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การเปิ ดเผยและการรับรองข้อมูล
ตามที่ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (บริษัทฯ ) ไม่ได้จดั ทาและจัดส่งงบการเงิน
รวมถึงรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานตัง้ แต่งวดแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560 อันเนื่องมาจาก
อดีตกรรมการและผูบ้ ริหารไม่ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายและไม่ได้จดั เก็บข้อมูลและเอกสารไว้อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนไม่ได้ให้
ความร่วมมือในการส่งต่อข้อมูลและเอกสาร คณะกรรมการปั จจุบนั ที่ได้รบั แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 และ 17 ตุลาคม
2563 จึงจาเป็ นต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายตามที่หน่วยงานกากับดูแลกาหนด ดังนัน้ การเปิ ดเผยและการรับรองข้อมูลตาม
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2560-2562 (แบบ 56-1) ที่ได้จัดทาขึน้ นี ้ จึ งเป็ นการเปิ ดเผยและการรับรองข้อมูลอย่างมี
เงื่อนไข เนื่องจากมิได้เป็ นผูท้ ี่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และไม่สามารถตรวจสอบหรือทดสอบหรือ
รับรองข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้ จริงในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้ การเปิ ดเผยข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ จาเป็ นต้องดาเนินการด้วย
ความระมัดระวัง บนพืน้ ฐานสถานการณ์และข้อมูลที่เพียงพอที่สามารถพิสูจน์ได้ตามกฎหมายในปั จจุบนั รวมถึงงบการเงิ น
ประจาปี 2560-2562 ที่ได้นาส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อความเข้าใจที่ถกู ต้องและการรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ รายย่อยเป็ นสาคัญ
คณะกรรมการปั จจุบนั ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความสุจริต ระมัดระวัง และให้เป็ นไปตามข้อกฎหมาย เพื่อให้การแก้ไข
ประเด็นปั ญหาต่างๆ ให้บรรลุผลสาเร็จอย่างต่อเนื่องโดยลาดับ เนื่องจากบริษัทฯ มีประเด็นปั ญหาจานวนมากที่สะสมมาเป็ น
เวลานานและขาดผูด้ แู ล อาทิ การไม่ได้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีเพื่อตรวจสอบงบการเงิน การผิดนัดชาระหนีก้ บั เจ้าหนีต้ ่างๆ การแก้ไข
เหตุเพิกถอนจากการเป็ นบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คดีความและข้อพิพาททางกฎหมายต่างๆ การ
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงผูม้ ีอานาจเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของบริษัทฯ บริษัทย่อยและ
บริษัทย่อยทางอ้อม ดังนัน้ การจัดลาดับการแก้ไขปั ญหาจึงมีความสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ขอ้ จากัดของสถานการณ์
ต่างๆ อาทิ ข้อมูลและเอกสารที่ไม่ได้จัดทาและรวบรวมไว้อย่างสมบูรณ์ การขัดขวางของกลุ่มบุคคลที่ไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่
พยายามมิให้บริษัทฯ และคณะกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ โดยชอบด้วยกฎหมายเข้าควบคุมและเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ บริษัท
ย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อ้ โคโรน่าไวรัส -19 (โควิด -19) ที่ทาให้มีความไม่แน่นอนต่อ
สถานการณ์ต่างๆ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็ได้ตระหนักถึงตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ โดยมีการสั่งการและควบคุมดูแลอย่าง
เคร่งครัด ควบคูก่ บั การให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานกากับดูแลในการติดตามและตรวจสอบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเต็มที่
เพื่อปฏิบัติหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดและเพื่อรักษาสถาะการเป็ นบริษัทฯ จดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย คณะกรรมการจึงได้จดั ทาแบบแสดงข้อมูลประจาปี 2560-2562 นี ้ เพื่อให้บริษัทฯ ฯ มีการดาเนินการตามกฎหมาย
ได้ครบถ้วน พร้อมทัง้ ยังได้มีการสั่งการและดาเนินการแก้ไขปั ญหาอื่นๆ ที่มีอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นี ้ เพื่อให้บริษัท ฯ ยังคงเป็ นบริษั ท ฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยและด าเนินงานเพื่อรักษา
ประโยชน์และเยียวยาความเสียหายของบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ละเจ้าหนีต้ ๋ วั แลกเงิน ภายใต้การ
กากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
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สาส์นจากประธานกรรมการ
สืบเนื่องจากที่บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ย่ี คอร์เปเรชั่น จากัด (มหาชน) หรือ (“บริษัทฯ”) ได้จัดทางบ
การเงิ นและรายงานประจาปี สาหรับปี 2560-2563 เพื่ อให้เป็ นไปตามข้อกฏหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ พร้อม
สาหรับการรายงานและนาเสนอขอรับรองงบการเงินต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในคราวเดียวกัน ข้าพเจ้า
นายทวิช เตชะนาวากุล ประธานกรรมการจึงใคร่ขอจัดทาหนังสือเพื่อสื่อสารถึงผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เป็ นฉบับเดียวแต่จะ
ครอบคลุมเหตุการณ์ถึงปั ญหาและอุปสรรคของบริษัทฯ พันธกิจ ที่คณะกรรมการบริษัทได้ดาเนินการในช่วงระหว่างปี
2560-2563 ดังนี ้
ข้าพเจ้าและคณะกรรมการอื่นรวม 7 ท่าน ได้รับเลือกตัง้ จากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ื อหุน้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์
2560 ตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อเข้าร่วมแก้ไขปั ญหา
การผิดนัดชาระหนีข้ องบริษัทฯ กับอดีตผูบ้ ริหารเดิมของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม แนวทางการแก้ไขยังไม่มีความคืบหน้า
และงบการเงินสาหรับปี 2559 ยังไม่ผ่านการตรวจสอบ แต่อดีตประธานกรรมการในขณะนัน้ ต้องการจัดประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2560 และในต้นเดือนพฤษภาคม 2560 โดยที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถเสนอวาระให้ท่ีประชุมรับรองงบ
การเงินที่ผ่านการตรวจสอบในปี 2559 และอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีสาหรับปี 2560 ได้ แม้วา่ ข้าพเจ้าและกรรมการ
ที่เป็ นเสียงส่วนใหญ่จะคัดค้านให้ชะลอการจัดประชุมเมื่องบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเสร็จ การประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ใน 2560 จึงได้ดาเนินการไป โดยมีเพียงวาระสาคัญคือการเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ และ
ข้าพเจ้าได้รบั การเลือกตัง้ จากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ กลับมาเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง แต่การทางานร่วมกับอดีต
ประธานกรรมการบริษัทในขณะนัน้ ประสบปั ญหาจากการไม่ยอมรับฟั งความคิดเห็นของกรรมการท่านอื่น และอดีต
ประธานกรรมการต้องการดาเนินการตามแนวทางที่ตนต้องการเท่านัน้ ทาให้เป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการแก้ไขปั ญหาของ
บริษัทฯ และเป็ นเหตุสาคัญให้ขา้ พเจ้าและกรรมการอื่นอีก 3 ท่าน ได้ตดั สินใจลาออกเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2560
เนื่องจากไม่สามารถร่วมทางานและหาแนวทางแก้ไขปั ญหาของบริษัทฯ กับอดีตประธานกรรมการท่านนัน้ ตามเจตนา
และความตัง้ ใจเดิมที่เข้ามาเป็ นกรรมการของบริษัทฯ ได้
ภายหลังจากที่ขา้ พเจ้าได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ ไม่สามารถดาเนินการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทต่อกระทรวงพาณิ ชย์ เนื่องจากมีประเด็นในข้อกฏหมายเกี่ยวกับขัน้ ตอนการแต่งตัง้ และ
จานวนกรรมการโดยคณะกรรมการบริษัทที่เหลือได้อนุมตั ิงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบปี 2559 ในเดือนสิงหาคม
2560 แต่ไม่ได้มีการเรียกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เพื่อรับรองงบการเงิน ต่อมาในเดือนกันยายน 2560 อดีต
ประธานกรรมการบริษัทถูกกล่าวโทษโดยสานักคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้รบั จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทเหลือเพียง 3 ท่านและ 2 ท่าน ในเดือน
พฤษภาคม และเดือนตุลาคม 2561 ตามลาดับ ผลจากการที่จานวนกรรมการลดลงจนต่ากว่าที่เป็ นองค์ประชุมทาให้
กรรมการที่เหลือ 2 ท่าน ในขณะนัน้ ต้องดาเนินการจัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เพื่อเลือกตัง้ กรรมการใหม่
ตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและข้าพเจ้าได้รับเลือกตัง้ กลับมาเป็ นกรรมการอีกครัง้ หนึ่ง กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้รบั จดทะเบียนกรรมการชุดใหม่เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2562 และคณะกรรมการ
ชุดใหม่ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อแต่งตัง้ ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้ ริหาร โดยที่
ประชุมได้แ ต่งตั้งให้ข ้าพเจ้าเป็ น ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริ ห ารของบริ ษัท ฯ พร้อมกับ ให้บ ริ ษัท ฯ
1
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ดาเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริ ษัทย่อยให้เป็ นไปตามรายชื่อบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ซึ่ง
บริษัทฯ ใช้เวลาในการดาเนินการและสามารถดาเนินการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทย่อยจนแล้วเสร็จเกือบทัง้ หมด
ได้ เมื่อปลายปี 2563 ปั จจุบนั ยังคงเหลือบริษัทย่อยที่ถือหุน้ ทางอ้อมในต่างประเทศอีก 1 แห่ง ที่ยงั อยู่ระหว่างดาเนินการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการ
ในส่วนของการดาเนินการของคณะกรรมการบริษัทตัง้ แต่ปี 2562 จนปั จจุบนั จากการที่คณะกรรมการบริษัท
ไม่ได้รบั ความร่วมมือในการส่งมอบเอกสารทางบัญชี บัญชีเงินฝากธนาคาร จากอดีตคณะกรรมการชุดเดิม ทาให้ใน
ช่วงแรก บริษัทฯ ต้องใช้เวลาในส่วนใหญ่ ในการเปลี่ยนแปลงอานาจควบคุมของกรรมการในบริษัทย่อย การรวบรวม
และการเข้าถึงเอกสารทางบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย การหารือแนวทางในการแก้ไขปั ญหาของบริษัทฯ กับ
หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขและปรับปรุ งประสิทธิภาพในการดาเนินการของบริษัทย่อยต่างๆ การดาเนินการ
ต่อสูท้ างคดีและข้อพิพาททางกฏหมายของบริษัทฯ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และติดต่อหาผูส้ อบบัญชีเพื่อ
ตรวจสอบงบการเงิ นของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2560-2563 จนบริษัทฯ ได้รับข้อเสนอในการให้บริการตรวจสอบงบ
การเงิน สาหรับปี 2560-2563 จากสานักงานสอบบัญชี รายหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทจึงได้จดั ให้มีการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2563 และเลื่อนการประชุมมาเป็ นวันที่ 13 สิงหาคม 2563 อันเป็ นผลจากจานวนผูถ้ ือหุน้
ไม่ครบองค์ประชุม ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้พิจารณารับรองงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบปี 2559 ที่คณะกรรมการชุด
เดิม ยังไม่ได้นาเข้าขอรับรองในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 25602563 เพื่อให้เป็ นตามข้อกฏหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินปี 2560-2562 และนาเสนอ
ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบเมื่อต้นเดือนเมษายน 2564 และอนุมตั ิ
งบการเงินที่ผ่านการสอบทานในรายไตรมาสของปี 2560-2562 เมื่อปลายเดือนเมษายน 2564 ตลอดจนการออกงบ
การเงินตรวจสอบของบริษัทย่อยต่างๆ ระหว่างปี 2560-2562 เพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ของบริษัทย่อย
เหล่านั้น ผลจากการที่ บ ริษัท ฯ น าส่งงบการเงิ น ที่ ผ่านการตรวจสอบสาหรับ ปี 2560-2562 ซึ่งผู้สอบบัญชี ไม่แ สดง
ความเห็นต่องบการเงินติดต่อกันเกินกว่า 3 ปี และส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ที่มีค่าเป็ นลบทาให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ
พิจารณาย้ายหมวดธุรกิจของบริษัทฯ เป็ นบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนและต้องแก้ไข เหตุแห่งการอาจถูก
เพิกถอน ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดาเนินการแก้ไข
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบตั ิหน้ าที่ดว้ ย
ความระมัดระวังและซื่อสัตย์สจุ ริตเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยอย่างเคร่งครัด
โดยได้เร่งรัดที่จะให้มีการอนุมตั ิงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบสาหรับปี 2563 ให้แล้วเสร็จ เพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะ
เรียกประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ้นเพื่ อรับรองงบการเงิ นที่ผ่านการตรวจสอบสาหรับปี 2560-2563 และแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
สาหรับรอบนระยะเวลาบัญชีปี 2564 ต่อไปในคราวเดียวกัน คาดว่า บริษัทฯ สามารถเรียกและจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ได้ในเดือนธันวาคม 2564
ในส่วนของการดาเนิ นงานของบริษัทฯ ส่วนธุรกิ จของโรงผลิตไฟฟ้าทางเลือก บริษัทฯ ได้พยายามปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพเพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถแสวงหารายได้เพิ่มขึน้ สาหรับธุรกิจของโรงแรมดาราเทวี เนื่องจากการระบาดของ
โรคโควิท-19 ได้ระบาดไปยังประเทศต่างๆ ทุกภูมิภาครวมทัง้ ประเทศไทย เป็ นผลให้จานวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ
ลดลงอย่างมาก จนเมื่อรัฐบาลได้มีนโยบายที่จะจากัดไม่ให้นกั ท่องเที่ยวเข้าประเทศ อีกทัง้ การจากัดการเดินทางข้าม
จังหวัดของคนไทย รวมถึงการระบาดของโรคระบาดโควิท -19 ที่ทวีความรุ นแรง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการใช้จ่าย
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และความเป็ นอยู่ของคนไทย ทาให้การดาเนินงานของโรงแรมดาราเทวี ประสบปั ญหาการขาดทุนรุ นแรงอย่างต่อเนื่อง
จนคณะกรรมการบริษัทต้องพิจาณาให้หยุดกิจการเป็ นการชั่วคราว ตัง้ แต่กลางปี 2563 ถึงปั จจุบนั และขณะนี ้ บริษัทฯ
กาลังศึกษาถึงแผนธุรกิ จของโรงแรมดาราเทวี เพื่ อให้สามารถกลับมาเปิ ดให้บริการ ในระยะเวลาที่ เหมาะสมอีกครัง้
หลังจากที่ขา้ พเจ้าและคณะกรรมการบริษัทสามารถดาเนินการแก้ไขปั ญหาในเรื่องการไม่สามารถส่งงบการเงินของ
บริษัทฯ ได้ตามกาหนดเวลาได้สาเร็จในระดับหนึ่ง อันเป็ นพันธกิจที่ขา้ พเจ้าได้ตงั้ ใจในการเข้ามารับตาแหน่งประธาน
กรรมการ ประกอบกับข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่
ต้องการให้ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ัดการเป็ นคนละบุคคลกัน เพื่ อแบ่งแยกอานาจและให้เป็ นตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดี ข้าพเจ้าจึงได้แสดงเจตนา ขอลาออกจากตาแหน่งประธานกรรมการ และเปิ ดโอกาสให้คณะกรรมการ
บริษัทได้แต่งตัง้ กรรมการอิสระที่มีความเหมาะสมมาดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริษัทคนใหม่ของบริษัทฯ ต่อไป
ท้ายที่ สุดนี ้ ข้าพเจ้าในนามของคณะกรรมการบริษัทต้องขอขอบพระคุณ ท่านผูถ้ ื อหุน้ ทุกท่าน ที่ ได้ให้การ
สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการมาด้วยดีโดยตลอด ในช่วงเวลาอันยากลาบากที่ผ่ านมา และหวังว่าท่าน
ผูถ้ ื อหุน้ จะยังคงไว้วางใจ และจะสนับสนุนการดาเนิ นงานของคณะกรรมการบริษัทภายใต้การบริหารของประธาน
กรรมการท่านใหม่ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถแก้ไขปั ญหาที่ยงั คงคั่งค้างทัง้ หมดนี ้ ให้สาเร็จลุงล่วงผ่านไปด้วยดี

