000,000 99.99 99.99 599,999,970 599,999,970 

บจ. ซนัพาร์ค  ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 30,000,000 30,000,000 99.99 99.99 49,000,000 49,000,000 

บจ. ซนัพาร์ค 2  ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 42,000,000 42,000,000 99.99 99.99 49,000,000 49,000,000 
บจ. สแกน อินเตอร์  
    ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี ่

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 315,000,000 315,000,000 99.99 99.99 513,688,009 513,688,009 

บจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์วินด ์ 
     อินเตอร์เนชัน่แนล 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 245,000,000 245,000,000 80.00 80.00 305,687,200 305,687,200 

บจ. ไอเฟค (แคมโบเดีย)  ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 1 ลา้นดอลล่าร์
สหรัฐ 

1 ลา้นดอลล่าร์
สหรัฐ 

100.00 100.00 33,000,000 33,000,000 

บจ. กรีน เอนเนอร์จี  
     เทคโนโลย ีอิน (ไทยแลนด)์ 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 43,500,000 43,500,000 99.99 99.99 100,000,000 100,000,000 

บจ. เจ.พี.โซล่า พาวเวอร์ ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 80,000,000 80,000,000 99.99 99.99 400,000,000 400,000,000 
บจ. อีสเอนเนอร์จี ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 77,700,000 77,700,000 99.99 99.99 227,912,812 227,912,812 
บจ. วงัการคา้รุ่งโรจน์ ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 30,000,000 30,000,000 99.99 99.99 101,000,000 101,000,000 
บจ. ซีอาร์ โซลาร์ ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 130,000,000 130,000,000 99.99 99.99 155,000,000 155,000,000 
บจ. สมประสงคอิ์นเตอร์เนชัน่แนล  ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 50,000,000 50,000,000 99.99 99.99 139,732,856 139,732,856 
บจ. ยนิูเวอร์แซล โพรไวเดอร์ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 114,000,000 114,000,000 99.99 99.99 270,000,000 270,000,000 
บจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์ 
     แคป แมนเนจเมน้ท ์

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 500,000,000 500,000,000 99.99 99.99 500,000,000 500,000,000 

บจ. แม่สะเรียง โซลา ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 132,510,000 132,510,000 99.99 99.99 326,078,884 326,078,884 
บจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์โซล่าร์ ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 300,000,000 300,000,000 99.99 99.99 300,000,000 300,000,000 
บจ. สมภูมิโซล่าพาวเวอร์ ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน 24,500,000 24,500,000 99.99 99.99 78,637,925 78,637,925 
 รวม 4,148,737,656 4,148,737,656 
 ค่าเผ่ือดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (906,028,003) (906,028,003) 

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 3,242,709,653 3,242,709,653 
 

ภายใตส้ญัญาเงินกูย้มืของบริษทั บริษทัไดน้ าใบหุน้สามญัของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จ ากดั จ านวน 5 ลา้นหุ้น 
ไปวางเป็นหลกัทรัพยค์  ้ าประกันส าหรับเงินกู้ยืมระยะสั้ นของบริษทั (หมายเหตุ 19) และบริษทัได้น าใบหุ้นสามัญของบริษัท 
อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั จ านวน 2.55 ลา้นหุ้น ไปวางเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัส าหรับตัว๋แลกเงินของบริษทั
จ านวนเงิน 100 ลา้นบาท 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯ เขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้นและหน้ีใน
บริษทั ว.ี โอ. เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) ใหก้บับริษทั วนิเทจ วิศวกรรม จ ากดั (มหาชน) บริษทัและคู่สัญญาไดล้ง
นามในสญัญาซ้ือขายหุน้และหน้ีเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2560 โดยบริษทัไดข้ายหุน้ท่ีถืออยูใ่นจ านวน 199,996 หุน้ และ
ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนของบริษทัยอ่ยจ านวน 1 หุ้น รวมจ านวน 199,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษทัยอ่ย
และ รวมไปถึงหุ้นท่ีบริษทัยอ่ยถือหุ้นในบริษทัยอ่ยคือ บริษทั วี.โอ.โซล่าร์จ ากดั จ านวนร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ 
บริษทั วี.โอ.โซล่าร์จ ากดั รวมราคาซ้ือขายตามสัญญาทั้งส้ินไม่เกิน 26.81 ลา้นบาท และโอนเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 
มูลค่า 100.01 ลา้นบาท ในราคาโอนสิทธิจ านวน 100 ลา้นบาท รวมมลูค่าการซ้ือขายทั้งส้ิน 126.81 ลา้นบาท 
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11. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน 
 

 
(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

2561 2560 

 
ราคาทุน/ 

 
ราคาทุน/ 

 

 

ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลคา่ยติุธรรม ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

เงนิลงทุนเผ่ือขาย 
    ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 436,471 145,334 436,471 169,062 

หน่วยลงทุน 270,213 1,410,861 270,213 1,493,325 

รวม 706,684 1,556,195 706,684 1,662,387 

บวก: ก าไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 849,511 - 955,703 - 

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 1,556,195 1,556,195 1,662,387 1,662,387 
 

12. ต้นทุนพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย - สุทธิ 
 

 
(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม 

 

ท่ีดิน อาคารระหวา่งก่อสร้าง รวม 

มูลค่าตน้ทุน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 187,681,080 130,649,867 318,330,947 

หกั ค่าเผื่อดอ้ยค่า (101,524,824) - (101,524,824) 

ยอดคงเหลือ ณ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 86,156,256 134,394,867 220,551,123 

ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี - ราคาทุน - 212,902 212,902 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2561 86,156,256 134,607,769 220,764,025 
 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดติดภาระค ้าประกนัหน้ีสินตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุ 21  
 

13. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สุทธิ 
 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 172,189,577 46,800,000 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี - ราคาทุน - - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - - 

หกั : ค่าเผื่อดอ้ยค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 172,189,577 46,800,000 
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14. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 
 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั มีการเปล่ียนแปลงซ่ึงมีสาระส าคญัในบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ดงัน้ี 
 

 (หน่วย: บาท)   
 งบการเงินรวม 

 ท่ีดิน 

 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร 
เคร่ืองตกแต่ง และ
อุปกรณ์ส านกังาน ยานพาหนะ 

โรงไฟฟ้าและ
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ 

งานระหวา่งก่อสร้างและ
สินทรัพยร์ะหวา่งทาง รวม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561         
ราคาทุน 1,668,150,735 227,724,553 4,963,252,969 1,263,232,832 56,615,195 3,620,863,031 456,836,577 12,256,675,892 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (74,432,674) (1,906,918,518) (986,292,511) (41,118,905) (691,751,589) - (3,700,514,197) 
หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (3,324,152) (1,981,359) (6,500,000) - - (247,876,077) (402,411,852) (662,093,440) 

สุทธิ 1,664,826,583 151,310,520 3,049,834,451 276,940,321 15,496,290 2,681,235,365 54,424,725 7,894,068,255 

         มูลค่าตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 1,664,826,583 151,310,520 3,049,834,451 276,940,321 15,496,290 2,681,235,365 54,424,725 7,894,068,255 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี - - 912,980 1,544,878 - 796,914 38,310,638 41,565,410 
รับโอนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ - - - - - 914,237 - 914,237 
โอนเขา้ (ออก) - - - 797,032 - - (797,032) - 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่ายระหวา่งปี (45,486,788) (2,724,657) - (617,365) (980,902) (122,880) (19,322,061) (69,254,653) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (14,091,130) (200,710,176) (65,289,409) (3,293,427) (186,838,905) - (470,223,047) 
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ทรัพยสิ์น - - - - - - (375,000) (375,000) 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (1,597,400) - (828) - (2,599) (187,161) - (1,787,988) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 1,617,742,395 134,494,733 2,850,036,427 213,375,457 11,219,362 2,495,797,570 72,241,270 7,394,907,214 

         ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561         
ราคาทนุ 1,621,066,547 224,999,896 4,964,165,959 1,264,957,378 55,634,292 3,622,451,302 475,028,122 12,228,303,496 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (88,523,804) (2,107,629,532) (1,051,581,921) (44,414,930) (878,777,655) - (4,170,927,842) 
หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (3,324,152) (1,981,359) (6,500,000) - - (247,876,077) (402,786,852) (662,468,440) 

สุทธิ 1,617,742,395 134,494,733 2,850,036,427 213,375,457 11,219,362 2,495,797,570 72,241,270 7,394,907,214 
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 (หน่วย: บาท)   

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน อาคาร 
เคร่ืองตกแต่ง และ
อุปกรณ์ส านกังาน 

โรงไฟฟ้าและ
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ 

งานระหวา่งก่อสร้างและ
สินทรัพยร์ะหวา่งทาง รวม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561       
ราคาทุน 32,290,841 140,259,438 28,565,896 117,833,625 304,355,382 623,305,182 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (18,497,229) (18,475,333) (11,783,362) - (48,755,924) 
หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า - - - - (304,355,382) (304,355,382) 

สุทธิ 32,290,841 121,762,209 10,090,563 106,050,263 - 270,193,876 

       
มูลค่าตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 32,290,841 121,762,209 10,090,563 106,050,263 - 270,193,876 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี - - 69,737 - - 69,737 
โอนเขา้ (ออก) - - - - - - 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่ายระหวา่งปี - - (88,072) - - (88,072) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (7,806,317) (3,450,981) (11,783,363) - (23,040,661) 
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ทรัพยสิ์น - - - - - - 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 32,290,841 113,955,892 6,621,247 94,266,900 - 247,134,880 

       
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561       
ราคาทุน 32,290,841 140,259,438 28,493,110 117,833,625 304,355,382 623,232,396 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (26,303,546) (21,871,863) (23,566,725) - (71,742,134) 
หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า - - - - (304,355,382) (304,355,382) 
สุทธิ 32,290,841 113,955,892 6,621,247 94,266,900 - 247,134,880 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จ านองเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้มืและวงเงินสินเช่ือไดรั้บจากสถาบนัการเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 และ 20 
 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2560 บริษทัไดท้ าสญัญาใหเ้ช่าสินทรัพยโ์รงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยก์บับริษทั ไอเฟค (แคมโบเดีย) จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) โดยสญัญาดงักล่าวมีอาย ุ3 ปี ในอตัราค่าเช่าปีละ 120,000 
ดอลล่์าร์สหรัฐ 
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ธุรกจิโรงแรมดาราเทว ี
 
กลุ่มบริษทั ไดป้ระเมินราคา ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  ของธุรกิจโรงแรมดาราเทวี มูลค่าตามบญัชีจ านวน 3,520.52 ลา้นบาทท่ีแสดงในงบการเงินรวม ซ่ึงการประเมินราคาไดอิ้งกบั 
ขอ้สมมติฐานและประมาณการส าหรับการดอ้ยค่าท่ีอาจเกิดข้ึน ท่ีจดัท าโดยกลุ่มบริษทั และผลของการวเิคราะห์น้ีไม่มีขอ้บ่งช้ีวา่  มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ของสินทรัพยเ์หล่าน้ีมีการดอ้ยค่า  อยา่งไรก็
ตาม ในระหวา่งปี 2560 จนถึงปัจจุบนัหน่วยงานราชการทอ้งถ่ินไดมี้ค าสั่งให้ระงบัการใชอ้าคารบางอาคาร และการให้บริการห้องพกัส่วนท่ีเกินจากท่ีไดรั้บอนุญาต มีผลท าให้รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมดาราเทวีลดลง
อย่างมีนยัส าคญัและส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมดาราเทวี ประกอบกบัในระหว่างปี 2563 จนถึงปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดห้ยุดด าเนินกิจการธุรกิจโรงแรมดาราเทวีชัว่คราว อนัเน่ืองมาจาก   
อนัเน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )  
 
ธุรกจิบริหารจดัการขยะ 
 
บริษทั คลีนซิต้ี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะ ไม่ไดมี้การด าเนินการตามแผนด าเนินงาน จนกระทัง่กลางปี                                                       
อนัเน่ืองมาจากไม่สามารถขายไฟฟ้าไดต้ามก าหนด จึงตอ้งหารายไดจ้ากรับบริการก าจดัขยะเพียงอยา่งเดียว 
จากปัญหาต่อเน่ืองจากสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหมดอายใุนปี 2560 ดงันั้นในปี 2561 บริษทั คลีนซิต้ี จ ากดั ไดข้ออุทธรณ์เพ่ือต่ออายสุัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าภูมิภาค แต่ไม่เป็น
ผล จึงท าใหบ้ริษทัเหลือแต่เพียงธุรกิจรับก าจดัขยะเท่านั้น  
ขณะเดียวกนับริษทั รุ้งเอกรยา จ ากดั ซ่ึงด าเนินการธุรกิจโรงไฟฟ้า ขยะ เพียงอยา่งเดียวก็มีปัญหาเร่ืองท่ีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าภูมิภาคไดส้ิ้นสุดอายลุงส้ินปี 2561  เน่ืองจากมิได้เร่ิมด าเนินการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าและผลิตไฟฟ้าไดท้นัตามก าหนด และบริษทัน้ีก็ไม่ไดด้ าเนินการธุรกิจก าจดัขยะดว้ย 
ในระหวา่งปี 2562 บริษทัคลีนซิต้ี  ซ่ึงมีธุรกิจก าจดัขยะเพียงธุรกิจเดียวก็ยงัประสบปัญหาบ่อขยะลน้มีเร่ืองร้องเรียนกบัภาครัฐหลายคร้ังจนบริษทัถูกภาคทณัฑว์า่จะไม่ไดรั้บการต่อใบอนุญาตการ ก าจดัขยะอีก 
ปัจจยัดงักล่าวเป็นขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยท่ี์เก่ียวเน่ืองกบัการก าจดัขยะอาจจะมีการดอ้ยค่า อยา่งไรก็ตามผูบ้ริหารอยูร่ะหวา่งการประเมินมูลค่าของทรัพยสิ์นดงักล่าว  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของธุรกิจบริหารจดัการขยะมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 148.41 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม 
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ธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยซ่ึ์งมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 2,889.50 ลา้นบาทในงบการเงินรวม กลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินมูลค่า
ของสินทรัพยด์งักล่าว  
 
อุปกรณ์ 
 
อุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 213.38 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และจ านวน 6.62 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ปัจจุบนักลุ่มบริษทัและบริษทัอยูร่ะหวา่ง
การตรวจสอบรายการดงักล่าว 
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15. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน - สุทธิ 
 

 
(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม 

 

 

เคร่ืองหมายการคา้ 

มูลค่าส่วนเพ่ิม 

ราคารับซ้ือไฟฟ้า 

 

สิทธิการเช่าท่ีดิน 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ 

โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม 
ระหวา่งติดตั้ง 

 

รวม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561        

ราคาทุน 290,350,000 708,855,321 8,831,440 59,609,090 10,833,120 119,647,811 1,198,126,782 

หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม - (264,932,675) (1,360,698) (2,037,910) (7,203,355) - (275,534,638) 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (290,350,000) (10,572,610) - (55,725,962) - (118,962,811) (475,611,383) 

สุทธิ - 433,350,036 7,470,742 1,845,218 3,629,765 685,000 446,980,761 

        มูลค่าตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 - 433,350,036 7,470,742 1,845,218 3,629,765 685,000 446,980,761 

ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี - - - - 76,866 147,900 224,766 

ตดัจ าหน่ายระหวา่งปี - - - - - - - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี - (91,665,010) (310,515) (73,333) (923,060) - (92,971,918) 
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่สินทรัพย ์ - - - - - - - 

มูลค่าตามบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 - 341,685,026 7,160,227 1,771,885 2,783,571 832,900 354,233,609 

        ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561        

ราคาทุน 290,350,000 708,855,321 8,831,440 59,609,090 10,909,986 119,795,711 1,198,351,548 

หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม - (356,597,685) (1,671,213) (2,111,243) (8,126,415) - (368,506,556) 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (290,350,000) (10,572,610) - (55,725,962) - (118,962,811) (475,611,383) 

สุทธิ - 341,685,026 7,160,227 1,771,885 2,783,571 832,900 354,233,609 
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

โปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม 

ระหวา่งติดตั้ง 

 
รวม 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2561    
ราคาทุน 2,339,317 118,962,811 121,302,128 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (1,394,476) - (1,394,476) 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยคา่ - (118,962,811) (118,962,811) 

สุทธิ 944,841 - 944,841 

    มูลค่าตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 944,841 - 944,841 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (419,826) - (419,826) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - - - 

มูลค่าตามบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 525,015 - 525,015 

    ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561    
ราคาทุน 2,339,317 118,962,811 121,302,128 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (1,814,302) - (1,814,302) 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - (118,962,811) (118,962,811) 

สุทธิ 525,015 - 525,015 
 

16. ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 1,226,839 1,226,839 1,226,839 1,226,839 
ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั 133,358 133,358 133,358 133,358 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 17,050,109 19,376,141 - - 
ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ 347,334 719,044 181,309 181,309 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 18,757,640 21,455,382 1,541,506 1,541,506 
     

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ส่วนเพ่ิมจากการตีราคาสินทรัพย ์ณ วนัซ้ือ 388,297,605 440,124,208 - - 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  388,297,605 440,124,208 - - 
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17.  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 
 (หน่วย : บาท) 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560 

เงินมดัจ าค่าซ้ือเงินลงทุน  17.1 622,430,152 621,145,052 385,162,330 385,162,330 
หกั : ค่าเผือ่ดอ้ยค่า  (622,430,152) (621,145,052) (385,162,330) (385,162,330) 

เงินมดัจ าค่าซ้ือเงินลงทุน - สุทธิ  - - - - 
เงินมดัจ า  33,546,376 57,347,673 - - 
เงินประกนั  12,817,464 13,501,114 4,552,939 4,528,939 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย  5,537,212 3,502,909 2,632,749 1,415,374 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ - สุทธิ 17.2 10,390,834 6,712,140 - - 
อ่ืนๆ  - 792,731 - - 

รวม  62,291,886 81,856,567 7,185,688 5,944,313 
 

17.1 ยอดคงเหลือของเงินมดัจ าคา่ซ้ือเงินลงทุน มีดงัน้ี 
 

 
(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

2561 2560 2561 2560 

บริษทั สุวรรณภพรุ่งเรืองทรัพย ์จ  ากดั (1) 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000 
บริษทั พีพีแอนดเ์อน็ เพาเวอร์ซนั (2015) จ ากดั (2) 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 
บริษทั ภูพานเทคโนโลย ีจ  ากดั (3) 123,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000 

บริษทั ไออีซี แม่ระมาด จ ากดั (4) 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

Green Future Kabushiki Kaisha (5) 88,502,505 88,502,505 88,502,505 88,502,505 

Takasugi Investment Kabushiki Kaisha (6) 33,659,825 33,659,825 33,659,825 33,659,825 
บริษทั ไฟเบอร์วนั จ  ากดั และ  
   บริษทั ดิจิตอล คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (7) 

 
100,000,000 

 
100,000,000 

 
- 

 
- 

บริษทั ยทิูลิต้ี วอเตอร์ จ  ากดั (8) 137,267,822 135,982,722 - - 

     รวม 622,430,152 621,145,052 385,162,330 385,162,330 

ค่าเผื่อดอ้ยค่าเงินมดัจ าค่าซ้ือเงินลงทุน (622,430,152) (621,145,052) (385,162,330) (385,162,330) 

เงินมดัจ าค่าซ้ือเงินลงทุน - สุทธิ - - - - 
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(1) เงินมดัจ าค่าซ้ือเงินลงทุนบริษทั สุวรรณภพรุ่งเรืองทรัพย ์จ ากดั 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2557 ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงใน
การตรวจสอบสถานะของบริษทัและโครงการก่อนท่ีจะตกลงเขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้นกบับุคคลหน่ึงของบริษทั 
สุวรรณภพรุ่งเรืองทรัพย ์จ ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์โดยมีมูลค่า
ราคาซ้ือขายรวมไม่เกิน 140 ลา้นบาท หักดว้ย (1) หน้ีของบริษทั (2) ความรับผิดและความช ารุดบกพร่องของ
โครงการ ณ วนัซ้ือขายหุ้น และ (3) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโครงการ ภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีส าคญั 
ดงัต่อไปน้ี 
- โครงการตอ้งเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชยก่์อนการซ้ือขายหุน้ 
- บริษทัพอใจต่อผลการตรวจสอบสถานะของบริษทัและโครงการ และไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) ในการเขา้ท าธุรกรรมแลว้ 
 

บริษทัไดจ่้ายช าระเงินมดัจ าเพื่อเป็นหลกัประกนัในการด าเนินการตรวจสอบสถานะของบริษทัและโครงการจ านวน 
18 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายในการทดสอบการเช่ือมโยงไฟฟ้าเขา้ระบบซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าซ้ือขายหุ้นจ านวน 
2 ลา้นบาท ตามเง่ือนไขของสญัญา 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัลงนามในบนัทึกแนบทา้ย
ขอ้ตกลงกบับริษทัแห่งหน่ึงโดยคู่สญัญาทั้งสองฝ่ายตกลงใหแ้กไ้ขในบนัทึกขอ้ตกลงท่ีส าคญั ดงัน้ี 
- ปรับราคาซ้ือขายหุน้จากเดิมจ านวน 140 ลา้นบาทเป็นจ านวน 165 ลา้นบาทหักดว้ย (1) หน้ีของบริษทั (2) ความ

รับผิดและความช ารุดบกพร่องของโครงการ ณ วนัซ้ือขายหุ้น และ (3) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโครงการ 
เน่ืองจากบริษทั สุวรรณภพรุ่งเรืองทรัพย ์จ ากดั มีคา่ด าเนินการอทุธรณ์ค าสัง่ยติุสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ดว้ยเคยปรากิว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยกเลิกสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเพราะบริษทัไม่สามารถขาย
ไฟฟ้าไดท้นัก าหนด 

- ผูข้ายประสงคใ์หบ้ริษทัจ่ายช าระเงินมดัจ าเพ่ิมอีกจ านวน 35 ลา้นบาท 
 

(2) เงินมดัจ าค่าซ้ือเงินลงทุนบริษทั พีพีแอนดเ์อน็ เพาเวอร์ซนั (2015) จ ากดั 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2558 ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัลงนามในบนัทึก
ขอ้ตกลงในการตรวจสอบสถานะและโครงการของบริษทั พีพีแอนด์เอ็น เพาเวอร์ซนั (2015) จ ากดั ก่อนท่ีจะตกลง
เขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้นกบับริษทั ที แอนด์ เอส อินเตอร์ โปรดกัส์ ไลฟ์ จ ากดัซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยโ์ดยมีมูลค่าราคาซ้ือขายรวมไม่เกิน 175 ลา้นบาทหกัดว้ย (1) หน้ีของบริษทั (2) 
ความรับผิดและความช ารุดบกพร่องของโครงการ ณ วนัซ้ือขายหุ้น ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีส าคัญ 
ดงัต่อไปน้ี 
- โครงการตอ้งเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชยก่์อนการซ้ือขายหุน้ 
- บริษทัพอใจต่อผลการตรวจสอบสถานะของบริษทัและโครงการ และไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) ในการเขา้ท าธุรกรรมแลว้ 
 

บริษทัไดจ่้ายช าระเงินมดัจ าเพื่อเป็นหลกัประกนัในการด าเนินการตรวจสอบสถานะของบริษทัและโครงการจ านวน 
75 ลา้นบาท 
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(3) เงินมดัจ าค่าซ้ือเงินลงทุนบริษทั ภูพานเทคโนโลย ีจ ากดั 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2558 ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยข์องบริษทั ภูพานเทคโนโลยี จ ากดั โดยบริษทัไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงในการตรวจสอบ
สถานะและโครงการดงักล่าวก่อนท่ีจะตกลงเขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้นบุคคลหน่ึงของบริษทั ภูพานเทคโนโลยี จ ากดั มี
มูลค่าราคาซ้ือขายรวมไม่เกิน 155 ลา้นบาท หกัดว้ยหน้ี ความรับผิด ความช ารุดบกพร่อง และค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีบริษทัฯ 
ไดช้ าระไปเน่ืองดว้ยการซ่อมแซมบ ารุงโรงไฟฟ้าเพื่อใหโ้รงไฟฟ้าสามารถด าเนินการผลิตไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ 
ณ วนัซ้ือขายหุน้ท่ีซ้ือขาย ภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
- ผูซ้ื้อพอใจต่อผลการตรวจสอบสถานะของบริษทั และไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้ (แลว้แต่กรณี) ในการเขา้ท าธุรกรรมแลว้ 
- ท่ีดินท่ีโรงไฟฟ้าตั้งอยูต่อ้งไม่อยูภ่ายใตก้ารจ านองหรือภาระผกูพนัใดๆเวน้แต่สญัญาเช่า 
- สญัญาเช่าท่ีดินซ่ึงบริษทัเป็นผูเ้ช่าและมีระยะเวลาการเช่า 30 ปีหรือระยะเวลาอ่ืนใดท่ีคู่สัญญาไดต้กลงกนัไดรั้บ

การจดทะเบียนการเช่าอยา่งถูกตอ้งต่อส านกังานท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้ง 
- โรงไฟฟ้าด าเนินการผลิตไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 

 

บริษทัไดจ่้ายช าระเงินมดัจ าเพือ่เป็นหลกัประกนัในการด าเนินการตรวจสอบสถานะของบริษทัและโครงการจ านวน 
100 ลา้นบาท 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2559 ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัช าระเงินมดัจ าเพ่ิม เพ่ือด าเนินการ
ต่างๆรวมถึงการเช่าท่ีดินของโครงการเป็นระยะเวลา 30 ปี เป็นจ านวนเงิน 23 ลา้นบาทโดยเป็นส่วนหน่ึงของราคาซ้ือ
ขายหุน้ และบริษทัฯไดรั้บจ าน าหุน้ของบริษทัดงักล่าวจ านวน 599,997 หุน้ จ านวนหุน้คิดเป็นร้อยละ99.99 ของทุนจด
ทะเบียนและทุนช าระแลว้ของบริษทัดงักล่าวเพ่ือเป็นหลกัประกนัการวางเงินมดัจ ารวมจ านวนเงิน 123 ลา้นบาท 

 

(4) เงินมดัจ าค่าซ้ือเงินลงทุนบริษทั ไออีซี แม่ระมาด จ ากดั 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2558 ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยข์องบริษทั ไออีซี แม่ระมาด จ ากดั โดยบริษทัไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงในการตรวจสอบ
สถานะและโครงการดงักล่าวก่อนท่ีจะตกลงเขา้ท าสญัญาซ้ือขายหุ้นบริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ไออี
ซี แม่ระมาด จ ากดัและบริษทัไดจ่้ายช าระเงินมดัจ าเพื่อเป็นหลกัประกนัในการด าเนินการตรวจสอบสถานะของ
บริษทัและโครงการจ านวน 50 ลา้นบาท 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2559 ของบริษทัฯได้มีมติอนุมติัขอเงินมดัจ าคืนเน่ืองจากผลการ
ตรวจสอบสถานะของบริษทัและโครงการไม่เป็นท่ีพึงพอใจ โดยบริษทัไดรั้บเงินมดัจ าคืนจากผูข้ายแลว้เป็นจ านวน
เงิน 40 ลา้นบาทคงเหลืออีก 10 ลา้นบาท 
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(5) เงินมดัจ าค่าซ้ือเงินลงทุน Green Future Kabushiki Kaisha  
 

ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวนัที่ 10 มีนาคม 2559 ของบริษทัฯไดม้ีมติอนุมตัิให้บริษทัลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ท่ีประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 6 โครงการ ซ่ึงมีขนาดก าลงัการผลิตรวม 10.96 เมกะวตัต ์
(ก าลงัการผลิตติดตั้ง 12.87 เมกะวตัต)์ 

 

เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2559 บริษทัฯ ไดล้งนามในหนังสือแสดงเจตจ านง (Letter of intent) กบั Green Future 
Kabushiki Kaisha มีมูลค่าโครงการรวมจ านวนเงิน 4,321.82 ลา้นเยนโดยจ่ายช าระเงินมดัจ ามูลค่า ณ วนัท่ีลงนาม
จ านวนเงิน 178.89 ลา้นเยน (193.20 ลา้นเยน รวม Consumption Tax) หรือจ านวนเงิน 55.56 ลา้นบาท ( 60 ลา้นบาท 
รวม Consumption Tax ) 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยโ์ครงการท่ี 1 ซ่ึงตั้งอยูท่ี่เมือง คูจูกริุ (Kujuguri) จงัหวดัชิบะ (Chiba) ประเทศญ่ีปุ่น มีขนาดก าลงั
การผลิต 1.50 เมกะวตัต ์(ก าลงัการผลิตติดตั้ง 1.70 เมกะวตัต)์ โดยจ่ายช าระเงินมดัจ าเป็นจ านวนเงิน 81.45 ลา้นเยน 
(87.97 ลา้นเยน รวม Consumption Tax) หรือ จ านวนเงิน 26.39 ลา้นบาท (28.50 ลา้นบาท รวม Consumption Tax ) 

 

(6) เงินมดัจ าค่าซ้ือเงินลงทุน Takasugi Investment Kabushiki Kaisha  
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2559 ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์ท่ีประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงมีขนาดก าลงัการผลิตรวม 2.15 เมกะวตัต ์

 

เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2559 บริษทัไดล้งนามใน Development agreement for noune project กบั Takasugi Investment 
Kabushiki Kaisha มีมูลค่าเงินมดัจ ารวมจ านวนเงิน 283.57 ลา้นเยนโดยบริษทัไดจ่้ายช าระเงินมดัจ างวดท่ี 1 เป็น
จ านวนเงิน 98.51 ลา้นเยนหรือจ านวนเงิน 33.66 ลา้นบาท  

 