(นายทวิช เตชะนาวากุล)
ประธานกรรมการ
18 พฤศจิกายน 2564
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วิสัยทัศน์

การเป็ นผูน้ าการผลิตกระแสไฟฟ้ า
ด้วยพลังงานทดแทนทุกประเภท
ครอบคลุมและเข้าถึงทุกพืน้ ที่
เพื่อบูรณการสิ่งแวดล้อมให้ย่งั ยืน
พันธกิจ
มุง่ มั่นทดแทนทุกประเภทให้ได้ผลลัพธ์สงู สุด โดยคงไว้ซ่งึ คุณภาพ
ของสังคมและสิ่งแวดล้อม พัฒนาศักยภาพการผลิตกระแสไฟฟ้า
ให้ครอบคลุมและเข้าถึงทุกพืน้ ที่ ด้วยการใช้เทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงสร้างงานให้คนท้องถิ่น
ได้มีรายได้ และปลูกจิต รักบ้านเกิด
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. ประวัตคิ วามเป็ นมา
ตามข้อมูลที่ปรากฏจากการตรวจสอบงบการเงินประจาปี 2560-2562 บริษัทฯ และกลุม่ บริษัท ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
ธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญ และปั จจุบนั กลุม่ บริษัทยังคงมีการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นธุรกิจโรงแรมที่ได้รบั ผลกระทบจาก
การหยุดชะงัก (Disruption) ของธุรกิจ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 โดยข้อมูล
บางส่วนที่ได้เปิ ดเผยในส่วนที่ 1 ได้อา้ งอิงบนพืน้ ฐานเหตุการณ์ในปั จจุบันซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการจัดทางบการเงิ น
ประจาปี 2560-2562 เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบหรือทดสอบเหตุการณ์ในอดีตได้

2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
ปี 2531
ปี 2533
ปี 2537
ปี 2551
ปี 2556

ปี 2557

 บริษัทฯ ได้รบั อนุญาตให้นาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าเป็ นหลักทรัพย์รบั อนุญาตในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ นจานวน 120,00,000 บาท
 บริษัทฯ แปรสภาพจากบริษัทจากัดเป็ นบริษัทมหาชนจากัดและเปิ ดการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ นจานวน 407,792,810 บาท
 จัดตัง้ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จากัด หรือ IFEC-T และ IFEC-T ได้เข้าลงทุน
บริษัท กรีน เอนเนอร์จี เทคโนโลยี อิน (ไทยแลนด์) จากัด หรือ GE ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และบริษัท คลีน ซิตี ้ จากัด ประกอบธุรกิจบริหารจัดการขยะ
 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ นจานวน 1,376,300,733 บาท และทุนชาระแล้วจานวน 747,533,822 บาท
 IFEC-T เข้าลงทุนในบริษัท เจ.พี. โซล่า พาวเวอร์ จากัด หรือ JP ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 ลงทุนในธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 5 แห่ง ได้แก่ (1) บริษัท ซัน
พาร์ค จากัด หรือ SP, (2) บริษัท ซันพาร์ค 2 จากัด หรือ SP2, (3) บริษัท วี.โอ. เน็ต ไบโอดีเซล
เอเชีย จากัด หรือ VON, (4) บริษัท สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด หรือ SIFEE และ (5)
บริษัท อีสเอนเนอร์จี จากัด หรือ ISE และลงทุนในธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
ลม ได้แก่บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด หรือ IWIND (เดิมชื่อ บริษัท กรีน
โกรท จากัด)
 จดทะเบียนสานักงานใหญ่แห่งใหม่ ณ เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชัน้ 29 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 ในเดือนพฤษภาคม 2557 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ นจานวน 1,445,115,770 บาท และทุนชาระแล้ว
จานวน 963,404,346 บาท และในเดือนธันวาคม 2557 ได้เพิ่มทุนอีกเป็ นจานวน 1,990,090,044
บาท และมีทนุ ชาระแล้วจานวน 1,563,953,734 บาท
 ในเดือนกรกฎาคม 2557 บริษัทฯ จาหน่ายสินทรัพย์ธุรกิจจาหน่ายและให้เช่าเครื่องถายเอกสาร
ได้แก่ บริษัท โคนิกา้ มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชนั ส์ (ประเทศไทย) จากัด
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ปี 2558

ปี 2559

 IFEC-T ขายหุน้ ที่ถืออยูใ่ น GE และ JP ให้แก่บริษัทฯ
 บริษัทฯ เปลีย่ นชื่อจาก บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จากัด (มหาชน) เป็ นบริษัท อินเตอร์ ฟาร์
อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
 IFEC-T เข้าลงทุนในบริษัท ทรู เอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จากัด หรือ TPL ประกอบธุรกิจผลิตและ
จาหน่ายกระแสไฟฟ้าประเภทชีวมวล และบริษัท รุง้ เอกรยา เอ็นจิเนียริง่ (สระแก้ว) จากัด หรือ RAK
ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่าย กระแสไฟฟ้าพลังงานขยะ
 บริษัทฯ เข้าลงทุนในธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่ม 6 แห่ง ได้แก่
(1) บริษัท วังการค้ารุ ง่ โรจน์ จากัด หรือ WRK, (2) บริษัท ซีอาร์ โซลาร์ จากัด หรือ CR, (3) บริษัท
สมประสงค์อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด หรือ SPT, (4) บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพไวเดอร์ จากัด หรือ UP,
(5) บริษัท แม่สะเรียง โซลา จากัด หรือ MS และ (6) บริษัท สมภูมิโซล่าเพาเวอร์ จากัด หรือ SPP
 ในเดือนมีนาคม 2558 บริษัทเพิ่มทุนชาระแล้ว โดยทุนมีจดทะเบียนเป็ นจานวน 1,990,090,044
บาท และทุนชาระแล้ว 1,737,726,372 บาท
 IWIND เข้าลงทุนในธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม 2 แห่งได้แก่ บริษัท ลมลิ
กอร์ จากัด และ บริษัท เกาะเต่า วินด์ จากัด และธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าบนเกาะพยาม
ได้แก่ บริษัทสาธารณูปโภคเกาะพยาม จากัด (ปั จจุบนั ชื่อ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ ธุรกิจ จากัด)
 บริษัทฯ จัดตัง้ บริษัทย่อยใหม่ 2 แห่ง ได้แก่(1) บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมเนจเม้นท์ จากัด
หรือ ICAP และ (2) บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ โซล่าร์ จากัด หรือ ISOLAR และ ICAP ได้จดั ตัง้ บริษัท
ย่อยทางอ้อมได้แก่ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด หรือ ICON
และบริษัทฯ ในกลุม่ บริษัทจัดตัง้ บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งใหม่ 16 แห่ง
 ICAP ได้เข้าลงทุนบริษัท สมาร์ททรี จากัด หรือ SMT ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครือข่ายระบบงาน
คมนาคมและสายส่งไฟฟ้าและได้เข้าลงทุนในธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด ภายใต้ชื่อ "โรงแรม
ดาราเทวี เชียงใหม่" และเครือ่ งหมายการค้า ดาราเทวี ได้แก่ (1) บริษัท โรงแรมดาราเทวี จากัด หรือ
DDVH,(2) บริษัท เอ.พี.เค. ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด หรือ APK และ (3) บริษัท ดาราเทวี จากัด ซึ่ง
ขณะนัน้ DDVH อยูร่ ะหว่างการฟื ้ นฟูกิจการ
 ในเดือนมิถนุ ายน 2558 บริษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนจานวน 2,691,819,598 บาท และทุนชาระแล้ว
1,824,597,829 บาท
 บริษัทฯ ในกลุม่ บริษัท จานวน 15 บริษัทแสดงเจตจานงเข้าร่วมการงานในโครงการรับซือ้ ไฟฟ้าจาก
การผลิ ต ไฟฟ้ า พลัง งานแสงอาทิ ต ย์แ บบติ ด ตั้ง บนพื น้ ดิ น ส าหรับ หน่ ว ยราชการและสหกรณ์
การเกษตร กับองค์กรสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์
 บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุน้ กู้ มูลค่า 3,000,000,000 บาท อายุ 2 ปี ครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กูว้ นั ที่
5 พฤศจิกายน 2560
 IWIND ได้ท าโครงการต่ อ เนื่ อ งจากโครงการไฟฟ้ า พลัง งานลม อ าเภอปากพนัง จั ง หวัด
นครศรีธรรมราช เฟส 1 ขนาด 10 เมกะวัตต์ที่รบั รู ร้ ายได้เชิงพาณิชย์ตงั้ แต่ปลายปี 2558 โดยซือ้
กังหันลมเพิ่มเพื่อขยายงานในเฟส 2 ขนาด 10 เมกะวัตต์
 บริษัทฯ ในกลุ่มบริษัทได้ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ เพื่อขับเคลื่อนโครงการผลิต
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ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนพืน้ ดินสาหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาค
การเกษตร พ.ศ. 2558 และได้ลงนามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง ได้แก่ CR SIFEE
ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทฯ เพิ่มทุนชาระแล้ว โดยมีทุนจดทะเบียนจานวน 2,691,819,598
บาท และทุนชาระแล้ว 1,983,927,367 บาท
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารลาออก
บริษัทฯ ผิดนัดชาระหนีต้ ๋ วั แลกเงิน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึน้ เครื่องหมาย SP กับ
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็ นการชั่วคราว ด้วยเหตุไม่ชีแ้ จง การผิดนัดชาระหนีต้ ๋ วั แลกเงิ น (ปลด
เครือ่ งหมาย 4 มกราคม 2560)
ศาลล้ม ละลายกลางมี ค าสั่ง ยกเลิก การฟื ้ น ฟูกิ จ การของ DDVH เนื่ อ งจากการฟื ้ น ฟูกิ จ การได้
ดาเนินการเป็ นผลสาเร็จแล้ว โดยยังเหลือภาระหนีส้ ว่ นที่เหลือตามที่ระบุไว้ในแผนฟื ้ นฟูกิจการที่ตอ้ ง
ชาระให้แก่เจ้าหนี ้ 2 ราย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึน้ เครื่องหมาย SP กับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อีกครัง้ ด้วยเหตุไม่
ชีแ้ จง การผิดนัดชาระหนีต้ ๋วั แลกเงิน และการไม่นาส่งงบการเงินประจาปี 2559
กรรมการของบริษัทฯ ลาออกจนไม่ครบเป็ นองค์ประชุม บริษัทฯ จึงได้จัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
เพื่อแต่งตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ขอลาออกรวม 7 คน
บริษัทฯ ประสบปั ญหาการจดทะเบียนกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทย่อย
บริษัทฯ ผิดนัดชาระหนีห้ นุ้ กูแ้ ละตั๋วแลกเงิน และเสนอแผนปรับโครงสร้างหนีต้ ่อเจ้าหนีผ้ ถู้ ือหุน้ หุน้ กู้
และผูถ้ ือตั๋วแลกเงิน
DDVH ผิดนัดชาระหนีส้ ว่ นที่เหลือตามที่ระบุไว้ในแผนฟื ้ นฟูกิจการที่ตอ้ งชาระให้แก่เจ้าหนี ้ 2 ราย
โดยไม่ได้ขอขยายระยะเวลา
บริษัทฯ จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ได้แก่ หุน้ ทัง้ หมดที่ถืออยูใ่ น VON
ผูส้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจาปี 2559 และต่อมาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยขึน้ เครือ่ งหมาย SP ด้วยเหตุผสู้ อบไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจาปี 2559 และไม่นาส่ง
งบการเงินไตรมาสที่ 1-3 ประจาปี 2560
ประธานกรรมการสิน้ สุดการปฏิบตั ิหน้าที่และให้พน้ ตาแหน่งกรรมการบริษัท
บริษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนจานวน 2,691,819,598 บาท และทุนชาระแล้ว 2,020,842,072 บาท
บริษัทฯ ยืนยันสถานที่ติดต่อของบริษัทฯ มีเพียงสถานที่เดียวคือ สานักงานจดทะเบียน เลขที่ 33/4
อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชัน้ ที่ 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
10310 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2168-1378-86 หมายเลขโทรสาร 0-2168-1387
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึน้ เครื่องหมาย SP กับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ด้วยเหตุไม่นาส่งงบ
การเงินประจาปี 2560 และงบรายไตรมาสที่ 1-3 ประจาปี 2561
บริษัทฯ ไม่สามารถดาเนินการตามแผนปรับโครงสร้างหนีท้ ี่ได้เสนอต่อเจ้าหนีผ้ ถู้ ือหุน้ หุน้ กูแ้ ละผูถ้ ือ
ตั๋วแลกเงิน
บริษัทฯ ประสบปั ญหาการแต่งตัง้ กรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย การจัดประชุมผูถ้ ือหุน้
IWIND จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ได้แก่ หุน้ ที่ IWIND ถืออยู่ทงั้ หมดใน บริษัท ลมลิกอร์ จากัด ในเดือน
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หมายเหตุ:

มิถนุ ายน 2561
สานักงาน กลต. วินิจฉัยว่า กรรมการของบริษัทฯ เข้าข่ายกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงได้เปิ ดเผยการดาเนินคดีดว้ ยมาตรการลงโทษต่อกรรมการ
และผูบ้ ริหาร และอดีตกรรมการและผูบ้ ริหาร และได้ให้กรรมการและผูบ้ ริหารพ้นตาแหน่งกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารตัง้ แต่วนั ที่ 5 กันยายน 2561
ในเดือนสิงหาคม 2561 บริษัทฯ ถูกเจ้าหนีร้ ายหนึ่งยื่นคาร้องขอฟื ้ นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง
อันมีผลทาให้บริษัทฯ อยูใ่ นสภาวะ Automatic Stay และในเดือนตุลาคม 2561 ศาลล้มละลายกลาง
มีคาสั่งยกคาร้องฟื ้ นฟูกิจการ
บริษัทฯ จัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เพื่อแต่งตัง้ กรรมการ
ใหม่จานวน 7 คน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งเหตุให้บริษัทฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในเดือนมีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงกรรมการตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
ครัง้ ที่ 1/2561
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิ ดให้หลักทรัพย์ของบริษัทเป็ นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 1-31
กรกฎาคม 2562 โดยให้วนั ที่ 31 กรกฎาคม 2562 เป็ นวันซือ้ ขายสุดท้ายของหลักทรัพย์บริษัทฯ
ในเดือนสิงหาคม 2562 บริษัทฯ ถูกเจ้าหนีร้ ายหนึง่ ยื่นฟ้องคดีลม้ ละลาย

- อ้างอิงตามสารสนเทศที่เผยแพร่ในเว็บไซท์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและงบการเงินประจาปี 2560-2562
- ระหว่างปี 2557-2559 บริษัทฯ มีการวางเงินมัดจาลงทุนหลายโครงการ รวมถึงมีเงินมัดจาค่าสินค้าล่วงหน้า แต่โครงการมิได้มีการ
ดาเนินการ ซึง่ อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและข้อเท็จจริง
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจและการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จากัด(มหาชน)
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) หรือ (บริษัทฯ) มีชื่อเรียกเป็ นภาษาอังกฤษว่า Inter
Far East Energy Corporation Public Company Limited หรือ IFEC เดิมชื่อ “บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จากัด
(มหาชน)” ประกอบธุรกิจ เป็ นตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารให้แก่ Konica Minolta Business Solutions Asia
Pte. Ltd. (KM BSA) ประเทศญี่ปนุ่ ภายใต้ชื่อ Konica Minolta และได้ขยายธุรกิจด้วยการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า จากพลังงานทดแทน ในไตรมาส 3 ปี 2556 และธุรกิจบริหารจัดการขยะ ในไตรมาส 4 ปี 2556 ต่อมาได้
จาหน่ายธุรกิจจาหน่ายและให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 วันที่ 3 มิถุนายน 2557
ธุรกิจของบริษัทฯ จึงเป็ นการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ประเภทต่างๆ ที่บริษัทฯ เข้าลงทุนไว้ อีกทัง้ ได้ปรับย้ายหมวดธุรกิจจากของใช้ในครัวเรือนและสานักงาน เป็ นหมวดธุรกิจพลังงาน
และสาธารณูปโภค ตัง้ แต่วนั ที่ 2 กรกฎาคม 2558 เป็ นต้นมา พร้อมกับได้มีการขยายการลงทุนโดยจัดตัง้ บริษัทย่อย เพื่อประกอบ
ธุรกิจลงทุนและบริหารโครงการอื่น นอกเหนือจากโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่บริษัท ฯ อีกทางหนึ่ง
นับตัง้ แต่ไตรมาส 4 ของปี 2558 และเปลีย่ นชื่อบริษัท เป็ น “บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)”
หรือ IFEC เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 และในปี 2559 บริษัทฯ การลงทุนในธุรกิจอื่นด้วย เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการวางและ
ขยายเครือข่ายงานคมนาคมและสายส่งไฟฟ้าและโรงแรม ปั จจุบนั ดาเนินธุรกิจเป็ นบริษัทถือหุน้ ลงทุนในกิจการอื่น (Holding
Company) โดยธุรกิจของกลุม่ บริษัทมี ดังนี ้
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม
ไฟฟ้า เป็ น สาธารณูป โภคขั้น พื น้ ฐานที่ มี ค วามส าคัญ เป็ น อย่า งมาก ทั้งในการด ารงชี วิต ประจ าวัน และระดับ มหภาค ทาง
อุตสาหกรรมและวงการแพทย์ ความต้องใช้ในการใช้ไฟฟ้ ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ ทุกปี ในขณะที่ตลาดและจานวนผูแ้ ข่งขันใน
อุตสาหกรรมเพิ่มขึน้ โดยลาดับ รวมถึงการขยายการลงทนในธุรกิจดังกล่าวของบริษัทฯ ได้ชะลอตัวลง เพราะมีขอ้ จากัดที่เกิดขึน้
จากนโยบายของภาครัฐ จึงได้มีการขยายธุรกิจในต่างประเทศ
ธุรกิจบริหารจัดการขยะ
ธุรกิจบริหารจัดการขยะ มีจุดเริ่มต้นจากการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่ไม่ได้ดาเนินการ บริษัทฯ จึงพิจารณาการจัดหารายได้จาก
แหล่งทรัพยากรขยะที่มีอยู่ อย่างไรก็ดี ธุรกิจบริหารจัดการขยะเป็ นธุรกิจ ที่มีการแข่งขันกับผูป้ ระกอบการรายอื่น ค่อนข้างสูง
รวมถึงยังมีขอ้ จากัดด้านกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
ธุรกิจอื่นๆ
เดือนธันวาคม 2558 บริษัทฯ เข้าลงทุนในธุรกิจโรงแรมดารเทวี ซึ่งถือครองกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์อยู่เป็ นจานวนมาก โดย
โรงแรมดาราเทวี เป็ นโรงแรมขนาดใหญ่มีตน้ ทุนในการดาเนินงานค่อนข้างสูง ประกอบกับธุรกิจโรงแรมเป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขัน
สูง และขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์การท่องเที่ยวและความต้องการของนักท่องเที่ยวหรือผูบ้ ริโภค ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ที่เริม่ ขึน้ ตัง้ แต่ช่วงปลายปี 2562 ที่สง่ ผลกระทบรุนแรงโดยตรงต่อธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม รวมถึงธุรกิจโรงแรม
ดาราเทวีดว้ ยเช่นเดียวกัน
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รายงานประจาปี 2561
1.3 โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษัท
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คณะกรรมการบริษัทปั จจุบัน มีรายนามดังต่อไปนี ้

นายมานิต วิทยาเต็ม
ประธานกรรมการ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

นายทวิช เตชะนาวากุลรอง

นายหาญ เชี่ยวชาญรอง

ประธานกรรมการ ลาดับที่ 1 /
ประธานคณะกรรมการบริหาร/
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

ประธานกรรมการ ลาดับที่ 2 /
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงาน
กฏหมาย

นายประพัฒน์ ยอขันธ์

นายกฤษฏา พฤติภทั ร

กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารงานปฏิบตั ิการ/รักษาการ
เลขานุการบริษัท

กรรมการ

นายพิชิต สินพัฒนสกุล

นายสิทธินาท ดวงรัตน์

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

นางสาววรัญชนา รัชตะนาวิน
กรรมการ
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ
อายุ 67 ปี
ประธานกรรมการและกรรมการ
ประสบการณ์การทางาน
การดารงตาแหน่งกรรมการในปั จจุบัน
กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
-ไม่มีกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561
คุณวุฒทิ างการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ (การฑูต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญ ญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้ )
- การบริหารการจัดการระดับสูง สมาคมการจัดการธุรกิจ
(American Management Association) เทียบเท่า MBA นิวยอร์ค
สหรัฐอเมริการ่วมมือกับ PSA Group
- ปริญญาเอก หลักสูตรบริหาร - การจัดการรัฐศาสตร์ความร่วมมือ
สถาบันบุญ รอดบิณ ฑสันต์ร่วมกับมหาวิทยาลัยอิส เทิร น์ (กาลัง
ศึกษาวิทยานิพนธ์)
- หลักสูตรการบริหารการจัดการสถาบัน AMA สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรการบริหารขัน้ สูง PSA กรุ ๊ป
- หลักสูตรเสาหลักของแผ่นดินรุ น่ ที่ 1 สถาบันบุญรอดบิณฑสันต์
- การเงิน การธนาคาร การลงทุน การบริหารหนี ้ การบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน (AMC)

พลตรีบุญเลิศ แจ้งนพรัตน์
อายุ 54 ปี
กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประสบการณ์การทางาน
การดารงตาแหน่งกรรมการในปั จจุบัน
กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
-ไม่มีกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561
คุณวุฒทิ างการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
- หลักสูตรรวบรวมพิเศษกรมข่าวทหารบก
- หลักสูตรชัน้ นายร้อย ชัน้ นายพัน เหล่าทหารราบ
- หลักสูตรหลักประจาโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 69
อบมรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
-

อบมรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
-
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้จากแต่ละกลุม่ ธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
2561
พันบาท