(7) เงินมดัจ าค่าซ้ือเงินลงทุนบริษทั ไฟเบอร์วนั จ ากดั และ บริษทั ดิจิตอล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2559 ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป 
แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั ลงทุนในโครงการให้บริการโครงข่ายดิจิตอลแบบรวมศูนยด์ว้ยใยแกว้น าแสงของบริษทั ไฟ
เบอร์วนั จ ากดั และ บริษทั ดิจิตอล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั โดยบริษทัไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงในการตรวจสอบ
สถานะและโครงการดงักล่าวก่อนท่ีจะตกลงเขา้ท าสญัญาซ้ือขายหุน้กบับริษทั ไฟเบอร์วนั จ ากดั มูลค่าโครงการรวม
จ านวนเงิน 400 ลา้นบาท และบริษทัไดจ่้ายช าระเงินมดัจ างวดท่ี 1 จ านวน 50 ลา้นบาทและรับจ าน าหุ้นของบริษทั 
ดิจิตอล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั จ านวนเงิน 500,000 หุ้นจ านวนหุ้นคิดเป็นร้อยละ100 ของทุนจดทะเบียนและทุนช าระ
แลว้ของบริษทัดงักล่าว เพ่ือเป็นหลกัประกนัในการด าเนินการตรวจสอบสถานะของบริษทัและโครงการ 

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทั อินเตอร์ ฟาร์
อีสท ์แคป แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั จ่ายช าระเงินมดัจ างวดท่ี 2 จ านวนเงิน 50 ลา้นบาท 

 

เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2560 บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั ส่งหนงัสือขอคืนเงินมดัจ าเน่ืองจาก
ผลการตรวจสอบสถานะของบริษทัและโครงการไม่เป็นท่ีพึงพอใจ 
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(8) เงินมดัจ าค่าซ้ือเงินลงทุนบริษทั ยทิูลิต้ี วอเตอร์ จ ากดั 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2559 ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นจิ
เนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั ลงทุนในโครงการผลิตน ้ าประปาของบริษทั ยทิูลิต้ี วอเตอร์ จ ากดั โดยบริษทัได้
ลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงในการตรวจสอบสถานะและโครงการดงักล่าวก่อนท่ีจะตกลงเขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้นกบั
บริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ยทิูลิต้ี วอเตอร์ จ ากดั มูลค่าโครงการรวมจ านวนเงิน 150 ลา้นบาทและ
บริษทัไดจ่้ายช าระเงินมดัจ างวดท่ี 1 จ านวน 100 ลา้นบาท และต่อมาในไตรมาส 4 ไดจ่้ายมดัจ างวดท่ี 2 เพ่ิมเติม
จ านวน 36 ลา้นบาท 

 

กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ค่าเผื่อดอ้ยค่าเงินมดัจ าค่าซ้ือเงินลงทุนทั้งจ านวนทุกโครงการเน่ืองจากโครงการไม่มีความคืบหนา้ท่ี
เป็นสาระส าคญั ตั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 

17.2 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 
 

บริษทัได้รับรู้ค่าเผื่อด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินคา้ทั้งจ านวนเน่ืองจากเป็นเงินมดัจ าค่าสินคา้ของโครงการท่ีไม่ได้
ด าเนินการต่อ ตั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

 
 (หน่วย : บาท) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 2561 2560 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้   385,856,521 385,856,521 
หกั : ค่าเผือ่ดอ้ยค่า  (385,856,521) (385,856,521) 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ - สุทธิ  - - 
 

18. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 
 

2560 
 

เพ่ิมข้ึน/(ลดลง) - สุทธิ 
โอนไปเป็น 

หน้ีสินที่ผดินดัช าระ 
 

2561 

ตัว๋แลกเงิน 570,607,963 - (420,607,963) 150,000,000 
เงินกู ้ 40,000,000 - (40,000,000) - 
เงินเบิกเกินบญัชี 19,955,715 (11,754,834) - 8,200,881 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ (4,531,544) 4,531,544 - - 

รวม 626,032,134 (7,223,290) (460,607,963) 158,200,881 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

2560 
 

เพ่ิมข้ึน/(ลดลง) - สุทธิ 
โอนไปเป็น 

หน้ีสินท่ีผดินดัช าระ 
 

2561 

ตัว๋แลกเงิน 420,607,964 - (420,607,964) - 
เงินกู ้ 40,000,000                                    - (40,000,000) - 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้             (4,531,544) 4,531,544 - - 

รวม 456,076,420 4,531,544 (460,607,964) - 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตัว๋แลกเงินและเงินกูย้มืระยะสั้นของบริษทัผิดนดัช าระหน้ีทั้งจ านวน 
 

19. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทและบุคคลอ่ืน 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 
 

2560 
 

เพ่ิมข้ึน/(ลดลง) - สุทธิ 
โอนไปเป็น 

หน้ีสินท่ีผดินดัช าระ 
 

2561 

ตัว๋แลกเงิน 470,903,371 - (470,903,371) - 
เงินกู ้ 79,273 9,520,727 - 9,600,000 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ - - - - 

รวม 470,982,644 9,520,727 (470,903,371) 9,600,000 
 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

2560 
 

เพ่ิมข้ึน/(ลดลง) - สุทธิ 
โอนไปเป็น 

หน้ีสินที่ผดินดัช าระ 
 

2561 

ตัว๋แลกเงิน 441,704,168 - (441,704,168) - 

เงินกู ้ - - - - 

หกั ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ - -                            - - 

รวม 441,704,168 - (441,704,168) - 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตัว๋แลกเงินและเงินกูย้ืมระยะสั้นของบริษทัผิดนดัช าระหน้ีทั้งจ านวน ซ่ึงเงินกูย้ืมจากบริษทัอ่ืนน้ีค ้า
ประกนัโดยการจ าน าหุ้นท่ีบริษทัถือในบริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จ ากดัจ านวน 5,000,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 
10 บาท)  

 

20. เงนิวางประกนั 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2559 มีมติเห็นชอบให้บริษทัอ่ืนแห่งหน่ึงเขา้มาตรวจสอบสถานะของบริษทัยอ่ย 4 
แห่ง (บริษทั ว.ี โอ. เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย จ ากดั บริษทั วงัการคา้รุ่งโรจน์ จ ากดั บริษทั สมประสงคอิ์นเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั และ 
บริษทั สมภูมิโซล่าพาวเวอร์ จ ากดั) ในโครงการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ก่อนท่ีจะตดัสินใจจะขาย
เงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าว และ เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2559 บริษทัได้ลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงกบับริษทัอ่ืนแห่งหน่ึง  
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ซ่ึงภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าวไดรั้บเงินประกนั จ านวน 100 ลา้นบาท และให้ถือเงินประกนัดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของการช าระ
ราคาซ้ือขายหุน้ หากมีการตกลงซ้ือขายกนัต่อไป ทั้งน้ี มีระยะเวลาภายใน 90 วนั นบัจากวนัท่ีลงนามในบนัทึกขอ้ตกลง ปัจจุบนั
บริษทัไม่ไดรั้บเงินประกนัดงักล่าว และบริษทัอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบเพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 

บริษทัไดล้งนามขายเงินลงทุนในบริษทั ว.ีโอ.เน็ด. ไบโอดีเซล เอเซีย จ ากดั เสร็จส้ินตามสัญญาซ้ือขายหุ้นลงวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2560 
กบับริษทัอ่ืนท่ีไดรั้บมติอนุมติัจากคณะกรรมการเขา้มาตรวจสอบสถานะตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการอนุมติั และไดต้กลงให้
แปลงเงินวางประกนัมาช าระราคาซ้ือขายหน้ีระหวา่งบริษทัใหญ่และบริษทัผูซ้ื้อทั้งจ านวน 

 

21. เงนิกู้ยืมระยะยาว 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

 เงินกูย้มืระยะยาว 734,869,116 1,087,639,431 - - 

 หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (565,484,529) (764,315,578) - - 

 สุทธิ 169,384,587 323,323,853 - - 
 

บริษทัยอ่ยแห่งท่ี 1 
ในวนัท่ี 18 มกราคม 2559 ไดท้ าสัญญากูเ้งินกบัธนาคารแห่งหน่ึง จ านวนรวม 605 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้พร้อม
ดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือน เดือนละ 13.25-20 ลา้นบาท รวม 36 งวดปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียในอตัรา Prime Rate (ณ วนัท่ีท า
สัญญา คือ ร้อยละ 6.5 ต่อปี) ค  ้ าประกันโดยบริษทัจดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง และจ านองเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เป็น
ประกนั  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยไม่สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงินใหเ้ป็นไปตามสัญญากูย้ืมเงินกบัธนาคาร
ดงักล่าวได ้กลุ่มบริษทัจึงจดัประเภทเงินกูย้มืระยะยาวทั้งหมดเป็นส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 

บริษทัยอ่ยแห่งท่ี 2 

บริษทัยอ่ยมีสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคาร จ านวนรวม 663.65 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นงวด
รายเดือน เดือนละ  10.88  ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ีย ปีท่ี 1 : MLR - 1.25% ต่อปี ปีท่ี 2 : MLR - 1.00% ต่อปี ปีท่ี 3 : MLR -
0.50% ต่อปี ปีท่ี 4 เป็นตน้ไป : MLR ต่อปี  ค  ้าประกนัโดย จดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง จ าน าแผงโซลาร์เซลลแ์ละอุปกรณ์
เป็นประกนั  

 

บริษทัยอ่ยแห่งท่ี 3 

บริษทัยอ่ยมีสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารแห่งหน่ึงจ านวนรวม 147.56 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย
เป็นงวดรายเดือน เดือนละ  2.08  ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ีย ปีท่ี 1 : MLR - 1.50% ต่อปี ปีท่ี 2 : MLR - 0.75% ต่อปี ปีท่ี 3 
เป็นตน้ไป : MLR ต่อปี ซ่ึงค ้าประกนัโดยบริษทัอ่ืน 2 แห่งและอดีตผูถื้อหุ้นท่านหน่ึง และจดจ านองท่ีดินและจ าน าเคร่ืองจกัร
พร้อมอุปกรณ์ 

 
 



 

37 
 

 

22. หนีสิ้นทีผ่ดินัดช าระและหนีสิ้นตามค าพพิากษาจากการค า้ประกนั 
 

22.1 หน้ีสินท่ีผิดนดัช าระ 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (1) 2,621,651,410 2,161,043,446 2,621,651,410 2,161,043,446 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (2) 21,520,089 21,520,089 - - 

หุน้กู ้(3) 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 

เจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟกิูจการ (4) 565,000,000 565,000,000 - - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัและบุคคลอ่ืน (5) 561,704,168 120,000,000 561,704,168 120,000,000 

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายของหน้ีสินท่ีผิดนดัช าระ 1,079,587,864 383,267,300 780,347,762 340,849,149 

รวม 7,849,463,531 6,250,830,835 6,963,703,340 5,621,892,595 
 

(1) ณ 31 ธนัวาคม 2561 ตัว๋แลกเงินดงักล่าวทั้งจ านวนผดินดัช าระหน้ีโดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.55 - 7.50 ต่อปี 
 

(2) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคาร จ านวนรวม 21.52 ลา้นบาท 
โดยมีอตัราดอกเบ้ีย MLR ต่อปี ค  ้าประกนัโดยจดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดผ้ิดนดัช าระเงินกูย้ืม
ระยะยาวโดยธนาคารดงักล่าวไดด้ าเนินการยื่นฟ้องและบงัคบัจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ยดงักล่าว
แลว้เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2560  
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 ศาลไดมี้ค าพิพากษาตามคดีหมายเลขแดงท่ี ผบ.738/2561 ให้บริษทัยอ่ยและผูค้  ้ า
ประกนัร่วมกนัช าระเงินคืน กลุ่มบริษทัจึงจดัประเภทเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีผิดนัดช าระทั้งหมดเป็นหน้ีสินท่ีผิดนัด
ช าระ 

 

(3) เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2558 บริษทัไดอ้อกหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
อายุหุ้นกู้ 2 ปี อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.40 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก ๆ 3 เดือน ครบก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี 5 
พฤศจิกายน 2560  มูลค่ารวม 3,000 ลา้นบาท 

 

ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกู้ เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 บริษัทได้น าเสนอรายละเอียดแนวทางการช าระหน้ีและได้
ด าเนินการช าระดอกเบ้ียหุ้นกู้บางส่วนจ านวน 4.08 ล้านบาทแล้วในสัดส่วนท่ีเท่ากัน แต่เน่ืองจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดมี้หนงัสือค าสั่งให้ประธานกรรมการ ณ ขณะนั้นหยดุปิิบติั
หนา้ท่ีตั้งแต่วนัท่ี 5 กนัยายน 2560 บริษทัจึงไม่สามารถจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัใด ๆ ได ้หุ้นกูด้งักล่าวจึงผิด
นดัทั้งจ านวนตั้งแต่วนัท่ีครบก าหนดไถ่ถอนตามหนังสือท่ีบริษทัไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือ
วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 
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(4) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟท่ีูผิดนดัช าระ ประกอบดว้ยรายการดงัน้ี 
 

 บาท 

เจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟ ู- GB1  
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม 2560 565,000,000 

หกั จ่ายช าระในปี 2561 - 

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม 2561 565,000,000 
 

เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2553 ศาลลม้ละลายกลาง (ศาลลม้ละลายฯ) มีค  าสัง่ใหฟ้ื้นฟกิูจการของ บริษทัโรงแรมดารา
เทว ี(DDV) จ ากดั โดยตั้ง DDV เป็นผูท้  าแผนฟ้ืนฟฯู  
 

เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2555 ศาลลม้ละลายฯ มีค าสั่งเห็นชอบแผนฟ้ืนฟูฯ  และให้ DDV เป็นผูบ้ริหารแผน และต่อมา
วนัท่ี 5 เมษายน 2559 ศาลลม้ละลายฯ มีค  าสัง่เห็นชอบแผนฟ้ืนฟฯู ฉบบัแกไ้ข 
 

วนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 ศาลลม้ละลายฯ มีค าสั่งยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการของ DDV ตามค าร้องขอยกเลิกการฟ้ืนฟู
กิจการโดยผูบ้ริหารแผนฟ้ืนฟูฯ เน่ืองจากการฟ้ืนฟูกิจการไดด้ าเนินการเป็นผลส าเร็จตามแผนแลว้ โดยระหว่าง
กระบวนการพิจารณาขอยกเลิกแผนฟ้ืนฟฯู บริษทั บริหารสินทรัพย ์โกลบอลวนั จ ากดั และบริษทั อินเตอร์ฟาร์อีสท ์
เทอมอลพาวเวอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นเจ้าหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูฯ ในขณะนั้น ไดมี้หนังสือยินยอมและเห็นชอบลงวนัท่ี 8 
มิถุนายน 2559 และวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 ตามล าดบั ให ้DDV ขอยกเลิกการฟ้ืนฟกิูจการ  
 

เม่ือ DDV ออกจากแผนฟ้ืนฟกิูจการแลว้ ภาระหน้ีต่อเจา้หน้ีทั้ง 2 ราย ซ่ึงยงัตอ้งช าระต่อไปมีดงัน้ี 
1. บริษทั บริหารสินทรัพย ์โกลบอลวนั จ ากดั (GB1) ภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งส่วนท่ีเหลือจะไดรั้บช าระภายในเดือน

ธนัวาคม 2559 โดยไม่มีดอกเบ้ีย โดยเจา้หน้ีอาจขยายเวลาออกไปไดเ้ป็นไม่เกินเดือนธนัวาคม 2560 ทั้งน้ีจะมี
การคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไปจนกวา่ช าระหน้ีครบถว้น 

2. บริษทัอินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอลพาวเวอร์ จ ากดั (IFEC-T) ภาระหน้ีเงินตน้คงคา้งส่วนท่ีเหลือจะไดรั้บช าระ
ภายในเดือนธนัวาคม 2559 โดยไม่มีดอกเบ้ีย โดยเจา้หน้ีอาจขยายเวลาออกไปไดเ้ป็นไม่เกินเดือนธนัวาคม 2560 
ทั้งน้ีจะมีการคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2558  ป็นตน้ไปจนกว่าช าระหน้ี
ครบถว้น 

 

ในเดือนธนัวาคม 2559  ริษทัฯ ไม่ไดช้ าระหน้ีส่วนท่ีเหลือไดต้ามท่ีระบุในแผนฟ้ืนฟู และไม่ไดข้อขยายเวลาการ
ช าระหน้ีกบัเจา้หน้ี หน้ีสินตามแผนฟ้ืนฟกิูจการดงักล่าวจึงผิดนดัช าระหน้ีทั้งจ านวน 
 

ในเดือนกนัยายน 2560 GB1 ฟ้อง DDV ขอ้หาผิดนดัช าระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟู ทุนทรัพย ์595,576,369.85 บาท ต่อมา
เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2562 DDV และ GB1 ไดท้ าสัญญาประนีประนอมยอมความ โดย DDV ยอมรับวา่ GB1 เป็น
เจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ และDDV ยินยอมช าระเงินจ านวนดงักล่าวแก่ GB1 ภายใน 90 วนั นบัแต่วนัท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความน้ี  หาก DDV ผิดนดัตกลงให้ GB1 ด าเนินการบงัคบัคดีแก่ DDV พร้อมดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้จ านวน 565,000,000 บาท นับถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าช าระเสร็จ และศาล
ลม้ละลายฯ ไดมี้ค าพิพากษาตามยอม ลงวนัท่ี 6 มิถุนายน 2562 เป็นคดีหมายเลขด าท่ี พก 15/2560 คดีหมายเลขแดง
ท่ี พก 6/2562 พิพากษาให้คดีเป็นอนัเสร็จเด็ดขาดไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความคดีถึงท่ีสุดตามกฎหมาย
แลว้  
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ส่วนหน้ีผิดนัดตามแผนฟ้ืนฟูกิจการของเจ้าหน้ี IFEC-T ยงัไม่มีการด าเนินการเรียกหรือบังคบัให้ช าระหน้ีแต่
ประการใด 
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(5) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีเงินกูจ้  านวน 60 ลา้นบาท แบ่งเป็นเงินกูย้ืมจากบุคคลอ่ืนจ านวน 10 ลา้นบาท อตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี และเงินกูย้มืจากบริษทัอ่ืนจ านวน 50 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ต่อปี ซ่ึงเงินกูย้ืม
จากบริษทัอ่ืนน้ีค ้ าประกนัโดยการจ าน าหุ้นท่ีบริษทัถือในบริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จ ากดัจ านวน 
5,000,000 หุน้ (มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) ซ่ึงผิดนดัทั้งจ านวน 
 

22.2 หน้ีสินตามค าพิพากษาจากการค ้าประกนั - สุทธิ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 หน้ีสินตามค าพิพากษาจากการค ้าประกนั ประกอบดว้ยรายการดงัน้ี 
 

ล าดบั รายการ (หน่วย : บาท) 

1 หน้ีตามค าพิพากษา   
 - เงินตน้  ,259, 44,946 
 - ดอกเบ้ียถึงวนัพิพากษา  ,6 9, 30,257 
 รวม 2,938,875,203 
 หกั : ยอดช าระก่อนค าพิพากษา (3 5,000,000) 

 ยอดหน้ีตามค าพิพากษา 2,553,875,203 
2 ดอกเบ้ีย ปี 2560 - 2561 100,434,460 

 รวมหน้ีสินตามค าพิพากษาจากการค ้าประกนั 2,654,309,663 
 หกั หน้ีสินท่ีบนัทึกภายใตห้น้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟท่ีูผิดนดัช าระ (607,418,150) 

 หน้ีสินตามค าพิพากษาจากการค ้าประกนัสุทธิ 2,004,516,513 
 

ตามแผนฟ้ืนฟกิูจการท่ีผิดนดัช าระ ท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22.1 บริษทั เอ.พี.เค. ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั 
(APK) ในฐานะผูค้  ้ าประกนัหน้ีของบริษทั โรงแรมดาราเทวี จ ากดั (DDV) จะตอ้งรับผิดต่อ บริษทับริหารสินทรัพย ์ 
โกลบอลวนั จ ากดั (GB1) และ บริษทัอินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เทอมอลพาวเวอร์ จ ากดั (IFEC-T) ตามมูลหน้ีเดิมท่ีมีต่อเจา้หน้ีทั้ง 
2 ราย ตามค าพิพากษา พก.5/2562 ลงวนัท่ี 6 มิถุนายน 2562 
1. เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 บริษทั อินเตอร์ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (IFEC) บริษทั อินเตอร์

ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั (ICAP) และอดีตกรรมการท่านหน่ึงของ IFEC ร่วมกนัเป็นโจทก์ฟ้อง อดีต
กรรมการอีก 2 ท่านของ IFEC กบับุคคลภายนอกอีก 4 คน รวมเป็นจ าเลย 6 คน โดยจ าเลยท่ี 6 คือ บริษทั บริหาร
สินทรัพย ์โกลบอลวนั จ ากดั(GB1) ในขอ้หาว่าจ าเลยฉ้อฉลสร้างหน้ีท่ีไม่มีอยู่จริงข้ึน และขอให้เพิกถอนจ านอง 
รวมทั้งเรียกคืนเงินท่ีจ่ายคืนจ านวน 355 ลา้นบาท (เป็นจ านวนเงินท่ี DDV ไดจ่้ายช าระให้ GB1 ในฐานะเจา้หน้ีตาม
แผนฟ้ืนฟกิูจการไปแลว้) พร้อมดอกเบ้ีย 

2. ต่อมาระหวา่งพิจารณาคดีตามขอ้ 1. DDV และ APK ไดข้อเขา้เป็นโจทกร่์วมในคดีดงักล่าว  

3. หลงัจาก DDV และ APK ไดเ้ขา้เป็นโจทก์ร่วม GB1 จึงไดแ้กค้  าให้การและฟ้องแยง้เอากบัAPK ในฐานะผูค้  ้ าประกนั

หน้ีของ DDV ใหร่้วมรับผิดช าระหน้ีให้แก่ GB1 ตามมูลหน้ีเดิมตามค าร้องขอแกไ้ขเพ่ิมเติมฯและขอฟ้องแยง้ วนัท่ี 8 

ธนัวาคม 2560 
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4. เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2562 ศาลไดพ้ิพากษายกฟ้องขอ้กล่าวหาตาม ( ) ส่วนฟ้องแยง้ของ GB1 ให้ APK ในฐานะผูค้  ้ า

ประกนัในมูลหน้ีเดิม ช าระเงินแก่ GB1 จ านวนเงิน 2,553,875,203.89 บาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของ

เงินตน้จ านวน 1,259,744,946.54 บาท นบัถดัจากวนัฟ้องแยง้ (วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2560) เป็นตน้ไป จนกวา่จะช าระเสร็จ 

และใหอ้ดีตกรรมการของ IFEC โจทกผ์ูฟ้้องรับผิดในหน้ีของ DDV เป็นเงินจ านวนเงิน 340,000,000 บาท ตามสัญญา

ค ้าประกนัฉบบัลงวนัท่ี   มีนาคม 2559   

และหาก APKไม่ช าระหน้ี หรือช าระไม่ครบให้แก่ GB1 ให้ยึดท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีจดจ านองไว ้กบัให้ยึดส่ิง

ปลูกสร้างท่ีจ านองเพ่ิมออกขายทอดตลาด และหากไดเ้งินไม่พอช าระหน้ีให้ยึดทรัพยสิ์นอ่ืนของ APK ออกขาย

ทอดตลาดน าเงินมาช าระหน้ีแก่ GB1 จนครบ คดีถึงท่ีส้ินสุดตามกฎหมายแลว้ 
 

23. ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั คร้ังท่ี 2 (IFEC-W2) ของบริษทัฯไดรั้บอนุญาตใหเ้ร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยไดต้ั้งแต่วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
ประเภทของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี ่

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 ("IFEC-W2") 
ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และโอนเปล่ียนมือได ้
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย : ไม่เกิน 456,153,173 หน่วย  
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ศูนยบ์าท) 
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วธีิการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ : จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 

โดยไม่คิดมูลค่าในอตัราส่วน 4 หุน้สามญัเดิมต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
รวมจ านวนไม่เกิน 456,153,173 หน่วย กรณีมีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิ
เหลือจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 
ใหต้ดัเศษดงักล่าวท้ิงทั้งจ านวน 

 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั คร้ังท่ี 1 (IFEC-W1) ของบริษทัฯไดรั้บอนุญาตใหเ้ร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยไดต้ั้งแต่วนัท่ี 10 มีนาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
ประเภทของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี ่

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 ("IFEC-W1") 
ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และโอนเปล่ียนมือได ้
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย : ไม่เกิน 458,766,911 หน่วย  
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ศูนยบ์าท) 
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อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี (วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิคือ วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2557 วนัท่ีครบ
ก าหนดคือ วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2560) และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถ
ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัไดด้งัน้ี วนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1 ในวนั
ท าการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน 2557 (ตรงกับวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 
2557) ก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 2 ในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนพฤศจิกายน 
2558 และคร้ังสุดท้ายจะสามารถใช้สิทธิได้ในวนัท่ีใบส าคัญแสดงสิทธิ 
(IFEC-WI) มีอายุครบ 3 ปี (ตรงกับวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2560) หากวัน
ดงักล่าวไม่ตรงกบัวนัท าการของบริษทั ใหเ้ล่ือนวนัก าหนดใชสิ้ทธิเป็นวนัท า
การสุดทา้ยก่อนหนา้วนัก าหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าว 

วธีิการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ : จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
โดยไม่คิดมูลค่าในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัเดิมต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 
หน่วย รวมจ านวนไม่เกิน 458,766,911 หน่วย กรณีมีเศษของใบส าคัญ   
แสดงสิทธิเหลือจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิดงักล่าว ใหต้ดัเศษดงักล่าวท้ิงทั้งจ านวน 

 

เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2560 เป็นก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยของใบส าคญัสิทธิในการของซ้ือหุน้ (IFEC-W1) และมีผูถื้อหุ้น
ไดใ้ชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นจ านวนทั้งส้ิน 36,912,525 บาท ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียนแกไ้ขทุนรับช าระดงักล่าวกบักรมพฒันา
ธุรกิจในวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 

 

ใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นของบริษทัทั้ง IFEC-W1 และ IFEC-W2 พน้สภาพการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
เน่ืองจากการข้ึนเคร่ืองหมาย SP ในวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 และ 7 กรกฎาคม 2561 ตามล าดบั 

 

24. ทุนส ารองตามกฎหมาย 
 

บริษทัไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหกัดว้ยขาดทุนสะสม (ถา้มี) จนกวา่ส ารองจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ส ารอง
ตามกฎหมายไม่สามารถน ามาจ่ายปันผลได ้
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25. ภาษีเงนิได้ 
 

ภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  
 

 (หน่วย: บาท)   
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (753,944) 3,108,348     - - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:     
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (51,785,171) (51,549,179) - 2,218,037 

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน 
 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

(52,539,115) 

 
(48,440,831) 

 

- 

 

2,218,037 
 

การกระทบยอดเพือ่หาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 
 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 2561 

อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 2560 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้  (735,630)  (5,285,935) 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 (147,126) 20 (1,057,187) 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามาค านวณภาษี  49,705  723,979 

รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ในการค านวณภาษี  -  (91,199) 

ก าไรจากสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน  (27,555)  (25,435) 
ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็น 
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  177,894  449,573 

การใชผ้ลขาดทุนทางภาษีท่ีผา่นมาซ่ึงยงัไม่รับรู้  (379)  269 

รวม  (52,133)  (48,441) 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 2561 

อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 2560 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้  (329,207)  (1,225,257) 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 (65,841) 20 (245,051) 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามาค านวณภาษี  81  178,116 

รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ในการค านวณภาษี  -  (2,400) 

ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็น 
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (65,760)  69,335 
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รวม  -  2,218 

26. การน าเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน 

 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจการจ าหน่ายและให้เช่าเคร่ืองใชส้ านกังานโดยเฉพาะเคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพส์ าเนาอตัโนมติั 
รวมถึงบริการซ่อมบ ารุงท่ีเก่ียวขอ้ง ธุรกิจลงทุน และผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์โดยด าเนินธุรกิจใน
ส่วนงานหลกัทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย รายการบญัชีตามส่วนงานแยกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 
ก. ธุรกิจลงทุน (Holding) ลงทุนในธุรกิจพลงังานแสงอาทิตย ์
ข. ธุรกิจลงทุน (Holding) ลงทุนในธุรกิจพลงังานชีวมวลและบริหารจดัการขยะ 
ค. ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายพลงังานลม  
ง. ธุรกิจโรงแรม  
จ. ธุรกิจอ่ืนๆ 

 

รายได ้และก าไร(ขาดทุน) จากการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 
 

 (หน่วย : บาท) 

 ก. ข. ค. ง. จ. รวม 

การตดับญัชี 

รายการระหวา่งกนั รวม 
รายไดจ้ากการขาย 
    และการให้บริการ 417,931,841 28,579,381 98,403,063 318,740,721 - 863,655,006 (25,200,000) 838,455,006 

ก าไร(ขาดทุน)จากส่วนงาน 113,686,955 (86,427,271) (25,971,283) (472,830,862) (329,206,998) (800,749,459) 25,041,002 (775,708,457) 
 

รายได ้และก าไร(ขาดทุน) จากการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 

 ก. ข. ค. ง. จ. รวม 

การตดับญัชี 

รายการระหวา่งกนั รวม 

รายไดจ้ากการขาย 
    และการให้บริการ 418,216,999 25,330,307 100,415,711 430,443,941 - 974,406,958 

(37,800,000
) 936,606,958 

ก าไร(ขาดทุน)จากส่วนงาน 101,208,263 (333,612,789) (106,280,869) (2,514,957,119) (1,227,475,149) (4,081,117,663) (248,962,201) (4,330,079,864) 
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27. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ไดแ้ก่ 
 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 304,062,426 317,882,855 23,460,486 23,616,121 
หน้ีสงสยัจะสูญ 1,000,000 153,045,472 - 8,023,605 
ผลตอบแทนกรรมการ 75,000 1,875,000 75,000 1,875,000 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า     
      สินทรัพยถ์าวร  375,000 582,274,986 - 304,355,382 
      สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 174,688,773 - 118,962,811 
      อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 37,793,475 - 37,793,475 
      เงินจ่ายล่วงหนา้สินคา้และเงินมดัจ าโครงการ - 413,112,448 - 413,112,448 
      ค่าความนิยม  - 60,035,940 - - 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 215,356,788 294,012,256 45,690,697 66,340,957 
ค่าท่ีปรึกษา 29,414,446 75,319,909 3,409,691 28,730,490 
ค่าบริการอ่ืนๆ – ธุรกิจบริหารจดัการขยะ 1,545,620 76,277,167 - - 
ค่าชดเชยค่าความเสียหายทางธุรกิจ (1) - - 93,540,897 - 