2560
ร้อยละ

พันบาท

2559
ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

รายได้ จากการขายและให้ บริ การ
กลุม่ ธุรกิจ
ธุรกิจลงทุน(Holding) ลงทุนใน
ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์
ธุรกิจพลังงานชีวมวลและบริ หารจัดการขยะ
ธุรกิจผลิตและจาหน่ ายพลังงานลม
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจอืน่ ๆ

392,732
28,579
98,403
318,741
-

46.84

380,417

40.62

383,435

35.68

3.41

25,330

2.70

91,876

8.55

11.74

100,416

10.72

104,844

9.75

38.02

430,444

45.96

494,625

46.02

838,455

100.00

-

936,607

100.00

1,074,780

100.00

หมายเหตุ : - รายได้จากการขายและให้บริการที่นาเสนอนีส้ อดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่ผมู้ ีอานาจตัดสินใจสูงสุด

ด้านการดาเนินงานได้รบั และสอบทานอย่างสม่าเสมอพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงาน
และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
- รายได้หลักของกลุม่ บริษัท คือ รายได้และค่าบริการจากกลุม่ ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์และธุรกิจโรงแรม
- ในระหว่างปี 2560 จนถึงปั จจุบนั หน่วยราชการท้องถิ่นได้มีคาสั่งให้ระงับการใช้อาคารบางอาคารและการให้บริการ
ห้องพักส่วนที่เกินจากที่ได้รบั อนุญาตมีผลทาให้รายได้จากธุรกิจโรงแรมดาราเทวีลดลงอย่างมีนยั สาคัญและส่งผล
กระทบต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจโรงแรมดาราเทวี
- บริษัท คลีนซิตี ้ จากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะ ไม่ได้มีการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงาน จนกระทั่งกลางปี 2560 สัญญาซือ้ ขายโรงไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหมดอายุลง อันเนื่องมาจาก
ไม่สามารถขายไฟฟ้าได้ตามกาหนด จึงต้องหารายได้จากการรับบริการกาจัดขยะเพียงอย่างเดียว
- จากปั ญหาต่อเนื่องจากการขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหมดอายุในปี 2560 ดังนัน้ ในปี 2561 บริษัท คลีน
ซิตจี ้ ากัด ได้ขออุทธรณ์เพื่อต่ออายุสญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าภูมิภาค แต่ไม่เป็ นผล จึงทาให้บริษัทเหลือแต่
เพียงธุรกิจกาจัดขยะเท่านัน้
- ขณะเดียวกันบริษัท รุง้ เอกรยา จากัด ซึง่ ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า ขยะ เพียงอย่างเดียวก็มีปัญหาเรื่ องที่สญ
ั ญาซือ้ ขาย
ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าภูมิภาคได้สนิ ้ สุดอายุลงในสิน้ ปี 2561 เนื่องจากมิได้เริม่ ดาเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและผลิต
ไฟฟ้าได้ทนั ตามกาหนด และบริษัทนีก้ ็ไม่ได้ดาเนินการธุรกิจกาจัดขยะด้วย
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2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์
กลุม่ บริษัทประกอบธุรกิจ แบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ ได้แก่ (1) ธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (2)
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานลม (3) ธุรกิจบริหารจัดการขยะ และ (4) ธุรกิจอื่นๆ อาทิ ธุรกิจโรงแรม โดยมีโครงสร้าง
ธุรกิจ แบ่งได้ดงั นี ้
1. กลุ่มธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
1.1 บริษัท กรีน เอนเนอร์จีเทคโนโลยีอิน (ไทยแลนด์) จากัด หรือ GE ถือหุน้ โดยบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจผลิต
และจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทซิลิกอน ชนิด Thin Film ขนาดกาลังการผลิต 0.985 เมกะวัตต์
มูลค่าเพิ่มราคารับซือ้ ไฟฟ้า (Adder) 8.0 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
1.2 บริษั ท เจ.พี . โซล่า พาวเวอร์ จ ากัด หรื อ JP ถื อ หุ้น โดยบริษั ท ฯ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ผลิต และจ าหน่า ย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทซิลิกอน ชนิด Thin Film ขนาดกาลังการผลิต 3.0 เมกะวัตต์ มูลค่าเพิ่มราคารับ
ซือ้ ไฟฟ้า (Adder) 8.0 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
1.3 บริษัท ซันพาร์ค จากัด หรือ SP ถือหุน้ โดยบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ประเภทซิลิกอน แบบผลึกรวม (Multicrystalline Silicon) ขนาดกาลังการผลิต 0.981 เมกะวัตต์ มูลค่าเพิ่มราคารับ
ซือ้ ไฟฟ้า (Adder) 6.5 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
1.4 บริษัท ซันพาร์ค 2 จากัด หรือ SP2 ถือหุน้ โดยบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ประเภทซิลิกอน แบบผลึกรวม (Multicrystalline Silicon) ขนาดกาลังการผลิต 0.952 เมกะวัตต์ มูลค่าเพิ่ม
ราคารับซือ้ ไฟฟ้า (Adder) 6.5บาท ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
1.5 บริษัท วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเชีย จากัด หรือ VON ถือหุน้ โดยบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทซิลกิ อน แบบผลึกรวม (Multicrystalline Silicon) ขนาดกาลังการผลิต 0.952 เมกะ
วัตต์ มูลค่าเพิ่มราคารับซือ้ ไฟฟ้า (Adder) 6.5 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง บริษัทฯ ได้ขายหุน้ ที่ถืออยู่ใน VON เมื่อเดือนมิถนุ ายน
2560
1.6 บริษัท สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด หรือ SIFEE ถือหุน้ โดยบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและ
จาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทซิลิกอน ชนิด Thin Filim ขนาดกาลังการผลิต 2.5 เมกะวัตต์ มูลค่าเพิ่ม
ราคารับซือ้ ไฟฟ้า (Adder) 8.0 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
1.7 บริษัท อีสเอนเนอร์จี จากัด หรือ IS ถือหุน้ โดยบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ประเภทซิลิกอน แบบผลึกรวม (Multicrystalline Silicon) ขนาดกาลังการผลิต 2.0 เมกะวัตต์ มูลค่าเพิ่ม
ราคารับซือ้ ไฟฟ้า (Adder) 8.0 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
1.8 บริษัท วังการค้ารุง่ โรจน์ จากัด หรือ WR ถือหุน้ โดยบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ประเภทซิลิกอน แบบผลึกรวม (Multicrystalline Silicon) ขนาดกาลังการผลิต 2.0 เมกะวัตต์ มูลค่าเพิ่ม
ราคารับซือ้ ไฟฟ้า (Adder) 8.0 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
1.9 บริษัท ซีอาร์ โซลาร์ จากัด หรื อ CR ถือหุน้ โดยบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ประเภทซิลิกอน แบบผลึกรวม (Multicrystalline Silicon) ขนาดกาลังการผลิต 1.0 เมกะวัตต์ มูลค่าเพิ่ม
ราคารับซือ้ ไฟฟ้า (Adder) 8.0 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
1.10 บริษัท สมประสงค์อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด หรือ SPT ถือหุน้ โดยบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทซิลิกอน ชนิด Thin Filim (Armorphous) ขนาดกาลังการผลิต 0.998 เมกะวัตต์
มูลค่าเพิ่มราคารับซือ้ ไฟฟ้า (Adder) 8.0 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
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1.11 บริษัท ยูนิ เวอร์แ ซล โพรไวเดอร์ จากัด หรือ UP ถื อ หุน้ โดยบริษั ทฯ ด าเนิ นธุ ร กิ จ ผลิต และจ าหน่า ย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทซิลิกอน แบบผลึกรวม (Multicrystalline Silicon) ขนาดกาลังการผลิต 2.99 เมกะ
วัตต์ มูลค่าเพิ่มราคารับซือ้ ไฟฟ้า (Adder) 8.0 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
1.12 บริษัท แม่สะเรียง โซลา จากัด ถือหุน้ โดยบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ประเภทซิลกิ อน แบบผลึกรวม (Multicrystalline Silicon) ขนาดกาลังการผลิต 2.88 เมกะวัตต์ มูลค่าเพิ่มราคารับซือ้
ไฟฟ้า (Adder) 8.0 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
1.13 บริษั ท สมภูม โซล่า พาวเวอร์ จ ากัด หรือ SPP ถื อ หุ้น โดยบริ ษั ท ฯ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ผลิต และจ าหน่า ย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทซิลิกอน ชนิด Thin Filim (Armorphous) ขนาดกาลังการผลิต 0.998 เมกะวัตต์
มูลค่าเพิ่มราคารับซือ้ ไฟฟ้า (Adder) 8.0 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
1.14 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ โซล่าร์ จากัด หรือ ISOLAR ถือหุน้ โดยบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
1.15 บริษัท ไอเฟค (แคมโบเดีย) จากัด หรือ IFEC-C ตัง้ อยู่ในประเทศกัมพูชา ถือหุน้ โดยบริษัทฯ ดาเนินธุร กิจ
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 20.0 เมกะวัตต์ โดยกาลังผลิตเบือ้ งต้นที่ดาเนินการ
2.0 เมกะวัตต์
2. กลุ่มธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าจากพลังงานลม
2.1 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด หรือ IWIND ถือหุน้ โดยบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ
79.99 ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม ขนาดกาลังการผลิต 10.0 เมกะวัตต์ โดยกาลังผลิตเบือ้ งต้นที่
ดาเนินการ 2.0 เมกะวัตต์
2.2 บริษัท ลมลิกอร์ จากัด หรือ LLG ถือหุน้ โดย IWIND ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานลม ขนาดกาลังการผลิต 8.965 เมกะวัตต์ โดย IWIND ได้ขายหุน้ ที่ถืออยูท่ งั้ หมดใน LLG เมื่อเดือนมิถนุ ายน 2561
2.3 บริษัท เกาะเต่า วินด์ จากัด หรือ KTW ถือหุน้ โดย IWIND ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานลม ขนาดกาลังการผลิต 4.8 เมกะวัตต์
2.4 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ ธุรกิจ จากัด หรือ Ibiz (เดิมชื่อ บริษัท สาธารณูปโภคเกาะพยาม) ถือหุน้ โดย
IWIND เดิมประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าบนเกาะพยาม ปั จจุบนั ดาเนินธุรกิจให้คาปรึกษาและบริการเกี่ยวกับธุรกิจด้าน
พลังงานและอื่นๆ
3. กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนและบริหารจัดการขยะ
3.1 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จากัด หรือ IFEC-T ถือหุน้ โดยบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจเป็ นบริษัท
ถือหุน้ ในกิจการอื่น (Holding Company) ในธุรกิจพลังงานทดแทนและบริหารจัดการขยะ
3.2 บริษัท คลีน ซิตี ้ จากัด หรือ CC ถือหุน้ โดย IFEC-T ดาเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะ
3.3 บริษัท ทรู เอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จากัด หรือ TPL ถือหุน้ โดย IFEC-T ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกาลังการผลิต 6.8 เมกะวัตต์ มูลค่าเพิ่มราคารับซือ้ ไฟฟ้า (Adder) 0.30 บาทต่อ
กิโลวัตต์-ชั่วโมง
3.4 บริษัท รุง้ เอกรยา เอ็นจิเนียริ่ง (สระแก้ว) จากัด หรือ RAK ถือหุน้ โดย IFEC-T เดิมมีวตั ถุประสงค์ประกอบ
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ปั จจุบนั ไมได้ดาเนินธุรกิจ
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4. กลุ่มธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ
4.1 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมเนจเม้นท์ จากัด หรือ ICAP ถือหุน้ โดยบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจลงทุนและ
บริหารกิจการอื่นในกลุม่ บริษัท
4.2 บริษัท สมาร์ททรี จากัด หรือ SMT ถือหุน้ โดย ICAP ดาเนินธุรกิจวางระบบและขยายเครือข่ายระบบงาน
คมนาคมและสายส่งไฟฟ้า ปั จจุบนั ไม่ได้ดาเนินธุรกิจ
4.3 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จากัด หรือ ICON ถือหุน้ โดย ICAP ดาเนินธุรกิจเป็ น
ตัวแทนจาหน่ายเครือ่ งจักร อุปกรณ์ และอะไหล่ที่เกี่ยวกับการขนส่งคมนาคมและอื่นๆ
4.4 บริษัท โรงแรมดาราเทวี จากัด หรือ DDVH ถือหุน้ โดย ICAP ดาเนินธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด
ภายใต้ชื่อ "โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่"
4.5 บริษั ท เอ.พี . เค ดี เ วลลอปเม้น ท์ จ ากั ด จ ากัด หรือ APK ถื อ หุ้นโดย ICAP ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้เ ช่ า
อสังหาริมทรัพย์ทกุ ประเภทและถือหุน้ ใน DDVH
4.6 บริษัท ดาราเทวี จากัด หรือ DDV ถือหุน้ โดย ICAP ดาเนินธุรกิจถือกรรมสิทธิ์และให้เช่าเครือ่ งหมายการค้า
ภายใต้ชื่อ "ดาราเทวี"
ปั จจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
1. การถูกเพิกถอนจากการเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อันเนื่องมาจากการไม่ได้
จัดทาและจัดส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กาหนดตัง้ แต่ปี 2560 รวมตลอดจนแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และรายงาน
ประจาปี ซึ่งแม้ว่าบริษัทฯ จะได้จดั ทาและจัดส่งงบการเงินประจาปี และงบการเงินรายไตรมาส 1-3 ของปี 2560-2562 ได้แล้ว
และอยู่ระหว่างการดาเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซือ้ ขาย (Resume Stage) ก็ตาม แต่เนื่องจากผูส้ อบบัญ ชีไม่แสดง
ความเห็นต่อ งบการเงิ น ต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2559-2562 และงบการเงิ นที่น าส่งปรากฏส่วนของผูถ้ ื อ หุน้ ติดลบ ซึ่งทาให้ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศให้เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเพิ่มเติม
2. ภาระหนีห้ นุ้ กูแ้ ละตั๋วแลกเงินที่ไม่ได้ชาระหนีม้ าตัง้ แต่ปลายปี 2559 จนกระทั่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ขึน้ เครื่องหมาย SP กับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตัง้ แต่ปี 2559 ก่อนคณะกรรมการชุดปั จจุบันเข้ามาทาหน้าที่ รวมถึงภาวะ
สูญญากาศในการดาเนินงานของบริษัท ฯ ที่เกิดขึน้ ระหว่างปี 2560-2562 อันทาให้เกิดภาระหนีส้ ะสมเพิ่มขึน้ เป็ นจานวนมาก
บริษัทฯ จาเป็ นต้องพิจารณาแนวทางแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ ในหลายๆ แนวทาง อาทิ การฟื ้ นฟูกิจการ
3. ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติและปฏิกิรยิ าธรรมชาติ อาทิ อุทกภัยหรือวาตภัย ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases)
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) ทีส่ ง่ ผลต่อความเสือ่ มโทรมด้านสิง่ แวดล้อมและปั ญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศจาก
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่มากขึน้ เนื่องจากกลุม่ บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าและบริหารจัดการขยะ ซึ่ง
แม้ว่าจะเป็ นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จาเป็ นต่อชีวิตประจาวัน ก็ตาม แต่ทรัพยากรที่ใช้ในการดาเนินธุรกิจก็เป็ น
แหล่งทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติ รวมถึงสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจตัง้ อยู่ในพืน้ ที่ธรรมชาติโล่งแจ้ง จึงมี
ความเสีย่ งต่อภัยธรรมชาติรุนแรง รวมถึงการเสือ่ มโทรมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบกับในช่วงสุญญากาศของ
บริษัทฯ ในระหว่างปี 2560-2562 ทาให้อปุ กรณ์ขาดการซ่อมบารุงอย่างเหมาะสม ซึง่ ส่งผลต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ทาให้ไม่
สามารถทางานได้เต็มศักยภาพ
4. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ โควิด -19 ทาให้เกิดภาวะหยุดชะงัก (Disruption) ต่อเศรษฐกิจทั่วโลกไม่ใช่
เพียงประเทศไทย และในหลายๆ ธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมที่ได้รบั ผลกระทบโดยตรงต่อนโยบายด้าน
สาธารณสุขและความปลอดภัยเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ โควิด-19 อาทิ การห้ามออกนอกเคหสถาน การระงับการ
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เดินทางระหว่างประเทศและระหว่างพืน้ ที่ ดังนัน้ การพิงพารายได้จากธุรกิจโรงแรมเป็ นหลักจึงไม่คมุ้ ต่อต้นทุนการบริหารงาน
โรงแรมที่มีคอ่ นข้างสูง
5. การเปลีย่ นแปลงอย่างกะทันหันจากการพัฒนาของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุม่ บริษัท
เนื่องจากปั จจุบนั ทั่วโลกมีการรณรงค์ให้ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ชุมชนมีการขยายตัว ภาครัฐจึงมีการ
ปรับปรุ งกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกาหนดนโยบายต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติและชุมชน จึงจาเป็ นต้องมีการติดตามหลักเกณฑ์และข้อกฎหมายต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อปรับ
รูปแบบในการดาเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
2.2 การตลาดและการแข่งขัน
นโยบายการแข่งขัน และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
1. ธุรกิจโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
การประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้า ถือเป็ นธุรกิจที่ไม่มีการแข่งขันทางตรงกับผูป้ ระกอบการรายได้
เนื่องจากเป็ นการจาหน่ายให้กบั ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยตรง ภายใต้สญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้าระยะยาว ประกอบกับปริมาณ
ความต้องการใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มสูงขึน้ ทุกปี เพราะเป็ นสินค้าอุปโภคบริโภคขัน้ พืน้ ฐานที่สาคัญในชีวิตประจาวัน ทัง้ ในภาค
ครัวเรือนและอุตสาหกรรม ธุรกิจของบริษัทฯ จึงเป็ นอุตสาหกรรมที่ไม่มีการแข่งขันระหว่างผูผ้ ลิตอย่างมีนยั สาคัญ
ทัง้ นีค้ วามต้องการใช้ไฟฟ้ายังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ ทุก ปี และรัฐบาลก็มีนโยบายสนับสนุนการผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทนกาลังการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในปั จจุบนั ยังน้อยกว่าประมาณความต้องการใช้ใน
อนาคตมาก แต่ปัจจุบนั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ชลอการขอเข้าร่วมโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และ
พลังงานลม อีกทัง้ การดาเนินธุรกิจดังกล่าวต้องใช้เงิ นทุนเป็ นจานวนเงิ นที่สูงและผูป้ ระกอบธุรกิจต้องมีคุณสมบัติตามที่
หน่วยงานการไฟฟ้าและกระทรวงพลังงานได้กาหนดไว้ จึงคาดว่าการแข่งขันของตลาดยังคงไม่รุนแรงมากนัก
2. ธุรกิจบริหารจัดการขยะ
ธุรกิจบริหารจัดการขยะจากเทศบาลตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลของบริษัทฯ โดยคิดค่าจ้างกาจัดขยะจาก
นา้ หนักของขยะที่นามาทิง้ ที่บอ่ ขยะของบริษัทฯ และมีรายได้อีกส่วนหนึ่งจากการขายขยะรีไซเคิล เป็ นธุรกิจที่มิมีการแข่งขันกับ
ผูป้ ระกอบการรายอื่นอย่างมีนยั สาคัญเช่นกัน เนื่องจากปริมาณขยะที่มีปริมาณมากขึน้ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง
จะคัดเลือกบ่อขยะ ที่มีทาเลที่ตงั้ อยู่ใกล้เคียง อย่างไรก็ดี ในอนาคตปริมาณขยะยังคงเพิ่มขึน้ เนื่องจากการอุปโภคบริโภคที่
เพิ่มขึน้ ซึง่ องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะเลือกบ่อขยะที่มีทาเลที่ตงั้ อยู่ใกล้เคียง เพื่อความสะดวกในการขนส่ง อย่างไร
ก็ดี ปั จจุบนั ด้วยข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่มีการพัฒนา ประกอบกับมีค่แู ข่งในตลาดเพิ่มขึน้ บริษัทฯ จึงจาเป็ นต้องปรับตัว
และรูปแบบธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลอดเวลา
3. ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจของกลุม่ ดาราเทวี เชียงใหม่ ที่บริษัทฯ เข้าลงทุน เป็ นธุรกิจโรงแรมที่มีศกั ยภาพและสามารถต่อยอดธุรกิจ
ด้านสุขภาพ ด้วยการใช้ภมู ิปัญญาไทยแบบล้านนามาปรับปรุง เพื่อให้เข้ากับวิถีการดูแลสุขภาพของคนยุคปั จจุบนั ซึ่งเดิมธุรกิจ
โรงแรมมีการแข่งขันค่อนข้างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และ มีความผันแปร
โดยตรงกับสภาวะเศรษฐกิจ การเมืองและการท่องเที่ยวทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ แต่เนื่องจากโรงแรมดาราเทวีกาหนด
กลุม่ ลูกค้าในตลาด Niche Market ซึง่ มีกาลังซือ้ สูง รวมถึงถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็ นจานวนมาก ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มเติมได้
แต่อย่างไรก็ ดี ต้นทุนและการลงทุนในกิ จการโรงแรมดาราเทวีมีมูลค่าสูงมาก จึงต้องพิจารณาแผนธุรกิ จ ในอนาคตอย่าง
รอบคอบและระมัดระวัง
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นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เนื่องจากกลุม่ บริษัทมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนเป็ นหลัก และมีธุรกิจบริหารจัดการขยะ แม้ว่า ลูกค้ารายใหญ่
ยังคงเป็ นหน่วยงานราชการก็ตาม แต่แนวโน้มคู่แข่ง ข้อกาหนดและคุณสมบัติ และการปรับตัวของข้อจากัดด้านสิ่งแวดลล้อม
และเทคโนโลยีก็มีเพิ่มมากขึน้ ดังนัน้ จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถเข้าประมูลงานได้อย่างต่อเนื่อง
สถานะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
เนื่องจากแนวโน้มการแข่งขันทางธุรกิจทัง้ ธุรกิจบริหารจัดการขยะและโรงแรมมีการเพิ่มสูงขึน้ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในเครือ
ของบริษัทฯ
การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
กลุม่ บริษัทดูแลธุรกิจในเครือด้วยตนเอง 100% โดยในส่วนธุรกิจพลังงานทดแทนและบริหารจัดการขยะต้องอาศัยคู่คา้
ที่เชื่อถือได้และมีความชานาญเฉพาะด้านในการดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
3.1 กรณีความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
3.1.1 ความเสีย่ งจากสภาพธรรมชาติ
ประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนึ ้ อยู่กบั ความเข้มของแสงอาทิตย์ กรณีที่มีเมฆปกคลุมหรือ
ฝนตกมากก็จะส่งผลให้ระดับการผลิตกระแสไฟฟ้าของบริษัทฯ ลดลง บริษัทฯ จึงได้ทาการศึกษาและเลือกเข้าลงทุนในโครงการ
ที่มีทาเล ที่ตงั้ ที่มีความเข้มของแสงอาทิตย์อยูใ่ นเกณฑ์สงู ตลอดทัง้ ปี คือ ประมาณ 5.00 – 5.50 กิโลวัตต์ช่วั โมงต่อตารางเมตรต่อ
วัน เพื่อทาให้เกิดผลผลิตอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับ กรณีโรงไฟฟ้าพลังงานลม บริษัทฯ ได้ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ของ
โครงการตลอดแนวชายฝั่ งทะเลในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ได้ทาเลที่ตงั้ ที่ เหมาะสมที่สุดและผลิตกระแสไฟฟ้าได้
ประสิทธิผลสูงสุด
3.1.2 ความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติ
ภัยธรรมชาติต่างๆ อาทิเช่น แผ่นดินไหว นา้ ท่วม พายุ ไฟป่ า เป็ นต้น จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งเป็ นอุปกรณ์หลัก อาจเกิดความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ ทาให้การผลิต
หยุดชะงักและมีตน้ ทุนสูงในการซ่อมแซม ในการเข้าลงทุนของบริษัท บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงทาเลที่ตงั้ ของโครงการเกี่ยวกับ
ระดับความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ ความแข็งแรงของโครงสร้าง ระบบป้องกันฟ้าผ่า รวมถึงระยะทางถึงสายส่งของการไฟฟ้า
เพื่อลดการสูญเสียพลังงาน (Yield Loss) ที่จะเกิดขึน้ ในการส่งไฟฟ้าเข้าสูร่ ะบบด้วย
นอกจากนีป้ ั ญหาความแห้งแล้งและหมอกควันในพืน้ ที่ภาคเหนือของประเทศไทยที่ทวีความรุ นแรงเพิ่มขึน้ ทุกปี ซึ่ง
อาจส่งผลต่อการเข้าพักของลูกค้าโรงแรมดาราเทวีในช่วงระยะเวลาที่เกิดปั ญหาหมอกควัน
3.1.3 ความเสีย่ งจากนโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐ
นโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อความยั่งยืน ในการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์
และพลังงานทดแทนต่างๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนในโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ตามแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทน หากนโยบายของภาครัฐเปลี่ยนแปลงไป จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการหยุดชะงักของการพัฒนาโครงการผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนอื่นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากทุก
แหล่งพลังงานทดแทนให้มีคณ
ุ ภาพที่ดี เพื่อเป็ นทางเลือกอีกทางหนึง่ ของการผลิตพลังงานที่ย่งั ยืนและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อ ม
3.1.4 ความเสีย่ งจากการชารุดบกพร่องของอุปกรณ์
ความเสือ่ มของแผงเซลแสงอาทิตย์และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ มีผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิต
ได้ บริษัทฯ ตระหนักถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงได้จดั ให้มีผเู้ ชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ดูแลบารุ งรักษาเชิงป้องกัน (Preventive
Maintenance) เพื่อรักษารายได้ของบริษัทฯ ให้อยูใ่ นระดับสูงสุด
3.1.5 ความเสีย่ งทางด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
สถานที่ฝังกลบขยะมักจะมีโอกาสสร้างความเดือดร้อนราคาญให้แก่ชุมชนได้มาก การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึง
อยูบ่ นพืน้ ฐานความมุง่ มั่นที่จะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่างๆ ต่อประชาชน จัดให้มีการคัดแยกประเภทก่อนฝัง โดยมูลฝอยทั่วไปจาก
อาคารบ้านเรือนจะถูกรวบรวมโดยรถบรรทุกขยะของเทศบาล และเข้าสูข่ นั้ ตอนคัดแยกประเภทมูลฝอยที่ ไม่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้อีกจะถูกนาไปยังหลุมฝั งกลบ เพื่อให้เกิดการย่อยสลายตามธรรมชาติ นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังจัดให้มีการกาจัดกลิ่น
เพื่อไม่สร้างความเดือดร้อนราคาญ ตลอดจนได้ทาการปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างทัศนียภาพและสิง่ แวดล้อมที่ดี
3.1.6 ความเสีย่ งด้านอัคคีภยั
ก๊าซมีเทนที่เกิดขึน้ จากขยะเป็ นเชือ้ เพลิงชัน้ ดีซึ่ง เมื่อเกิดความร้อนสะสมมากๆ จะทาให้ปะทุติดไฟได้เอง และเป็ น
สาเหตุของไฟไหม้บ่อขยะ ทัง้ นี ้ การเกิดไฟไหม้หลุมฝั งกลบขยะสามารถพบเห็นได้ในทั่วโลก อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้จดั ให้มี
เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอดเวลาและมีบอ่ นา้ อยูใ่ นบริเวณโครงการเพื่อความปลอดภัยอีกชัน้ หนึง่
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3.1.7 กรณีบริษัทอยูใ่ นอุตสาหกรรมโรงแรมที่มีการแข่งขันสูงและพิงพารายได้ดา้ นเดียว
ธุรกิจโรงแรมเป็ นธุรกิจที่มีค่แู ข่งในตลาดค่อนข้างมาก อีกทัง้ ยังต้องอาศัยความต้องการและความสามารถและ
ศักยภาพทางเงิน ของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งโรงแรมดาราเทวีได้กาหนดลูกค้ากลุ่ม Niche
Market โรงแรมดาราเทวีมีพนื ้ ที่บริเวณกว้างขวางและก่อสร้างมาเป็ นเวลานานจึงจาเป็ นต้องใช้ตน้ ทุนในการบริหารกิจการที่สงู
มาก ประกอบกับโรงแรมดาราเทวีประสบปั ญหาข้อกาหนดของกฎหมายทาให้เปิ ดดาเนินการห้องพักได้เพียงบางส่วน ในขณะที่
ตลาด Niche Market ต้องการความหลากหลายมากขึน้ แนวทางในการให้บริการโรงแรมรู ปแบบเดิมจึงไม่ตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้า ซึ่งส่งผลให้รายได้ของโรงแรมดาราเทวีลดลง ซึ่งอาจต้องพิจารณาแนวทางดาเนินธุรกิ จด้ว ยความ
เหมาะสม อาทิ จัดหาผูร้ ว่ มทุน การขยายช่องทางรายได้
3.1.8 ความเสีย่ งจากการไม่สามารถชาระหนีแ้ ละการดาเนินงานต่อเนื่อง
บริษัทฯ ผิดนัดชาระหนีผ้ ถู้ ือหุน้ กูแ้ ละผูถ้ ือตั๋วแลกเงิ น และหนีอ้ ื่นๆ เป็ นจานวนมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อยูร่ ะหว่างหาแนวทางแก้ไขปั ญหาอย่างเหมาะสม
3.1.9 ความเสีย่ งจากข้อพิพาททางกฎหมาย
ปั จจุบนั กลุม่ บริษัทมีคดีความเป็ นจานวนมาก และขณะนีบ้ ริษัทฯ อยูร่ ะหว่างการอุทธรณ์คาสั่งศาลล้มละลายกลาง
ที่ยกคาร้องขอฟื ้ นฟูกิจการของบริษัทฯ และถูกฟ้องเป็ นคดีลม้ ละลายต่อศาลล้มละลายกลาง ตลอดจนทรัพย์สินของกลุม่ บริษัท
อยูร่ ะหว่างการบังคับคดี ซึง่ ผลของคาสั่งหรือคาพิพากษาของศาล หรือการบังคับคดีดงั กล่าว ย่อมส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
3.1.10 กรณีรายได้หลักส่วนใหญ่พงึ่ พิงงานจากภาครัฐบาลของธุรกิจบริหารจัดการขยะ
แม้วา่ ความต้องการในการบริหารจัดขยะที่มีเป็ นจานวนมากในหลายๆ พืน้ ที่ แต่เนื่องจากธุรกิจบริหารจัดการขยะ
จะขึน้ อยู่กับความสามารถในการชนะการประมูลโครงการที่มีความไม่แน่นอนขึน้ อยู่กับ ข้อกาหนดของหน่วยงานท้องถิ่นนัน้ ๆ
และนโยบายต่างๆ ของภาครัฐบาล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ได้มีการเตรียมแผนสารองในกรณีที่ไม่สามารถประมูลโครงการได้
3.1.11 การรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงเครือ่ งมือสาคัญในการทางาน
กรณีโครงการผลิตและจาหน่ายพลังงานทดแทนและบริหารจัดการ ซึ่งมูลค่าของอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงานมี
มูลค่าสูงมาก โดยหากเกิดความเสียหายย่อมส่งผลต่อรายได้ของกิจการ ซึ่งแม้ว่าบริษัทฯ จะได้มีมาตรการด้านความปลอดภัย
ของสถานที่และได้วา่ จ้างเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็ นการควบคุมการเข้าถึงอุปกรณ์ของโครงการก็ตาม
แต่ในทางปฏิบตั ิพนื ้ ที่โครงการมีบริเวณกว้างอาจควบคุมดูแลได้ไม่ท่วั ถึง
3.1.12 ความเสีย่ งจากการพึง่ พาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
การพึง่ พาลูกค้ารายใหญ่หรือลูกค้าน้อยรายของกลุม่ ธุรกิจพลังงานทดแทนและบริหารจัดการขยะ เนื่องจากลูกค้า
หลักเป็ นหน่วยงานราชการ ซึง่ อาจได้รบั ผลกระทบโดยตรง หากงบประมาณราชการมีความล่าช้า หรือสิทธิมลู ค่าเพิ่มราคารับซือ้
ไฟฟ้า (Adder) หมดอายุลง แต่ดว้ ยต้นทุนในการดาเนินธุรกิ จเป็ นแบบคงที่และมีความผันแปรน้อย ซึ่งหากบริษัทฯ มีแผน
ควบคุมต้นทุนอย่างเคร่งครัด ก็จะยังสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
3.1.13 ผลกระทบจากการหยุดชะงัก (Disruption) ของธุรกิจอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ โควิด-19
นับตัง้ แต่ปลายปี 2562 ทั่วโลกได้รูจ้ กั กับเชือ้ โควิด-19 ซึง่ แพร่กระจายอย่างรุนแรง หลายประเทศมีมาตรการป้องกัน
ด้านสาธารณสุข เช่น การห้ามออกนอกเคหสถาน การระงับการเดินทางระหว่างประเทศหรือระหว่างพืน้ ที่ ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม รวมถึงโรงแรมดาราเทวี ซึ่งจนถึงปั จจุบนั สถานการณ์ยงั คงมีความไม่แน่นอนและยังไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ว่า สถานการณ์จะกลับมาดีเช่นเดิมเมื่อใด ดังนัน้ จึงต้องมีการวางแผนในการแก้ไขปั ญหาในเชิ งบูรณการและ
กาหนดกลยุทธ์อย่างระมัดระวัง
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3.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ปั จจุบันกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ ยวข้องกับดาเนินธุรกิ จของกลุ่มบริษั ท มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยุ่
ตลอดเวลา จึงทาให้มีความเสี่ยงที่อาจไม่ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับได้อย่างทันที ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ในการดานเนิงานและโอกาสทางธุรกิจ โดยกลุม่ บริษัทฯ ได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพตามกฎหมาย
3.3 ปั จจัยความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มีการประเมินความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชั่นที่อาจเกิดขึน้ ต่อองค์กร และเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมย์ของบริษัทฯ
ที่ม่งุ มั่นเป็ นแนวร่วมภาคปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น บริษัทฯ ได้กาหนดเป็ นนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบตั ิ ซึ่งได้รบั
ความเห็นชอบจากมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้สื่อสารให้พนักงานทุกระดับ ยึดเป็ นแนวทางในการ
ดาเนินงาน ตลอดจนมีการกาหนดขัน้ ตอนการจัดซือ้ จัดจ้างและรายการเบิกจ่ายต่างๆ เพื่อให้ม่นั ใจได้ว่า มีการปฏิบตั ิตาม
นโยบายดังกล่าวโดยเคร่งครัด รวมถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยความระมัดระวัง
3.4 กรณีความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถอื หลักทรัพย์
ภาระหนีห้ นุ้ กูแ้ ละตั๋วแลกเงิน การดาเนินงานต่อเนื่อง การเข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ที่เกิดขึน้ ตัง้ แต่ปี 2560 อาจส่งผลให้หลักทรัพย์และมูลค่าต่อหุน้ ของผูถ้ ือหลักทรัพย์อย่างมีนยั สาคัญ อย่างไรก็ ดี
บริษัทฯ อยู่ระหว่างการแก้ไขเหตุเพิกถอนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด และปั ญหาต่างๆ ให้หมดไปเพื่อให้
ดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อชาระหนีแ้ ละให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ กลับเข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 สินทรัพย์ที่มีตัวตน

ทีด่ นิ
ส่วนปรับปรุ งทีด่ นิ
อาคาร
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
โรงไฟฟ้ าและเครื่องจักรอุปกรณ์
งานระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ระหว่างทาง
รวม

2561
1,617,742
134,495
2,850,036
213,376
11,219
2,495,798
72,241
7,394,907

หน่ วย : พันบาท
มูล ค่ าตามบัญชี
2560
2559
1,664,827
1,675,993
151,311
42,289
3,049,834
3,194,655
276,940
343,688
15,496
42,458
2,681,235
2,735,625
54,425
1,096,779
7,894,068
9,131,487

ธุรกิจโรงแรมดาราเทวี
กลุม่ บริษัทได้ประเมินราคา ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของธุรกิจโรงแรมดาราเทวี มูลค่าตาม
บัญชีจานวน 3,520.52 ล้านบาท ที่แสดงในงบการเงินรวม ซึ่งการประเมินราคาได้อิงกับและประมาณการสาหรับการด้อยค่าที่
อาจเกิดขึน้ ที่จัดทาโดยกลุม่ บริษัท และผลของการวิเคราะห์นีไ้ ม่มีขอ้ บ่งชีว้ ่า มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของ
สินทรัพย์เหล่านีม้ ีการด้อยค่า
ธุรกิจบริหารจัดการขยะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์ของธุรกิจบริหารจัดการขยะมีมลู ค่าตามบัญชีจานวน 148.41
ล้านบาท ในงบการเงินรวม
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มี
มูลค่าตามบัญชีจานวน 2,889.50 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และกลุม่ บริษัทอยูร่ ะหว่างการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าว
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4.2 สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
หน่ วย : พันบาท

2561
341,685
7,160
1,772
2,784
833
354,234

เครื่องหมายการค้า
มูลค่าส่วนเพิ่มรายรับซื้อไฟฟ้ า
สิทธิการเช่าทีด่ น
ิ
ใบอนุ ญาตประกอบกิจการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมระหว่างติดตัง้
รวม

มูล ค่ าตามบัญชี
2560
433,350
7,471
1,845
3,630
685
446,981

2559
527,766
7,781
62,405
4,433
118,963
721,348

เครื่องหมายการค้า แสดงด้วยราคาทุนหลังหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ไม่มีการตัดจาหน่ายเครื่องหมายการค้า
เนื่องจากอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน อย่างไรก็ตามกลุม่ บริษัทจะทดสอบการด้อยค่าเป็ นประจาทุกปี และเมื่อมีการบ่งชี ้
ว่าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอาจเกิดการด้อยค่า ซึง่ เครือ่ งหมายการค้าได้ถกู พิจารณาการด้อยค่าตัง้ แต่ปี 2559
4.3 สินทรัพย์ไม่มตี ัวตนอืน่ แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตัดจาหน่ายสะสม คานวณ ค่าตัดจาหน่ายโดยวิธีเส้นตรง ดังนี ้