 

(1) เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 บริษทัไดท้ า “บนัทึกขอ้ตกลงเพ่ือแกปั้ญหาความเสียหายจากการด าเนินการของ IFEC ท่ี
ส่งผลต่อการด าเนินกิจการของ IWIND” จากการท่ี IWIND ขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึง (บริษทั ลมลิกอร์ 
จ ากดั) ให้แก่บุคคลภายนอกเกิดผลขาดทุนจ านวน 93.54 ลา้นบาท บริษทัไดรั้บรู้ค่าชดเชยดงักล่าวในงบก าไรขาดทุน 
ปี 2561 นอกจากน้ียงัมีขอ้ตกลงอ่ืนๆ ท่ีก าหนดไวใ้นบนัทึกดงักล่าว ซ่ึงผูบ้ริหารและคณะกรรมการชุดปัจจุบนัอยูร่ะหวา่ง
การตรวจสอบความถูกตอ้ง 

 

28. ค่าความนิยม 
 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ซ่ึงปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อการขาดทุนดงักล่าวเกิดจากการ
ลดลงของรายไดท่ี้เคยคาดการณ์ไวอ้ยา่งมีสาระส าคญั เน่ืองจากปัจจยัภายนอกต่าง ๆ ตลอดจนภาวะการณ์โดยรวม ดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561 2560 

คา่ความนิยม 1,572,113,843 1,572,113,843 

หกั  การดอ้ยค่าของค่าความนิยม (915,176,197) (915,176,197) 

สุทธิ 656,937,646 656,937,646 
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29. เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

ก) นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงนิ 
 

บริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียและของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในตลาดและความเส่ียง
จากการท่ีคู่สญัญาไม่ปิิบติัตามสญัญา บริษทัไม่ไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน บริษทัจะพิจารณาเลือกใชเ้คร่ืองมือ และ
อนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อบริหารความเส่ียงตามความเหมาะสม และบริษทัไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์  
ทางการเงินเพ่ือการเก็งก าไรหรือเพื่อการคา้ 

 

ข) ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียน้ีเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อผล
การด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ บริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากกบัสถาบนั
การเงิน และเงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยาว อยา่งไรก็ตาม เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯ คิดดอกเบ้ียในอตัราท่ีผนัแปรกบั
อตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด ซ่ึงบริษทัฯ เช่ือวา่ความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอยา่งเป็น
สาระส าคญัต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ  บริษทัฯ มิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินอ่ืนเพื่อป้องกนั
ความเส่ียงดงักล่าว 

 

ค) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
 

บริษทัไม่ไดใ้ชส้ญัญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงการน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศ 
 

ง) ความเส่ียงด้านสินเช่ือ 
 

การบริหารความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา้ ในปัจจุบนับริษทัฯ มีนโยบายในการให้สินเช่ือท่ี
ระมดัระวงัและมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลาย ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายอยา่งเป็นสาระส าคญัจากการ
เก็บหน้ีจากลูกหน้ีนอกเหนือจากจ านวนท่ีไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสูญไวใ้นบญัชีแลว้ 

 

จ) มูลค่ายุตธิรรม 
 

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาวมีอตัราดอกเบ้ียท่ีผนัแปรตามอตัรา
ดอกเบ้ียในทอ้งตลาด ดงันั้น มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจาก
มูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระส าคญั  
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30. ทรัพย์สินทีถู่กอายดับังคบัคด ี
 

ณ ปัจจุบนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีถูกยดึไวต้ามหมายบงัคบัคดีมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

30.1 หุ้นสามญัของบริษัทย่อย 
 

 
ล าดบัท่ี 

 
ช่ือบริษทั 

จ านวนหุ้น 
ท่ีโดนยดึไว ้

คิดเป็นร้อยละของจ านวน
หุ้นทั้งหมดของบริษทั 

 
หมายเลขคดีแดง 

1 อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เทอมอล พาวเวอร์ 2,210,000 3.68 ผบ.2039/2561 
2 ซนัพาร์ค 240,000 80.00 พ.1465/2561 
3 ซนัพาร์ค 2 336,000 80.00 พ.545/2561 
4 อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์วินด ์อินเตอร์เนชัน่แนล 1,568,000 64.00 พ.4959/2560 
  50,000 2.04 ผบ.3800/2562 
  391,998 16.00 พ.6954/2561 
 รวม 2,009,998 82.04  
5 สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี ่ 10,214,138 32.43 มย.242/2560 
  6,012,197 19.09 มย.243/2560 
  11,975,646 38.02 มย.244/2560 
 รวม 28,201,981 89.54  
6 อีสเอนเนอร์จี 621,600 80.00 พ.4959/2560 
  22,134 2.85 ผบ.3756/2561 
  60,000 7.72 ผบ.603/2562 
 รวม 703,734 90.57  
7 กรีน เอนเนอร์จ่ี เทคโนโลย ีอิน (ไทยแลนด)์ 86,998 20.00 ผบ.4672/2561 
8 เจ.พี โซล่า พาวเวอร์ 30,414 38.02 มย.244/2562 
  25,941 32.43 มย.242/2560 
  8,374 10.47 พ.4960/2560 
 รวม 64,729 80.92  

9 วงัการคา้รุ่งโรจน ์ 56,871 18.96 ผบ.3919/2561 
  56,871 18.96 ผบ.3952/2561 
  129,381 43.13 พ.4958/2560 
 รวม 243,123 81.05  

10 ซีอาร์ โซลาร์ 494,235 38.02 มย.244/2560 
  248,122 19.08 มย.243/2560 
  421,534 32.43 มย.242/2560 
  136,104 10.47 พ.1465/2561 
 รวม 1,299,995 100.00  

11 สมประสงคอิ์นเตอร์เนชัน่แนล 175,186 35.04 มย.244/2560 
  149,416 29.88 มย.242/2560 
  87,950 17.59 มย.243/2560 
  87,446 17.49 พ.4962/2560 
 รวม 499,998 100.00  
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ล าดบัท่ี 

 
ช่ือบริษทั 

จ านวนหุ้น 
ท่ีโดนยดึไว ้

คิดเป็นร้อยละของจ านวน
หุ้นทั้งหมดของบริษทั 

 
หมายเลขคดีแดง 

     
12 แม่สะเรียง โซล่าร์ 50,000 3.77 พ.2814/2561 
  50,000 3.77 พ.1240/2561 
  781,817 59.00 พ.4961/2560 
  260,122 19.63 พ.545/2561 
 รวม 1,141,939 86.17  

13 สมภูมิโซล่าพาวเวอร์ 195,998 80.00 พ.4958/2560 
  49,000 20.00 ผบ.345/2562 
 รวม 244,998 100.00  

14 อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์โซล่าร์ 90,000 3.00 ผบ.3150/2561 
  2,157,099 71.90 พ.4962/2560 
  123,720 9.34 พ.1465/2561 
  70,288 4.12 พ.4959/2560 
  70,000 2.33 พ.4455/2561 
  45,000 1.50 พ.5106/2561 
  40,000 1.33 พ.5064/2561 
  7,000 0.23 พ.2079/2561 
 รวม 2,603,107 93.75  

15 อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์แคป แมนเนจเมน้ท ์ 525,430 10.51 พ.545/2561 
  300,000 6.00 ผบ.3150/2561 
  260,000 5.20 พ.1209/2559 
 รวม 1,085,430 21.71  

 

30.2 ทรัพย์สินอ่ืนของบริษัทและบริษัทย่อย 
 

ล าดบัท่ี ช่ือบริษทั ประเภททรัพยสิ์น 
1 อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรชัน่ ท่ีดิน 
2 โรงแรมดาราเทวี ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ 
  บญัชีเงินฝากธนาคาร 
3 เอ.พี.เค. ดีเวลลอปเมน้ท ์ ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
4 ทรู เอน็เนอร์จี พาวเวอร์ ลพบุรี ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัร 
5 อินเตอร์ ฟาร์อีสท แคป แมนเนจเมน้ท ์ ท่ีดิน 
6 รุ้งเอกรยา เอน็จิเนียร่ิง (สระแกว้) ท่ีดิน 
7 คลีน ซิต้ี สิทธิเรียกร้องในการรับเงินตามสญัญาจา้ง 
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31. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนดงัน้ี 
 

31.1 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าและสญัญาบริการ โดยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายดงัต่อไปน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ก าหนดช าระ   
ภายใน 1 ปี 17,577,041 6,541,622 
ภายใน 2 - 5 ปี 20,659,017 - 
มากกวา่ 5 ปี 69,855,387 - 

รวม 108,091,445 6,541,622 
 

31.2 กลุ่มบริษทัฯ มีหนังสือค ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคาร เพ่ือค ้ าประกนัการขายสินคา้และให้เช่าต่อลูกคา้และหน่วยงาน
ราชการเป็นจ านวน 3.86 ลา้นบาท  

 

31.3 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสญัญาเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน คงเหลือจ านวน 86.24 ลา้นบาท  
 

31.4 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสญัญาซ้ือขายหุน้โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม (SAMDAL WIND FARM) ในประเทศเกาหลี
ใต ้เป็นเงิน 16 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 

31.5 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผกูพนัส าหรับการด าเนินงานโครงการพลงังานลม เป็นจ านวนเงิน 14.10 ลา้นหยวน  
 

31.6 บริษทัมีภาระผูกพนัในการช าระเงินมดัจ าตามหนงัสือแสดงเจตจ านง (Letter of intent) กบั Green Future Kabushiki 
Kaisha คงเหลือจ านวน 4,061.48 ลา้นเยน 

 

32. การบริหารจดัการทุน 
 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัฯ คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสม และการ
ด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด ารงธุรกิจอยา่งตอ่เน่ือง 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 งบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น (5.32) : 1 และ (9.08): 1 ตามล าดบั (งบ
การเงินเฉพาะกิจการ : อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 4.46 : 1 และ  3.47 : 1 ตามล าดบั) 
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33. คดคีวาม 
 

33.1 บริษทัไดย้ื่นฟ้องอดีตกรรมการบริษทั กบัพวกในกรณีการซ้ือท่ีดินพร้อมอาคารส านักงาน 7 ชั้น เป็นทุนทรัพยจ์ านวน 
56.52 ลา้นบาท ขณะน้ีอยู่ในระหว่างการสืบพยานโจทก์ซ่ึงศาลอาญาจะได้พิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าว โดยไม่มี
ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษทัเพราะเป็นการเรียกร้องให้กรรมการของบริษทัชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษทั
มิใช่บริษทัถูกเรียกร้องแต่อยา่งใด แต่อยา่งไรก็ตามคดีน้ียงัตอ้งพจิารณาในประเด็นต่าง ๆ ซ่ึงจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ
ด าเนินคดี ส าหรับคดีน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการนดัสืบพยานของศาล ศาลจะนดัท าการสืบพยานโจทก์และจ าเลย ในวนัท่ี 12-
14 ,19-21 ธนัวาคม 2560 และ ณ วนัท่ีออกงบการเงินน้ี ศาลอาญาไดมี้ค าพิพากษายกฟ้อง และคดีถึงท่ีสุดตามกฎหมาย 

 

33.2 บริษทัไดย้ื่นฟ้องอดีตกรรมการบริษทั กบัพวกในกรณีการขายท่ีดินบา้นโพธ์ิให้แก่บริษทั ไลท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั กบั
พวก เป็นทุนทรัพยจ์ านวน 16.22 ลา้นบาท ขณะน้ีอยู่ในระหวา่งการสืบพยานโจทก์ซ่ึงศาลจะไดพิ้จารณาพิพากษาคดี
ดังกล่าว โดยไม่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษทัเพราะเป็นการเรียกร้องให้กรรมการของบริษทัชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่บริษทัมิใช่บริษทัถูกเรียกร้องแต่อยา่งใด แต่อย่างไรก็ตามคดีน้ียงัตอ้งพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ซ่ึง
จะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินคดี ส าหรับคดีน้ีคดีอยู่ระหวา่งการนัดสืบพยานของศาล ศาลจะนัดท าการสืบพยาน
โจทกแ์ละจ าเลย ในวนัท่ี 23-25 ,29-31 สิงหาคม 2560 ขณะน้ี ศาลจ าหน่ายคดีเป็นการชัว่คราว เพื่อรอผลในคดีอาญา 

 

33.3 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดย้ืน่ฟ้องอดีตกรรมการบริษทั กบัพวกรวม 5 คนในความผิดฐานฉอ้ฉลละเมิดและขอให้เพิกถอน
จ านอง รวมทั้งเรียกคืนเงินท่ีจ่ายคืนจ านวน 355 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียซ่ึงคดีจะเก่ียวกบัการเรียกเงินคืนและปลดภาระ
จ านองท่ีดินของบริษทั โรงแรมดาราเทวี จ ากดั (DDV) และบริษทั เอ.พี.เค. ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั(APK) พร้อมเรียก
ทรัพยคื์นเป็นเงินจ านวน 355 ลา้นบาท คืนจากบริษทั บริหารสินทรัพย ์โกลบอลวนั จ ากดั (GB1) และอดีตกรรมการ กบั
พวกในคดีดงักล่าวดว้ย คดีดงักล่าวไดโ้อนไปยงัศาลลม้ละลายกลางเพ่ือพิจารณาคดี 
 

หลงัจาก DDV และ APK ไดเ้ขา้เป็นโจทกร่์วม GB1 จึงไดแ้กค้  าใหก้ารและฟ้องแยง้เอากบัAPK ในฐานะผูค้  ้าประกนัหน้ี
ของ DDV ให้ร่วมรับผิดช าระหน้ีให้แก่ GB1 ตามมูลหน้ีเดิมตามค าร้องขอแก้ไขเพ่ิมเติมฯและขอฟ้องแยง้ วนัท่ี 8 
ธนัวาคม 2560 
 

เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2562 ศาลไดพิ้พากษายกฟ้องขอ้กล่าวของโจทก์ ส่วนฟ้องแยง้ของ GB1 ให้ APK ในฐานะผูค้  ้ า
ประกนัในมูลหน้ีเดิม ช าระเงินแก่ GB1 จ านวนเงิน 2,553,875,203.89 บาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของ
เงินตน้จ านวน 1,259,744,946.54 บาท นบัถดัจากวนัฟ้องแยง้ (วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2560) เป็นตน้ไป จนกวา่จะช าระเสร็จ 
และให้อดีตกรรมการของ IFEC โจทก์ผูฟ้้องรับผิดในหน้ีของ DDV เป็นเงินจ านวนเงิน 340,000,000 บาท ตามสัญญา
ค ้าประกนัฉบบัลงวนัท่ี 1 มีนาคม 2559 และหาก APKไม่ช าระหน้ี หรือช าระไม่ครบให้แก่ GB1 ให้ยึดท่ีดินพร้อมส่ิง
ปลูกสร้างท่ีจดจ านองไว ้กบัให้ยึดส่ิงปลูกสร้างท่ีจ านองเพ่ิมออกขายทอดตลาด และหากไดเ้งินไม่พอช าระหน้ีให้ยึด
ทรัพยสิ์นอ่ืนของ APK ออกขายทอดตลาดน าเงินมาช าระหน้ีแก่ GB1 จนครบ 
 

ผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่วา่ ภาระท่ีจะมีผลกระทบต่อบริษทัจะไม่เกินกวา่มูลค่าเงินลงทุนของบริษทัใน APK ค าพิพากษา
ดงักล่าวผูกพนัเฉพาะตวั APK เท่านั้น ไม่ไดมี้ผลผูกพนัมาถึงบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งอ่ืนๆ ดว้ย ดงันั้นเจา้หน้ีตามค า
พิพากษาดงักล่าวจะสามารถบงัคบัคดีไดเ้ฉพาะกบัสินทรัพยท่ี์เป็นของ APK เท่านั้นและหากยงัไดไ้ม่ครบตามจ านวน
ดงักล่าวก็ไม่สามารถบงัคบัคดีกบับริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งอ่ืนๆ เพ่ิมเติมไดอี้ก 
 

33.4 บริษทั โรงแรมดาราเทว ีจ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) เป็นโจทกย์ื่นฟ้อง นิติบุคคลแห่งหน่ึง เป็นจ าเลย โดยโจทก์ฟ้องวา่จ าเลย
แจง้ใหเ้จา้พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตดัไฟฟ้าและขอยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าท่ีเป็นช่ือของจ าเลย แต่ท่ีจริงโจทกเ์ป็นผูใ้ช้
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ไฟฟ้าในโรงแรมและเป็นผูช้  าระค่าประกนัการใชไ้ฟฟ้าทั้งหมดมาตั้งแต่เดิม โจทก์เพียงใชช่ื้อจ าเลยเป็นผูท้  าสัญญาใช้
ไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฯเท่านั้น การท่ีจ าเลยขอยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าอยา่งกะทนัหนั ท าให้โรงแรมไม่สามารถใชก้ระแสไฟฟ้า
ได ้อนัเป็นการละเมิดต่อโจทก์ท าให้โจทก์ไดรั้บความเสียหาย ขอให้จ าเลยระงบัการขอยกเลิกมิเตอร์และเปล่ียนช่ือ
มิเตอร์เป็นช่ือโจทก์ คดีน้ีเป็นการฟ้องให้ท านิติกรรม เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย ์ศาลให้โจทก์วางเงินประกนัความเสียหาย
จ านวน 50,000 บาท แต่ต่อมาปรากิวา่ เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2560  โจทก์และจ าเลยไดต้กลงท าสัญญาประนีประนอม
ยอมความในศาล คดีจึงเป็นอนัระงบั 

 

33.5 บริษทั โรงแรมดาราเทวี จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นิติบุคคลแห่งหน่ึง เป็นจ าเลย โดยโจทก์ฟ้องวา่จ าเลย
แจง้ใหเ้จา้พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตดัไฟฟ้าและขอยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าท่ีเป็นช่ือของจ าเลย แต่ท่ีจริงโจทกเ์ป็นผูใ้ช้
ไฟฟ้าในโรงแรมและเป็นผูช้  าระค่าประกนัการใชไ้ฟฟ้าทั้งหมดมาตั้งแต่เดิม โจทก์เพียงใชช่ื้อจ าเลยเป็นผูท้  าสัญญาใช้
ไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฯเท่านั้น การท่ีจ าเลยขอยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าอยา่งกะทนัหนั ท าให้โรงแรมไม่สามารถใชก้ระแสไฟฟ้า
ได ้อนัเป็นการละเมิดต่อโจทก์ท าให้โจทก์ไดรั้บความเสียหาย ขอให้จ าเลยระงบัการขอยกเลิกมิเตอร์และเปล่ียนช่ือ
มิเตอร์เป็นช่ือโจทก ์คดีน้ีเป็นการฟ้องใหท้ านิติกรรม เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย ์ศาลให้โจทก์วางเงินประกนัจ านวน 50,000 
บาท  แต่ต่อมาปรากิวา่ เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2561 โจทกแ์ละจ าเลยไดต้กลงท าสญัญาประนีประนอมยอมความในศาล
คดีจึงเป็นอนัระงบั 

 

33.6 บริษทัถูกฟ้องร้องโดยกลุ่มกองทุนเปิดโซล่าริสตราสารหน้ีพรีวิเลจฯ และกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์รี
เทิร์นฯ ในขอ้หาผิดนัดช าระหน้ีตามตัว๋แลกเงิน ซ่ึงบริษทัได้ยื่นค าให้การต่อสู้คดีโดยมีทั้ งประเด็นขอ้เท็จจริงและขอ้
กฎหมายเก่ียวกบัการสลกัหลกัตัว๋แลกเงินอนัเป็นประเด็นเก่ียวกบัผูท้รงตัว๋แลกเงินซ่ึงเป็นประเด็นขอ้กฎหมายอนัเป็นขอ้
ต่อสู้ท่ีท าให้บริษทัสามารถชนะคดีไดแ้ต่ในการด าเนินคดีดงักล่าวจ าเป็นจะตอ้งใชร้ะยะเวลา ซ่ึงในประเด็นขอ้กฎหมาย
ดงักล่าวสามารถอุทธรณ์หรือฎีกาได ้เงินตามตัว๋แลกเงินท่ีโจทก์เรียกร้องจึงตอ้งรอจนกวา่ศาลฎีกาจะพิจารณาพิพากษาหรือ
คดีถึงท่ีสุดขณะน้ีบริษทัจึงยงัไม่ตอ้งช าระเงินดงักล่าวในขณะน้ี ส าหรับคดีในกลุ่มน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการนดัสืบพยานของศาล 
ศาลจะนดัท าการสืบพยานโจทก ์และจ าเลย แต่ละคดีอยูใ่นช่วงระหวา่งเดือนกนัยายน 2560 ถึง เดือนกมุภาพนัธ์ 2561  
ณ วนัท่ีออกงบการเงินน้ี ศาลแพง่มีค าพิพากษา และคดีถึงท่ีสุดตามกฎหมายแลว้ 

 

33.7 บริษทัถูกฟ้องร้องโดยนิติบุคคลและบุคคลภายนอกรวมกนั 2 ราย ในขอ้หาละเมิดเรียกค่าเสียหายในกรณีการแถลงข่าว
ของกรรมการบริษทัซ่ึงเป็นการแถลงข่าวเก่ียวกบัการตรวจสอบและฟ้องร้องกรรมการท่ีกระท าการฉ้อฉล กินหัวคิวและ
ช าระหน้ีปลอมหรือช าระหน้ีท่ีไม่มีอยู่จริงอนัเป็นการแถลงข่าวเพ่ือปกป้องสิทธิของตนตามครรลองครองธรรมเพื่อ
ป้องกนัส่วนไดเ้สียของตนโดยสุจริตซ่ึงบริษทัไดใ้หก้ารต่อสูค้ดีไม่ตอ้งรับผิดตามฟ้องของโจทกซ่ึ์งคดีอยูใ่นระหวา่งการ
พิจารณาของศาล จึงไม่มีเหตุท่ีบริษทัจะตอ้งช าระเงินตามฟ้องในขณะน้ีแต่น่าจะตอ้งรอจนกวา่ศาลจะพิพากษาถึงท่ีสุด
ในศาลฎีกาซ่ึงน่าจะใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปีนบัตั้งแต่บดัน้ีและไม่แน่วา่บริษทัจะตอ้งรับผิดหรือไม่จึงไม่มีความเส่ียงใด ๆ 
ในคดีในกลุ่มน้ี ส าหรับคดีในกลุ่มน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการนดัสืบพยานของศาล ศาลจะนดัท าการสืบพยานโจทก์และจ าเลย 
แต่ละคดีอยูใ่นช่วงระหวา่งเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธนัวาคม 2560  ศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษาแลว้ บริษทัไม่ตอ้งช าระ
เงินใหก้บันิติบุคคลและบุคคลภายนอกทั้งสองราย คดีถึงท่ีสุดตามกฎหมายแลว้ 

 

33.8 บริษทัและบริษทัย่อยถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัคดีแรงงานท่ีลูกจ้างไดย้ื่นฟ้องเรียกค่าชดเชยและการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
จ านวน 7 ส านวน จ านวน 25 คน ต่อศาลแรงงานกลาง เป็นคดีแรงงานซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยไดย้ื่นค าให้การต่อสู้คดี
และมีเหตุเลิกจ้างพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยรวมจ านวน 25 คนรวมเป็นเงินท่ีลูกจ้างเรียกร้องจ านวน 
8,143,393.85 บาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัฟ้อง และเรียกร้องจ านวน 10,038,542.65 บาทพร้อม
ดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 15 ต่อปี นบัแต่วนัฟ้อง  ซ่ึงคดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาคดีและบริษทัและบริษทัยอ่ยไม่ไดต้กลง
หรือประนีประนอมยอมความกบัพนกังานท่ีฟ้องคดีดงักล่าวและในคดีของศาลแรงงานก็จ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ
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พิจารณาคดีของศาลและคดีสามารถอุทธรณ์ไปยงัศาลฎีกาไดจึ้งไม่เป็นเหตุท่ีบริษทัตอ้งจ่ายเงินค่าชดเชยหรือสินจา้ง
แทนการบอกกล่าวล่วงหนา้หรือค่าเสียหายจากการเลิกจา้งไม่เป็นธรรมซ่ึงศาลจะไม่ใหน้ายจา้งจ่ายเต็มตามฟ้อง คดีส่วน
ใหญ่ยงัอยูร่ะหวา่งการนดัพิจารณาเพ่ือก าหนดประเด็นขอ้พิพาทก่อนการสืบพยานโจทกแ์ละจ าเลย ในช่วงระหวา่งเดือน
สิงหาคม ถึง กนัยายน 2560 และบางคดีศาลไดก้ าหนดวนันัดสืบพยานโจทก์และจ าเลยไปแลว้ โดยศาลจะนัดท าการ
สืบพยานโจทกแ์ละจ าเลย อยูใ่นช่วงระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 
นอกจากนั้น  ในบรรดาลูกจา้งท่ีฟ้องบริษทัและบริษทัย่อยซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยมีขอ้ต่อสู้ไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยหรือ
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยยงัได้
ด าเนินการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการกระท าของลูกจา้งจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 12 คนซ่ึงอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการ ซ่ึง
คดีเก่ียวกบักลุ่มพนกังานเป็นกรณีท่ีเกิดข้ึนก่อนท่ีคณะกรรมการบริษทัชุดปัจจุบนัเขา้มาเป็นกรรมการบริษทั (ตามขอ้ 
35.1) และ ณ วนัท่ี 8 มีนาคม 2562 ไม่ปรากิมีขอ้พิพาทในคดีแรงงานดงักล่าวขา้งตน้แต่อยา่งใด 

 

33.9 บริษทัถูกฟ้องร้องโดยบุคคลหน่ึงในขอ้หาผิดสัญญานายหน้า ทุนทรัพยพ์ิพาท 19,517,476.50 บาท ซ่ึงบริษทัได้ยื่น
อุทธรณ์และค าร้องขอทุเลาการบงัคบัคดีและศาลอุทธรณ์ไดพิ้พากษาแกค้  าพิพากษาของศาลชั้นตน้โดยให้ช าระเงิน
จ านวน 15,885,664 บาท คดีน้ีบริษทัไดเ้ตรียมฎีกาเพ่ือยื่นต่อศาลในประเด็นท่ีศาลอุทธรณ์ยงัไม่ไดพิ้จารณาในประเด็น
ไม่ความสมบูรณ์ของสัญญานายหน้าท่ีก าหนดไว ้โจทก์ในคดีดงักล่าวจึงไม่ไดป้ิิบติัตามสัญญาให้ครบถว้นจึงไม่มี
สิทธิไดรั้บค่านายหนา้ ส่วนเงินส่วนเกินก็เป็นเงินตอบแทนจากการคิดราคาค่าท่ีดินส่วนเกินซ่ึงเป็นเงินตอบแทนจากค่า
นายหนา้เม่ือสญัญานายหนา้ไม่มีผลบงัคบัผกูพนั เงินตอบแทนส่วนเกินยอ่มไม่มีผลผกูพนัเช่นกนั อีกทั้งสัญญานายหนา้
ไดล่้วงเลยระยะเวลาในการจดัการขายท่ีดินแลว้โดยไม่มีการขยายระยะเวลาออกไปจึงถือวา่สัญญานายหนา้ส้ินสุดแลว้ 
ทั้งค่านายหนา้และค่าตอบแทนพิเศษดงักล่าวโจทก์ในคดีดงักล่าวจึงไม่มีสิทธิ นอกจากนั้นราคาท่ีนายหนา้อา้งวา่ไดน้ า
ท่ีดินไปขายไดจ้ านวนสูงกวา่ท่ีก าหนด โดยศาลอุทธรณ์ไดพิ้พากษาแกค้  าพิพากษาศาลอุทธรณ์ไวบ้างส่วนแลว้ บริษทัจึง
ยงัไม่ตอ้งช าระเงินตามท่ีศาลชั้นตน้ ศาลอุทธรณ์ ซ่ึงขณะน้ียงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกาโดยคดีน้ีอนัเป็นผล
ใหค้ดีของบริษทัสามารถชนะคดีได ้

 

33.10 บริษทั ที เอม็ ดีไซน์ จ ากดั ยืน่ขอ้เรียกร้องต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการให้บริษทั โรงแรมดาราเทวี จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) 
ช าระเงินค่าออกแบบสถาปัตยใ์นโครงการคอนโดมิเนียมและส่วนต่อเติมในวงเงินจ านวน 12 ลา้นบาทซ่ึงคดีดงักล่าว
บริษทั โรงแรมดาราเทวี จ ากดั ไดย้ื่นค าคดัคา้นและขอ้เรียกร้องแยง้ต่อส านกังานอนุญาโตตุลาการแลว้ โดยไดใ้ห้การ
ปิิเสธไม่ตอ้งรับผิดตามขอ้เรียกร้องเน่ืองจากผูรั้บจา้งไม่ไดด้ าเนินการตามสัญญาจา้งและเป็นฝ่ายผิดสัญญาหรือใบ
เสนอราคาในการท างานโดยไม่มีการท าสัญญาวา่จา้งแต่ไดจ่้ายไปในเร่ืองการร้องขอของบริษทัซ่ึงไดด้ าเนินการก่อนท่ี
ผูบ้ริหารปัจจุบนัเขา้มารับผิดชอบ อีกทั้งคดีดงักล่าวเกิดข้ึนในปี พ.ศ.2555 จนถึงปี 2559 เกินกวา่ 2 ปีแลว้ คดีจึงขาดอายุ
ความ นอกจากนั้นบริษทั โรงแรมดาราเทวี จ ากัด ได้เรียกเงินคืนจากท่ีได้ทดรองจ่ายไปจ านวน 10 ลา้นบาทพร้อม
ค่าเสียหายจากการปิิบัติผิดสัญญาของบริษทัดังกล่าวโดยได้ยื่นขอ้เรียกร้องแยง้ไปพร้อมค าคดัคา้นต่อส านักงาน
อนุญาโตตุลาการไวแ้ลว้ คาดวา่คดีดงักล่าวบริษทั โรงแรมดาราเทว ีจ ากดั ไม่น่าจะตอ้งรับผิดตามขอ้เรียกร้องของบริษทั 
ที เอ็ม ดีไซน์ จ ากดัแต่อยา่งใด ส่วนค่าเสียหายท่ีบริษทั โรงแรมดาราเทวี จ ากดัจะไดรั้บหรือไม่เพียงใดก็แลว้แต่คณะ
อนุญาโตตุลาการจะพิจารณาก าหนดต่อไป ส าหรับคดี บริษทั โรงแรมดาราเทวี จ ากัดได้ท าการยื่นค าคา้นและข้อ
เรียกร้องแยง้ไปแลว้ โดยอยูร่ะหวา่งการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ หลงัจากนั้นจึงจะท าการนดัหมายเพ่ือพิจารณาคดีต่อไป 
ต่อมาในปี 2562 บริษทั ที เอ็ม ดีไซน์ จ ากดั (ผูร้้อง) ไดย้ื่นฟ้องบริษทัยอ่ย และศาลมีค าพิพากษาให้บริษทัยอ่ยช าระเงิน
จ านวน 3,745,000.00 บาท ใหแ้ก่ผูร้้องพร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของตน้เงินดงักล่าวนบัแต่วนัท่ีบริษทัผิดนดั
คือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 เป็นตน้ไป จนกวา่จะช าระเสร็จแก่ผูร้้อง 
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33.11 บริษทั โรงแรมดาราเทวี จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) ถูกฟ้องร้องโดยนิติบุคคลแห่งหน่ึง โดยคดีน้ีโจทก์ฟ้องวา่จ าเลยไดจ้า้ง
โจทกต์กแต่งภายในหอ้งอาหารอิตาเล่ียน โจทกไ์ดท้ างานท่ีจา้งเสร็จส้ินแลว้ จ าเลยช าระค่าจา้งมาเพียงบางส่วน คงเหลือ
คา้งช าระจ านวน 636,025 บาท ทวงถามแลว้ไม่ช าระจึงฟ้องคดีต่อศาล ใหช้ าระหน้ีพร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 15 ต่อ
ปี ของตน้เงิน 614,802 บาท นับถดัจากวนัฟ้อง ( 17 พฤษภาคม 2560) เป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระเสร็จ แนวทางคดีน้ี 
จ าเลยต่อสู้วา่ ไดช้ าระหน้ีแก่โจทก์เสร็จส้ินแลว้ ยอดหน้ีท่ีโจทก์น ามาฟ้องเป็นงานท่ีจ าเลยมิไดย้ินยอมรับการส่งมอบ 
เพราะไม่ถูกตอ้งตามแบบ โจทก์จึงไม่มีสิทธิน ายอดหน้ีดงักล่าวมาฟ้องจ าเลยอีก แนวโน้ม ถา้โจทก์พิสูจน์ได้ว่าได้
ท างานและส่งมอบแก่จ าเลยจริง จ าเลยก็อาจรับผิดชอบไม่เกินร้อยละห้าสิบของยอดหน้ีตามฟ้อง และค่าข้ึนศาลกบัค่า
ทนายความตามค าสัง่ศาลไม่เกิน 15,000 บาท 

 

33.12 บริษทั เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) ถูกฟ้องร้องโดยธนาคารแห่งหน่ึง คดีดงักล่าวเป็นหน้ีตามสัญญา
กูย้มืเงินและจ านอง มีการผิดนดั ต่อมาไดต้กลงท าสญัญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี แต่ผิดนดั ธนาคารจึงยื่นฟ้องและบงัคบั
จ านอง จ านวน 23,000,000 บาท แนวโนม้ของคดีต่อสู้เร่ืองดอกเบ้ีย เพ่ือขอลดดอกเบ้ียระหวา่งผิดนดั หากเจรจาไดก็้
อาจท าสญัญาประนีประนอมยอมความกนัและผ่อนช าระเป็นงวดๆไป ต่อมาเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 ศาลพิพากษา
ใหบ้ริษทั และผูค้  ้าประกนัร่วมกนัช าระเงินจ านวน 23,593,650.58 บาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปี ของตน้เงินจ านวน 
21,520,088.95 บาท 

 

33.13 บริษทั โรงแรมดาราเทว ีจ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) ถูกฟ้องร้องโดยบุคคลหน่ึงขอ้หาผิดสญัญาซ้ือขายกรรมสิทธ์ิห้องชุด บา้น
สิริสาทร (สวนพลู) ทุนทรัพยท่ี์เรียกร้อง 2,600,000 บาท นั้น  เก่ียวกบัคดีน้ีโจทก์อา้งวา่ไดท้ าสัญญาซ้ือกรรมสิทธ์ิห้อง
ชุดจากจ าเลย ราคา 2,600,000 บาท ช าระเงินครบถว้นแลว้แต่จ าเลยไม่โอนกรรมสิทธ์ิในหอ้งชุดใหโ้จทก์ อนัเป็นการผิด
สัญญา จึงฟ้องเรียกร้องให้จ าเลยโอนห้องชุด บา้นสิริสาทร (สวนพลู) เลขท่ี 33/15 ชั้นท่ี 3 อาคารท่ี 1 เน้ือท่ี 53 ตาราง
เมตร จ านวน 1 หอ้ง ใหแ้ก่โจทก ์ต่อมาเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 โจทกไ์ดย้ืน่ค  าร้องขอถอนคดี จ าเลยไม่คดัคา้นและศาล
อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง และจ าหน่ายคดีออกจากสารบบ  ต่อมาวนัท่ี 24 กนัยายน 2562 ปรากิว่า ทรัพยสิ์นท่ีไป
พิพาทในคดีดงักล่าวมีการโอนใหแ้ก่โจทกใ์นคดีน้ีและในวนัเดียวกนั โจทกไ์ดมี้การโอนต่อไปยงับุคคลอ่ืนอีกทอดหน่ึง 

 

33.14 บริษทั เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) ถูกฟ้องร้องโดยบุคคลธรรมดารายหน่ึง  เร่ือง ผิดสัญญาตัว๋สัญญา
ใชเ้งิน ทุนทรัพยท่ี์เรียกร้องจ านวน 17,072,381 บาท ศาลนดัไกล่เกล่ียให้การแกข้อ้หาแห่งคดีและสืบพยานโจทก์ใน
วนัท่ี 9 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. 

 

ท่ีมาของหน้ีดงักล่าวเกิดจากการท่ีบุคคลรายดังกล่าว อา้งว่า ในช่วงระหว่าง ปี พ.ศ. 2545-2548 ซ่ึงขณะนั้น บุคคล
ดงักล่าว เป็นกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยไดกู้ย้มืเงินจากบุคคลดงักล่าวหลายคร้ังเพ่ือน าไปใชจ่้ายใน
กิจการของบริษทัยอ่ยดงักล่าว แต่ละคร้ังท่ีกูย้ืมไดอ้อกตัว๋สัญญาใชเ้งินประเภทใชเ้งินเม่ือทวงถาม มอบให้ไวเ้พื่อเป็น
การช าระหน้ี ซ่ึงจ านวนหน้ีเม่ือคิดจนถึงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2558 เป็นเงินจ านวน 15,555,700.85 บาท และในวนัดงักล่าว
ได้ออกตัว๋สัญญาใช้เงินไวใ้ห้แก่นางสาวน ้ าพราว สุวรรณมงคล เป็นตัว๋สัญญาใช้เงินเลขท่ี 2558/001 ลงวนัท่ี 15 
ธนัวาคม 2558 สญัญาจะจ่ายเงินแก่นางสาวน ้ าพราว สุวรรณมงคล จ านวน  15,555,700.85 บาท  เม่ือทวงถาม และหาก
ผิดนดัยินยอมให้คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.5 ต่อปี จากตน้เงินดงักล่าว ต่อมาไดมี้การทวงถามให้ช าระหน้ีตามตัว๋
สัญญาใช้เงิน แต่มีการผิดนัด โจทก์จึงฟ้องคดีน้ี ต่อมาในปี 2562 ศาลพิพากษาให้ช าระเงินแก่โจทก์จ านวน 
15,555,700.85 บาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 6.5 ต่อปี ของตน้เงินดงักล่าว นบัแต่วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2558 เป็นตน้ไป 
จนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน (เดิมบริษทัยอ่ยอุทธรณ์ แต่เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2562 บริษทัยอ่ยถอนอุทธรณ์) 
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33.15 นิติบุคคลแห่งหน่ึงไดมี้หนงัสือบอกกล่าวมายงับริษทั โรงแรมดาราเทว ีจ ากดั(“บริษทัยอ่ย”)เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2560 
โดย อ้างว่าให้ท าสัญญาปรับปรุงตกแต่งบริษัทย่อย และได้ด าเนินการไปบางส่วนแล้วคิดเป็นมูลค่าเงินทั้ งสิน 
48,785,061.60 บาท และทางบริษทัย่อยไดช้ าระเงินไปแลว้บางส่วน คงเหลือจ านวน 12,311,250.25 บาท และขอให้
ช าระส่วนท่ีเหลือภายใน 20 มิถุนายน 2560 แต่ผูบ้ริหารชุดเดิมแสดงความเห็นวา่ ภาระหน้ีสินท่ีเหลือมิไดเ้ป็นหน้ีจริง 
จึงไม่ไดท้ าการช าระดงักล่าว ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบโดยผูบ้ริหารชุดใหม่  

 

33.16 ผูใ้หเ้ช่าทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นกิจการของโรงแรมดาราเทวีไดร้ื้อถอนทรัพยสิ์นท่ีให้เช่าเหล่านั้นท่ีสามารถท าไดอ้อกไปในปี 
2560 ปัจจุบนับริษทัไดป้ระเมินความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบริษทั โรงแรมดาราเทวี จ ากดั แลว้ บริษทัฯไม่มีความ
เสียหายท่ีเป็นสาระส าคญั 

 

33.17 คดีแรงงาน 
ในระหวา่งปี 2562 ถึง 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีขอ้พิพาทแรงงานกบัลูกจา้งจ านวน 57 คดี เรียกร้องค่าจา้งและเงิน
ชดเชยประมาณ 45.96 ลา้นบาท  ซ่ึงพนกังานตรวจแรงงานไดมี้ค าสั่งให้บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าเสียหายแก่ลูกจา้ง
แลว้ ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยไดย้ืน่ฟ้องขอเพิกถอนค าสัง่ดงักล่าว ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล 

 

นอกจากน้ี ยงัมีคดีแรงงานอีก 5 คดีท่ีลูกจา้งฟ้องบริษทัยอ่ย โดยคดีส้ินสุดดว้ยการตกลงท าสัญญาประนีประนอมยอม
ความกนัจ านวน 4 คดี ทุนทรัพยป์ระมาณ 1.62 ลา้นบาท และศาลยกฟ้องโจทก ์จ านวน 1 คดี  

 

33.18 คดีฟ้ืนฟกิูจการ/ลม้ละลาย 
บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) 
เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2561 นางสมศรี จีระวิพูลวรรณ (เจา้หน้ีหุ้นกู)้ ไดย้ื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของ บริษทั อินเตอร์ 
ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ต่อศาลลม้ละลายกลาง  และบริษทัเห็นวา่ มีช่องทางในการ
ฟ้ืนฟกิูจการ จึงไดส้นบัสนุนใหฟ้ื้นฟกิูจการตามกระบวนการฟ้ืนฟกิูจการตามกฎหมาย 

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2564 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งยกค าร้องขอฟ้ืนฟูดงักล่าว  ศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่ง
รับอุทธรณ์ของบริษทัแลว้ ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งรอค าวนิิจฉยัของศาลอุทธรณ์ช านญัพิเศษแผนกคดีลม้ละลายต่อไป 

 

และเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2564 บริษทัไดเ้ยืน่อุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าว ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งรอศาลอุทธรณ์มีค าสัง่ 
 

เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 กองทุนเปิดแอสเซทพลสัเอไอตราสารหน้ี 1 กบัพวกรวม 3 คน ไดย้ื่นฟ้องบริษทัต่อศาล
ลม้ละลายกลาง ความลม้ละลาย ทุนทรัพยร์วม 484,552,921.39 บาท ในระหวา่งพิจารณาคดี เจา้หน้ีตามค าพิพากษาราย
หน่ึงไดข้อเขา้เป็นโจทกร่์วมในคดีดงักล่าว 

 

โจทกร่์วมดงักล่าวไดย้ืน่ค  าขอไต่สวนฉุกเฉินฝ่ายเดียวขอใหศ้าลลม้ละลายกลางมีค าสัง่พิทกัษท์รัพยช์ัว่คราวบริษทั  
 

เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2564 ศาลลม้ละลายกลางไดไ้ต่สวนค าร้อง ซ่ึงในวนัเดียวกบับริษทัไดย้ื่นค าร้องต่อศาลลม้ละลาย
กลาง ให้งดไต่สวนฉุกเฉิน เน่ืองจาก เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2564 บริษทัไดว้างทรัพยช์ าระหน้ีดงักล่าวไวก้บัศาลแพ่งแลว้ 
โดยศาลแพง่สัง่รับวางทรัพยไ์วโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายและใหอ้อกหมายแจง้เจา้หน้ีมารับเงินแลว้ ดงันั้นโจทก์ร่วมจึงส้ิน
สิทธิบงัคบัคดีเพราะหน้ีระงบัไปแลว้ตามค าสัง่ศาลแพง่ แต่ศาลลม้ละลายกลางไดย้กค าร้องของบริษทั โดยอา้งวา่บริษทั
ไม่ไดว้างทรัพยช์ าระหน้ี ณ ส านกังานวางทรัพย ์และไต่สวนค าร้องของโจทกร่์วมและมีค าสัง่พิทกัทรัพยช์ัว่คราว 

 

เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2564 โจทกร่์วมไดย้ืน่ค  าขอเพิกถอนค าสัง่และกระบวนพิจารณาของศาลแพ่งในคดีเดิม ซ่ึงเป็นการ
ขอเพิกถอนค าสัง่ของศาลเม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2564  (กรณีวางทรัพยช์ าระหน้ี) ศาลแพง่มีค าสัง่วา่ การขอวางเงินช าระหน้ี
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ตามค าพิพากษาเป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมายและมิไดเ้ป็นไปโดยผิดหลง กรณีไม่เป็นเหตุให้ตอ้งเพิกถอนค าสั่งและ
กระบวนพิจารณาดงักล่าว  ยกค าร้องของโจทกร่์วมดงักล่าว 

 
 

ในวนัเดียวกนั บริษทัไดย้ื่นค าร้องต่อศาลละลายกลางขอให้มีค  าสั่งตามมาตรา 18 แห่งพ.ร.บ.ลม้ละลายฯ เพื่อยกเลิก
ค าสั่งพิทกัษท์รัพยช์ัว่คราว ซ่ึงศาลลม้ละลายกลางก าหนดนดัไต่สวนในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2564 นอกจากน้ี มีเจา้หน้ี 4 
ราย ไดย้ืน่ค  าร้องขอเขา้เป็นโจทกร่์วม ศาลก าหนดนดัไต่สวนค าร้องวนัท่ี 26 เมษายน 2564  

 

เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2562 ผูถื้อหุ้นกูร้ายหน่ึง ซ่ึงเป็นเจา้หน้ีตามค าพิพากษา จ านวนเงิน 2,299,720.53 บาท ไดย้ื่นฟ้อง
บริษทัต่อศาลลม้ละลายกลาง 

 

ต่อมา วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562 ศาลมีค าสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. ลม้ละลายฯ แต่ก็ไดมี้ค าสั่งให้
เพิกถอนค าสัง่พิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด เน่ืองจากก่อนพิจารณาคดีน้ี ศาลอุทธรณ์ช านญัพิเศษไดอ่้านค าพิพากษาในคดีฟ้ืนฟู
กิจการวา่ ใหรั้บค าร้องคดีฟ้ืนฟกิูจการท่ีเจา้หน้ีรายหน่ึงไดย้ืน่ขอฟ้ืนฟกิูจการไวพ้ิจารณาตามกฎหมายต่อไป ท าให้บริษทั
ไดรั้บความคุม้ครองจากสภาวะพกัการช าระหน้ี  

 

เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2564 ศาลลม้ละลายกลางมีค าสัง่ยกค าร้องขอฟ้ืนฟกิูจการของบริษทัท่ีร้องโดยเจา้หน้ี และต่อมา
วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2564 ผูถื้อหุน้กู ้เจา้หน้ีตามค าพิพากษารายดงักล่าว ไดย้ืน่ค  าร้องขอถอนฟ้องดว้ยเหตุไดรั้บช าระหน้ี
จนเป็นท่ีพอใจ แต่มีบุคคลภายนอกรายหน่ึงอา้งวา่ เป็นเจา้หน้ีตามค าพิพากษาไดย้ื่นค าร้องขอเป็นโจทก์ร่วมในคดีน้ีอีก 
ซ่ึงศาลนดัพร้อมในวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ศาลลม้ละลายกลางไดพ้ิเคราะห์แลว้อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องและจ าหน่าย
คดีออกจากสารบบความ และยกค าร้องขอเขา้เป็นโจทกร่์วมของบุคคลภายนอกรายดงักล่าว 

 

บริษทัยอ่ย 

1.1 บริษทั โรงแรมดาราเทว ีจ ากดั (DDVH) 

เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2563 บริษทั โรงแรมดาราเทว ีจ ากดั ไดย้ื่นค าร้องต่อศาลลม้ละลายกลาง ขอฟ้ืนฟูกิจการของ
บริษทั โรงแรมดาราเทว ีจ ากดั ตามคดีหมายเลขด าท่ี ฟฟ. 12/2563 

 

ต่อมาวนัท่ี 10 มิถุนาย 2563 ศาลไดมี้ค าสัง่ยกค าร้องขอ 
 

เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2563 บริษทั โรงแรมดาราเทวี จ ากดั ไดย้ื่นอุทธรณ์ในคดีดงักล่าว และศาลอุทธรณ์ช านาญ
พิเศษ มีค าพิพากษา ในวนัท่ี 24 สิงหาคม 2563 ยนืตามค าสัง่ของศาลลม้ละลายกลาง คดีถึงท่ีสุดตามกฎหมายแลว้ 

 

1.2 บริษทั เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  (APK)  
 

เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2563 บุคคลภายนอกซ่ึงเป็นเจา้หน้ีของบริษทั เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั ไดย้ื่นค าร้อง
ต่อศาลลม้ละลายกลาง ขอฟ้ืนฟกิูจการของบริษทั เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ตามคดีหมายเลขด าท่ี ฟฟ. 3/2563 
และในวนัเดียวกนัศาลลม้ละลายกลางมีค าสัง่ยกค าร้องขอฟ้ืนฟกิูจการ 

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2563 บุคคลภายนอกดงักล่าว ไดย้ื่นอุทธรณ์ในคดีดงักล่าว และศาลอุทธรณ์ช านาญ
พิเศษ มีค าพิพากษา ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2563 ยนืตามค าสัง่ของศาลลม้ละลายกลาง  
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33.19 คดีแพง่ 
 

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) 
 

1 คดีเก่ียวกบัตัว๋เงิน 

ในระหวา่งปี 2560 ถึง 2563 บริษทัถูกเจา้หน้ีภายนอกฟ้องเป็นจ าเลยหรือจ าเลยร่วมในความผิดเก่ียวกบัตัว๋เงินรวม 
67 คดี รวมทุนทรัพย ์ประมาณ 4,334 ลา้นบาท ซ่ึงศาลสัง่จ าหน่ายคดีชัว่คราว หรืองดการบงัคบัคดี เพ่ือรอฟังค าสั่ง
ศาลในคดีฟ้ืนฟกิูจการ ซ่ึงในวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2564 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งยกค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของ
บริษทั และในวนัท่ี 15 มีนาคม 2564 บริษทัไดย้ืน่อุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าว ศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งรับอุทธรณ์แลว้ 
ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งรอศาลอุทธรณ์ช านญัพิเศษมีค าสัง่ตามกิหมายต่อไป 

 

2 คดีเก่ียวกบัหุน้กู ้
 

ในระหวา่งปี 2561 และ 2562 บริษทัถูกเจา้หน้ีภายนอกฟ้องเป็นจ าเลยในความผิดฐานผิดสัญญาหุ้นกู ้รวม 23 คดี
ใหบ้ริษทัใชเ้งินตามฟ้อง รวมทุนทรัพย ์ประมาณ 2,273 ลา้นบาท ซ่ึงคดีอยูใ่นขั้นตอนบงัคบัคดี แต่ศาลสั่งจ าหน่าย
คดีชัว่คราว หรืองดการบงัคบัคดีไว ้เพ่ือรอฟังค าสั่งศาลในคดีฟ้ืนฟูกิจการ ซ่ึงในวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2564 ศาล
ลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งยกค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษทั และในวนัท่ี 15 มีนาคม 2564 บริษทัไดย้ื่นอุทธรณ์
ค าสัง่ดงักล่าว ศาลลม้ละลายกลางมีค าสัง่รับอุทธรณ์แลว้ ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งรอศาลอุทธรณ์ช านญัพิเศษมีค าสั่งตาม
กิหมายต่อไป 

 

บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทรูเอน็เนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จ ากดั (TEPL) 
 

เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2561 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย ไดย้ื่นฟ้องต่อศาล
แพง่ใหบ้ริษทั ทรูเอน็เนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จ ากดั (TEPL) จ าเลยท่ี 1 และผูค้  ้าประกนัประกอบดว้ย บริษทั ทรูเอ็น
เนอร์จี จ ากดั (TEP) จ าเลยท่ี 2 นายจ ารัส เตชะนิธิ จ าเลยท่ี 3 บริษทั ทรูเอ็นเนอร์จี ซพัพลาย จ ากดั (TEPS) จ าเลยท่ี 
4 และบริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (IFEC-T) จ าเลยร่วม ใหช้ าระเงินตามสญัญากูเ้งินและสัญญาเบิก
เงินทุนหมุนเวยีน จ านวนเงินรวม 128,260,008.80 บาท  พร้อมดอกเบ้ียถึงวนัฟ้องจ านวนเงิน 13,092,175.68 บาท 
รวมเป็นเงิน 141,352,184.48 บาท ซ่ึงต่อมาในวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 ศาลแพ่งไดพ้ิพากษาให้ TEPL TEP และนาย
จ ารัส เตชะนิธิ ร่วมกนัช าระเงิน 141,352,184.48 บาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปี ของตน้เงิน 78,618,828.05 
บาท และของตน้เงิน 28,553,256.65 บาท และของตน้เงิน 5,199,330.41 บาท และของตน้เงิน 15,888,593.69 บาท 
นบัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไป และให ้TEPS ร่วมรับผิดไม่เกิน 53,000,000 บาท หากจ าเลยทั้ง 4 (TEPL, TEP, นาย
จ ารัส เตชะนิธิ และ TEPS)ไม่ช าระ ใหย้ดึทรัพยจ์ านองคือท่ีดินโฉนดเลขท่ี 5159 และ 5186 ต าบลหนองบวั อ าเภอ
พฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี พร้อมส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน และเคร่ืองจกัรออกขายทอดตลาดเพ่ือน าเงินมาช าระหน้ี 
หากไม่พอ ให้ยึดทรัพยอ่ื์นของ TEPS จ าเลยท่ี 4 ออกขายทอดตลาดน าเงินมาช าระจนครบ คดีถึงท่ีสุดแลว้ตาม
กฎหมาย 
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บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เทอมอล พาวเวอร์ จ ากดั (IFEC-T) 
 

เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2563 บริษทั ทรูเอน็เนอร์จี จ ากดั (TEP) และ นายจ ารัส เตชะนิธิ ร่วมกนัเป็นโจทก์ ฟ้อง IFEC-T 
เป็นจ าเลยท่ี 1 และอดีตกรรมการอีก 2 ท่านเป็นจ าเลยท่ี 2 และ 3 ในขอ้หาผิดสัญญาสิทธิไล่เบ้ียค ้ าประกนั ทุนทรัพย ์
165,139,057.80 บาท ต่อศาลแพง่ ศาลนดัสืบพยานจ าเลยในวนัท่ี 16 มีนาคม 2564 ในวนัดงักล่าวโจทก์ไดย้ื่นค าร้องขอ
ถอนฟ้อง ศาลอนุญาตใหถ้อนฟ้อง คืนค่าข้ึนศาลใหโ้จทกเ์ป็นกรณีพิเศษ และใหย้กเลิกนดัสืบพยานท่ีเหลือ 

 

บริษทั คลีน ซิต้ี จ ากดั (CC) 
 

1)   เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2562 กิจการร่วมคา้ซีซี แอนด์ เอส เอ็ม ไอ เป็นโจทก์ฟ้อง บริษทั คลีนซิต้ี จ ากดั เป็นจ าเลย 
ขอ้หาผิดสญัญาจา้งท าของ ทุนทรัพย ์10,865,124.93 บาท  

 

ต่อมาโจทก์และจ าเลยไดต้กลงท าสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยจ าเลยตกลงช าระเงินตามฟ้อง แบ่งเป็น 18 
งวด เร่ิมงวดแรก วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2562 หากผิดนดัใหคิ้ดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้คา้งช าระ 

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562 โจทก์ร้องขอให้บงัคบัคดีตามค าพิพากษา ซ่ึงศาลไดมี้ค าสั่งให้จ าเลยปิิบติัตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความ จ าเลยได้ช าระหน้ีบางส่วนแก่โจทก์ ศาลจึงให้พนักงานบังคบัคดีจัดการยึด
ทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามค าพิพากษา 

 

2)   เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2562 บริษทั กรีน ฟิวเจอร์ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั เป็นโจทก์ฟ้อง บริษทั คลีนซิต้ี จ ากดั เป็นจ าเลย 
ขอ้หาผิดสญัญาจา้งท าของจ านวนทั้งส้ิน 6,989,586.00 บาท แต่ต่อมาทั้งโจทกแ์ละจ าเลยสามารถตกลงกนัได ้จึงท า
สัญญาประนีประนอมยอมความไวต้่อศาล ตกลงให้บริษทัตอ้งผ่อนช าระจ านวน 18 งวด จากยอด 7,088,750 บาท 
โดยไม่มีดอกเบ้ียจนกวา่จะแลว้เสร็จ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2563 โจทก์ก็ร้องขอให้บงัคบัคดีตามค าพิพากษา ซ่ึง
ศาลไดมี้ค าสั่งให้จ าเลยปิิบติัตามสัญญาประนีประนอมยอมความ จ าเลยไดช้ าระหน้ีบางส่วนแก่โจทก์ ศาลจึงให้
พนกังานบงัคบัคดีจดัการยดึอายดัทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามค าพิพากษา 

 

บริษทั รุ้งเอกรยา เอน็จิเนียร่ิง (สระแกว้) จ ากดั (RA)  
 

เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2561 บริษทั ส.สุขหรรษา 206 จ ากดั เป็นโจทกย์ื่นฟ้อง บริษทั รุ้งเอกรยา เอ็นจิเนียร่ิง (สระแกว้) 
จ ากดั เป็นจ าเลย ต่อศาลแพง่ ฐานผิดสัญญาจา้งท าของเรียกค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 7,830,750.00 บาท งานท่ีจา้งเป็น
การใหจ้ดัท าโครงการรวมทั้งการด าเนินการขอใบอนุญาตเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าท่ีใชเ้ช้ือเพลิงจากขยะ เป็นโครงการระยะท่ี 
2 ถึงระยะท่ี 5 งานเสร็จส้ินแลว้แต่จ าเลยยงัคา้งช าระค่างานอยู ่8 งวด 

 

ต่อมาพบว่า อดีตกรรมการของบริษทั ซ่ึงเป็นผูรั้บมอบอ านาจจากกรรมการของบริษทัในขณะนั้น ได้ไปท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความกบัโจทก ์ตามสญัญาลงวนัท่ี 4 มีนาคม 2562 (คดีแดงเลขท่ี พ.1015/2562)  

 

เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2563 มีการยื่นค าขอน ายึดทรัพยสิ์นของจ าเลย โดยนดัเจา้พนักงานบงัคบัคดียึดทรัพยใ์นวนัท่ี 12 
ตุลาคม 2563 แต่ไม่ปรากฎการน ายดึทรัพยแ์ต่อยา่งใด  
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33.20 คดีเพิกถอนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 
 

คณะกรรมการบริษทัท่ีด ารงต าแหน่งในปัจจุบนั จ านวน 3 คน และกรรมการท่ีแต่งตั้งใหม่ทดแทนกรรมการท่ีลาออก
จ านวน 1 คน รวมเป็นกรรมการ 4 คน ไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 
2561 ซ่ึงได้รับการจดทะเบียนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2562  และ
คณะกรรมการบริษทัอีกจ านวน 4 คน เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมสามญัประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 13 
สิงหาคม 2563 (คราวท่ีเล่ือนมา) ซ่ึงผลจากการเปล่ียนแปลงกรรมการบริษทัดงักล่าว คณะกรรมการบริษทัไดด้ าเนินการ
เปล่ียนแปลงกรรมการในบริษทัยอ่ยผ่านการประชุมผูถื้อหุ้นในบริษทัยอ่ย ผลจากการด าเนินการดงักล่าวในระหวา่งปี 
2562 ถึง ปัจจุบนั บริษทัและบริษทัยอ่ยถูกอดีตกรรมการและในฐานะผูถื้อหุ้นของบริษทั ยื่นฟ้องเพิกถอนมติท่ีประชุม
ต่างๆ ของบริษทัและบริษทัยอ่ย จ านวนรวม 50 คดี ซ่ึงปัจจุบนัคดีต่างๆ ส่วนใหญ่ไดจ้ าหน่ายคดีเป็นการชัว่คราว เพ่ือรอ
ฟังผลการพิจารณาการเพิกถอนรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 
21 มกราคม 2564 ศาลแพง่ไดมี้ค าสัง่ยกค าร้องของอดีตกรรมการท่ีเป็นผูร้้องขอเพิกถอนมติท่ีประชุมดงักล่าวขา้งตน้ คดี
อยูร่ะหวา่งระยะเวลาอุทธรณ์ตามกฎหมาย 

 

34. การอนุมตังิบการเงนิ 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2564 แลว้ 
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