สิทธิการเช่า
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
มูลค่าส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า

25 - 30
ปี
25 - 30
ปี
5 - 10
ปี
ตามอายุสญั ญาทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน

ในระหว่างปี 2560 บริษัทได้พิจารณาการด้อยค่าใบอนุญาตประกอบกิจการและโปรแกรมระหว่างติดตัง้ จานวนเงิน
55.73 ล้านบาท และ 118.96 ล้านบาท ตามลาดับ เนื่องจากใบอนุญาตดังที่กล่าวไม่มีประโยชน์ในเชิงธุรกิจ และโปรแกรม
ระหว่างติดตัง้ ไม่ได้มกี ารใช้งานตามที่ได้วางไว้
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
บริษัทฯ และกลุม่ บริษัท มีคดีความปรากฏตามงบการเงินประจาปี 2560 – 2562 โดยคดีที่มีนยั สาคัญมีรายละเอียด
ดังนี ้
5.1
บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องอดีตกรรมการบริษัท กับพวกในกรณี การซือ้ ที่ดินพร้อมอาคารสานักงาน 7 ชัน้ เป็ นทุน
ทรัพย์จานวน 56.52 ล้านบาท ขณะนีอ้ ยูใ่ นระหว่างการสืบพยานโจทก์ซงึ่ ศาลอาญาจะได้พิจารณาพิพากษาคดีดงั กล่าว โดยไม่มี
ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทเพราะเป็ นการเรียกร้องให้กรรมการของบริษัทชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทมิใช่บริษัท
ถูกเรียกร้องแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามคดีนยี ้ งั ต้องพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินคดี สาหรับ
คดีนคี ้ ดีอยูร่ ะหว่างการนัดสืบพยานของศาล ศาลจะนัดทาการสืบพยานโจทก์และจาเลย ในวันที่ 12-14 ,19-21 ธันวาคม 2560
และ ณ วันที่ออกงบการเงินนี ้ ศาลอาญาได้มีคาพิพากษายกฟ้อง และคดีถึงที่สดุ ตามกฎหมาย
5.2 บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องอดีตกรรมการบริษัท กับพวกในกรณีการขายที่ดินบ้านโพธิ์ให้แก่บริษัท ไลท์ คอร์ปอเรชั่น
จากัด กับพวก เป็ นทุนทรัพย์จานวน 16.22 ล้านบาท ขณะนีอ้ ยูใ่ นระหว่างการสืบพยานโจทก์ซึ่งศาลจะได้พิจารณาพิพากษาคดี
ดังกล่าว โดยไม่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทเพราะเป็ นการเรียกร้องให้กรรมการของบริษัทชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
บริษัทมิใช่บริษัทถูกเรียกร้องแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามคดีนีย้ งั ต้องพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการ
ดาเนินคดี สาหรับคดีนคี ้ ดีอยูร่ ะหว่างการนัดสืบพยานของศาล ศาลจะนัดทาการสื บพยานโจทก์และจาเลย ในวันที่ 23-25 ,2931 สิงหาคม 2560 ขณะนี ้ ศาลจาหน่ายคดีเป็ นการชั่วคราว เพื่อรอผลในคดีอาญา
5.3 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องอดีตกรรมการบริษัท กับพวกรวม 5 คนในความผิดฐานฉ้อฉลละเมิดและ
ขอให้เพิกถอนจานอง รวมทัง้ เรียกคืนเงินที่จ่ายคืนจานวน 355 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ ซึ่งคดีจะเกี่ยวกับการเรียกเงินคืนและ
ปลดภาระจานองที่ดินของบริษัท โรงแรมดาราเทวี จากัด (DDV) และบริษัท เอ.พี.เค. ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด(APK) พร้อมเรียก
ทรัพย์คืนเป็ นเงินจานวน 355 ล้านบาท คืนจากบริษัท บริหารสินทรัพย์ โกลบอลวัน จากัด (GB1) และอดีตกรรมการ กับพวกใน
คดีดงั กล่าวด้วย คดีดงั กล่าวได้โอนไปยังศาลล้มละลายกลางเพื่อพิจารณาคดี
หลังจาก DDV และ APK ได้เข้าเป็ นโจทก์รว่ ม GB1 จึงได้แก้คาให้การและฟ้องแย้งเอากับ APK ในฐานะผูค้ า้
ประกันหนีข้ อง DDV ให้ร่วมรับผิดชาระหนีใ้ ห้แก่ GB1 ตามมูลหนีเ้ ดิมตามคาร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฯและขอฟ้องแย้ง วันที่ 8
ธันวาคม 2560
เมื่อวันที่ 6 มิถนุ ายน 2562 ศาลได้พิพากษายกฟ้องข้อกล่าวของโจทก์ ส่วนฟ้องแย้งของ GB1 ให้ APK ในฐานะ
ผูค้ า้ ประกันในมูลหนีเ้ ดิม ชาระเงินแก่ GB1 จานวนเงิน 2,553,875,203.89 บาท พร้อมดอกเบีย้ อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงิน
ต้นจานวน 1,259,744,946.54 บาท นับถัดจากวันฟ้องแย้ง (วันที่ 8 ธันวาคม 2560) เป็ นต้นไป จนกว่าจะชาระเสร็จ และให้อดีต
กรรมการของ IFEC โจทก์ผฟู้ อ้ งรับผิดในหนีข้ อง DDV เป็ นเงินจานวนเงิน 340,000,000 บาท ตามสัญญาคา้ ประกันฉบับลงวันที่
1 มีนาคม 2559 และหาก APKไม่ชาระหนี ้ หรือชาระไม่ครบให้แก่ GB1 ให้ยดึ ที่ดินพร้อมสิง่ ปลูกสร้างที่จดจานองไว้ กับให้ยึดสิ่ง
ปลูกสร้างที่จานองเพิ่มออกขายทอดตลาด และหากได้เงินไม่พอชาระหนีใ้ ห้ยึดทรัพย์สินอื่นของ APK ออกขายทอดตลาดนาเงิน
มาชาระหนีแ้ ก่ GB1 จนครบ
ผูบ้ ริหารมีความเชื่อมั่นว่า ภาระที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทจะไม่เกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนของบริษัทใน APK คา
พิพากษาดังกล่าวผูกพันเฉพาะตัว APK เท่านัน้ ไม่ได้มีผลผูกพันมาถึงบริษัทและบริษัทย่อยแห่งอื่นๆ ด้วย ดังนัน้ เจ้าหนีต้ ามคา
พิพากษาดังกล่าวจะสามารถบังคับคดีได้เฉพาะกับสินทรัพย์ที่เป็ นของ APK เท่านัน้ และหากยังได้ไม่ครบตามจานวนดังกล่าวก็
ไม่สามารถบังคับคดีกบั บริษัทและบริษัทย่อยแห่งอื่นๆ เพิ่มเติมได้อีก
5.4 บริษัท โรงแรมดาราเทวี จากัด (“บริษัทย่อย”) เป็ นโจทก์ยื่นฟ้อง นิติบคุ คลแห่งหนึง่ เป็ นจาเลย โดยโจทก์ฟ้องว่า
จาเลยแจ้งให้เจ้าพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตัดไฟฟ้าและขอยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าที่เป็ นชื่อของจาเลย แต่ที่จริงโจทก์เป็ นผูใ้ ช้
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ไฟฟ้าในโรงแรมและเป็ นผูช้ าระค่าประกันการใช้ไฟฟ้าทัง้ หมดมาตัง้ แต่เดิม โจทก์เพียงใช้ชื่อจาเลยเป็ นผูท้ าสัญญาใช้ไฟฟ้ากับ
การไฟฟ้าฯเท่านัน้ การที่จาเลยขอยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าอย่างกะทันหัน ทาให้โรงแรมไม่สามารถใช้กระแสไฟฟ้าได้ อันเป็ นการ
ละเมิดต่อโจทก์ทาให้โจทก์ได้รบั ความเสียหาย ขอให้จาเลยระงับการขอยกเลิกมิเตอร์และเปลีย่ นชื่อมิเตอร์เป็ นชื่อโจทก์ คดีนเี ้ ป็ น
การฟ้องให้ทานิติกรรม เป็ นคดีไม่มีทนุ ทรัพย์ ศาลให้โจทก์วางเงินประกันความเสียหายจานวน 50,000 บาท แต่ต่อมาปรากฏว่า
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 โจทก์และจาเลยได้ตกลงทาสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล คดีจึงเป็ นอันระงับ
5.5 บริษัท โรงแรมดาราเทวี จากัด (“บริษัทย่อย”) เป็ นโจทก์ยื่นฟ้อง นิติบคุ คลแห่งหนึง่ เป็ นจาเลย โดยโจทก์ฟ้องว่า
จาเลยแจ้งให้เจ้าพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตัดไฟฟ้าและขอยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าที่เป็ นชื่อของจาเลย แต่ที่จริงโจทก์เป็ นผูใ้ ช้
ไฟฟ้าในโรงแรมและเป็ นผูช้ าระค่าประกันการใช้ไฟฟ้าทัง้ หมดมาตัง้ แต่เดิม โจทก์เพียงใช้ชื่อจาเลยเป็ นผูท้ าสัญญาใช้ไฟฟ้ากับ
การไฟฟ้าฯเท่านัน้ การที่จาเลยขอยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าอย่างกะทันหัน ทาให้โรงแรมไม่สามารถใช้กระแสไฟฟ้าได้ อันเป็ นการ
ละเมิดต่อโจทก์ทาให้โจทก์ได้รบั ความเสียหาย ขอให้จาเลยระงับการขอยกเลิกมิเตอร์และเปลีย่ นชื่อมิเตอร์เป็ นชื่อโจทก์ คดีนเี ้ ป็ น
การฟ้องให้ทานิติกรรม เป็ นคดีไม่มีทนุ ทรัพย์ ศาลให้โจทก์วางเงินประกันจานวน 50,000 บาท แต่ต่อมาปรากฏว่า เมื่อวันที่ 23
มกราคม 2561 โจทก์และจาเลยได้ตกลงทาสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลคดีจึงเป็ นอันระงับ
5.6 บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องโดยกลุ่มกองทุนเปิ ดโซล่าริสตราสารหนีพ้ รีวิเลจฯ และกองทุนเปิ ดซีไอเอ็มบี -พรินซิเพิล เอ็น
แฮนซ์รเี ทิรน์ ฯ ในข้อหาผิดนัดชาระหนีต้ ามตั๋วแลกเงิน ซึ่งบริษัทได้ยื่นคาให้การต่อสูค้ ดีโดยมีทงั้ ประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการสลักหลักตั๋วแลกเงินอันเป็ นประเด็นเกี่ยวกับผูท้ รงตั๋วแลกเงินซึ่งเป็ นประเด็นข้อกฎหมายอันเป็ นข้อต่อสูท้ ี่ทาให้บริษัท
สามารถชนะคดีได้แต่ในการดาเนินคดีดงั กล่าวจาเป็ นจะต้องใช้ระยะเวลา ซึ่งในประเด็นข้อกฎหมายดังกล่าวสามารถอุทธรณ์หรือ
ฎีกาได้ เงินตามตั๋วแลกเงินที่โจทก์เรียกร้องจึงต้องรอจนกว่าศาลฎีกาจะพิจารณาพิพากษาหรือคดีถึงที่สดุ ขณะนีบ้ ริษัทจึงยังไม่ตอ้ ง
ชาระเงินดังกล่าวในขณะนี ้ สาหรับคดีในกลุม่ นีค้ ดีอยู่ระหว่างการนัดสืบพยานของศาล ศาลจะนัดทาการสืบพยานโจทก์ และจาเลย
แต่ละคดีอยูใ่ นช่วงระหว่างเดือนกันยายน 2560 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2561
ณ วันที่ออกงบการเงินนี ้ ศาลแพ่งมีคาพิพากษา และคดีถึงที่สดุ ตามกฎหมายแล้ว
5.7 บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องโดยนิติบคุ คลและบุคคลภายนอกรวมกัน 2 ราย ในข้อหาละเมิดเรียกค่าเสียหายในกรณีการ
แถลงข่าวของกรรมการบริษัทซึง่ เป็ นการแถลงข่าวเกี่ยวกับการตรวจสอบและฟ้องร้องกรรมการที่กระทาการฉ้ อฉล กินหัวคิวและ
ชาระหนีป้ ลอมหรือชาระหนีท้ ี่ไม่มีอยูจ่ ริงอันเป็ นการแถลงข่าวเพื่อปกป้องสิทธิของตนตามครรลองครองธรรมเพื่อป้องกันส่วนได้
เสียของตนโดยสุจริตซึง่ บริษัทได้ให้การต่อสูค้ ดีไม่ตอ้ งรับผิดตามฟ้องของโจทก์ซงึ่ คดีอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาล จึงไม่มี
เหตุที่บริษัทจะต้องชาระเงินตามฟ้องในขณะนีแ้ ต่นา่ จะต้องรอจนกว่าศาลจะพิพากษาถึงที่สดุ ในศาลฎีกาซึง่ น่าจะใช้เวลาไม่นอ้ ย
กว่า 3 ปี นบั ตัง้ แต่บดั นีแ้ ละไม่แน่ว่าบริษัทจะต้องรับผิดหรือไม่จึงไม่มีความเสี่ยงใด ๆ ในคดีในกลุม่ นี ้ สาหรับคดีในกลุม่ นีค้ ดีอยู่
ระหว่างการนัดสืบพยานของศาล ศาลจะนัดทาการสืบพยานโจทก์และจาเลย แต่ละคดีอยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง
เดือนธันวาคม 2560 ศาลอุทธรณ์มีคาพิพากษาแล้ว บริษัทไม่ตอ้ งชาระเงินให้กบั นิติบคุ คลและบุคคลภายนอกทัง้ สองราย คดีถึง
ที่สดุ ตามกฎหมายแล้ว
5.8 บริษัทฯ และบริษัทย่อยถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับคดีแรงงานที่ลกู จ้างได้ยื่นฟ้องเรียกค่าชดเชยและการเลิกจ้างไม่เป็ น
ธรรมจานวน 7 สานวน จานวน 25 คน ต่อศาลแรงงานกลาง เป็ นคดีแรงงานซึง่ บริษัทและบริษัทย่อยได้ยื่นคาให้การต่อสูค้ ดีและ
มีเหตุเลิกจ้างพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยรวมจานวน 25 คนรวมเป็ นเงินที่ลกู จ้างเรียกร้องจานวน 8,143,393.85 บาท
พร้อมดอกเบีย้ อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ฟ้อง และเรียกร้องจานวน 10,038,542.65 บาทพร้อมดอกเบีย้ อัตราร้อยละ 15
ต่อปี นับแต่วนั ฟ้อง ซึง่ คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีและบริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้ตกลงหรื อประนีประนอมยอมความกับ
พนักงานที่ฟ้องคดีดงั กล่าวและในคดีของศาลแรงงานก็จาเป็ นต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาคดีของศาลและคดีสามารถ
อุทธรณ์ไปยังศาลฎีกาได้จึงไม่เป็ นเหตุที่บริษัทต้องจ่ายเงินค่าชดเชยหรือสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าเสียหายจาก
การเลิกจ้างไม่เป็ นธรรมซึง่ ศาลจะไม่ให้นายจ้างจ่ายเต็มตามฟ้อง คดีสว่ นใหญ่ยงั อยูร่ ะหว่างการนัดพิจารณาเพื่อกาหนดประเด็น
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ข้อพิพาทก่อนการสืบพยานโจทก์และจาเลย ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง กันยายน 2560 และบางคดีศาลได้กาหนดวันนัด
สืบพยานโจทก์และจาเลยไปแล้ว โดยศาลจะนัดทาการสืบพยานโจทก์และจาเลย อยู่ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2560
นอกจากนั้น ในบรรดาลูก จ้า งที่ ฟ้อ งบริษั ท และบริ ษั ท ย่อ ยซึ่ง บริษั ท และบริษั ท ย่อ ยมี ข ้อ ต่อ สูไ้ ม่ต ้อ งจ่ า ย
ค่าชดเชยหรือสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็ นธรรมแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยยังได้
ดาเนินการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการกระทาของลูกจ้างจานวนไม่นอ้ ยกว่า 12 คนซึ่งอยู่ในระหว่างการดาเนินการ ซึ่งคดี
เกี่ยวกับกลุม่ พนักงานเป็ นกรณีที่เกิดขึน้ ก่อนที่คณะกรรมการบริษัทชุดปั จจุบนั เข้ามาเป็ นกรรมการบริษัท (ตามข้อ 35.1) และ ณ
วันที่ 8 มีนาคม 2562 ไม่ปรากฏมีขอ้ พิพาทในคดีแรงงานดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด
5.9 บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องโดยบุคคลหนึง่ ในข้อหาผิดสัญญานายหน้า ทุนทรัพย์พิพาท 19,517,476.50 บาท ซึ่งบริษัท
ได้ยื่นอุทธรณ์และคาร้องขอทุเลาการบังคับคดีและศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาแก้คาพิพากษาของศาลชัน้ ต้นโดยให้ชาระเงินจานวน
15,885,664 บาท คดีนบี ้ ริษัทได้เตรียมฎีกาเพื่อยื่นต่อศาลในประเด็นที่ศาลอุทธรณ์ยงั ไม่ได้พิจารณาในประเด็นไม่ความสมบูรณ์
ของสัญญานายหน้าที่กาหนดไว้ โจทก์ในคดีดงั กล่าวจึงไม่ได้ปฏิบตั ิตามสัญญาให้ครบถ้วนจึงไม่มีสทิ ธิได้รบั ค่านายหน้า ส่วนเงิน
ส่วนเกินก็เป็ นเงินตอบแทนจากการคิด ราคาค่าที่ดินส่วนเกินซึ่งเป็ นเงินตอบแทนจากค่านายหน้าเมื่อสัญญานายหน้าไม่มีผล
บังคับผูกพัน เงินตอบแทนส่วนเกินย่อมไม่มีผลผูกพันเช่นกัน อีกทัง้ สัญญานายหน้าได้ลว่ งเลยระยะเวลาในการจัดการขายที่ดิน
แล้วโดยไม่มีการขยายระยะเวลาออกไปจึงถือว่าสัญญานายหน้าสิน้ สุดแล้ว ทัง้ ค่านายหน้าและค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวโจทก์
ในคดีดงั กล่าวจึงไม่มีสิทธิ นอกจากนัน้ ราคาที่นายหน้าอ้างว่าได้นาที่ดินไปขายได้จานวนสูงกว่าที่กาหนด โดยศาลอุทธรณ์ได้
พิพากษาแก้คาพิพากษาศาลอุทธรณ์ไว้บางส่วนแล้ว บริษัทจึงยังไม่ตอ้ งชาระเงินตามที่ศาลชัน้ ต้น ศาลอุทธรณ์ ซึ่ งขณะนีย้ งั อยู่
ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาโดยคดีนอี ้ นั เป็ นผลให้คดีของบริษัทสามารถชนะคดีได้
5.10 บริษั ท ที เอ็ม ดี ไซน์ จ ากัด ยื่ นข้อเรียกร้อ งต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการให้บ ริษัท โรงแรมดาราเทวี จ ากัด
(“บริษัทย่อย”) ชาระเงินค่าออกแบบสถาปั ตย์ในโครงการคอนโดมิเนี ยมและส่วนต่อเติมในวงเงินจานวน 12 ล้านบาทซึ่งคดี
ดังกล่าวบริษัท โรงแรมดาราเทวี จากัด ได้ยื่นคาคัดค้านและข้อเรียกร้องแย้งต่อสานักงานอนุญาโตตุลาการแล้ว โดยได้ให้การ
ปฏิเสธไม่ตอ้ งรับผิดตามข้อเรียกร้องเนื่องจากผูร้ บั จ้างไม่ได้ดาเนินการตามสัญญาจ้างและเป็ นฝ่ ายผิดสัญญาหรือใบเสนอราคา
ในการทางานโดยไม่มีการทาสัญญาว่าจ้างแต่ได้จ่ายไปในเรื่องการร้องขอของบริษัทซึ่งได้ดาเนินการก่อนที่ผบู้ ริหารปั จจุบนั เข้า
มารับผิดชอบ อีกทัง้ คดีดงั กล่าวเกิดขึน้ ในปี พ.ศ.2555 จนถึงปี 2559 เกินกว่า 2 ปี แล้ว คดีจึงขาดอายุความ นอกจากนัน้ บริษัท
โรงแรมดาราเทวี จากัด ได้เรียกเงินคืนจากที่ได้ทดรองจ่ายไปจานวน 10 ล้านบาทพร้อมค่าเสียหายจากการปฏิบตั ิผิดสัญญาของ
บริษัทดังกล่าวโดยได้ยื่นข้อเรียกร้องแย้งไปพร้อมคาคัดค้านต่อสานักงานอนุญาโตตุลาการไว้แล้ว คาดว่าคดีดงั กล่าวบริษัท
โรงแรมดาราเทวี จากัด ไม่น่าจะต้องรับผิดตามข้อเรียกร้องของบริษัท ที เอ็ม ดีไซน์ จากัดแต่อย่างใด ส่วนค่าเสียหายที่บริษัท
โรงแรมดาราเทวี จากัดจะได้รบั หรือไม่เพียงใดก็แล้วแต่คณะอนุญาโตตุลาการจะพิจารณากาหนดต่อไป สาหรับคดี บริษัท
โรงแรมดาราเทวี จากัดได้ทาการยื่นคาค้านและข้อเรียกร้องแย้งไปแล้ว โดยอยูร่ ะหว่างการแต่งตัง้ อนุญาโตตุลาการ หลังจากนัน้
จึงจะทาการนัดหมายเพื่อพิจารณาคดีตอ่ ไป ต่อมาในปี 2562 บริษัท ที เอ็ม ดีไซน์ จากัด (ผูร้ อ้ ง) ได้ยื่นฟ้องบริษัทย่อย และศาลมี
คาพิพากษาให้บริษัทย่อยชาระเงินจานวน 3,745,000.00 บาท ให้แก่ผรู้ อ้ งพร้อมดอกเบีย้ อัตราร้อ ยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน
ดังกล่าวนับแต่วนั ที่บริษัทผิดนัดคือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เป็ นต้นไป จนกว่าจะชาระเสร็จแก่ผรู้ อ้ ง
5.11 บริษัท โรงแรมดาราเทวี จากัด (“บริษัทย่อย”) ถูกฟ้องร้องโดยนิติบคุ คลแห่งหนึง่ โดยคดีนโี ้ จทก์ฟอ้ งว่าจาเลยได้
จ้างโจทก์ตกแต่งภายในห้องอาหารอิตาเลีย่ น โจทก์ได้ทางานที่จา้ งเสร็จสิน้ แล้ว จาเลยชาระค่าจ้างมาเพียงบางส่วน คงเหลือค้าง
ชาระจานวน 636,025 บาท ทวงถามแล้วไม่ชาระจึงฟ้องคดีต่อศาล ให้ชาระหนีพ้ ร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้น
เงิน 614,802 บาท นับถัดจากวันฟ้อง ( 17 พฤษภาคม 2560) เป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จ แนวทางคดีนี ้ จาเลยต่อสูว้ ่า ได้
ชาระหนีแ้ ก่โจทก์เสร็จสิน้ แล้ว ยอดหนีท้ ี่โจทก์นามาฟ้องเป็ นงานที่จาเลยมิได้ยินยอมรับการส่งมอบ เพราะไม่ถกู ต้องตามแบบ
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โจทก์จึงไม่มีสทิ ธินายอดหนีด้ งั กล่าวมาฟ้องจาเลยอีก แนวโน้ม ถ้าโจทก์พิสจู น์ได้ว่าได้ทางานและส่งมอบแก่จาเลยจริง จาเลยก็
อาจรับผิดชอบไม่เกินร้อยละห้าสิบของยอดหนีต้ ามฟ้อง และค่าขึน้ ศาลกับค่าทนายความตามคาสั่งศาลไม่เกิน 15,000 บาท
5.12 บริษัท เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (“บริษัทย่อย”) ถูกฟ้องร้องโดยธนาคารแห่งหนึ่ง คดีดงั กล่าวเป็ นหนีต้ าม
สัญญากูย้ ืมเงินและจานอง มีการผิดนัด ต่อมาได้ตกลงทาสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ แต่ผิดนัด ธนาคารจึงยื่นฟ้องและบังคับ
จานอง จานวน 23,000,000 บาท แนวโน้มของคดีต่อสูเ้ รื่องดอกเบีย้ เพื่อขอลดดอกเบีย้ ระหว่างผิดนัด หากเจรจาได้ก็อาจทา
สัญญาประนีประนอมยอมความกันและผ่อนชาระเป็ นงวดๆไป ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ศาลพิพากษาให้บริษัท และผู้
คา้ ประกันร่วมกันชาระเงินจานวน 23,593,650.58 บาท พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ 12 ต่อปี ของต้นเงินจานวน 21,520,088.95 บาท
5.13 บริษัท โรงแรมดาราเทวี จากัด (“บริษัทย่อย”) ถูกฟ้องร้องโดยบุคคลหนึ่งข้อหาผิดสัญญาซือ้ ขายกรรมสิทธิ์หอ้ ง
ชุด บ้านสิรสิ าทร (สวนพลู) ทุนทรัพย์ที่เรียกร้อง 2,600,000 บาท นัน้ เกี่ยวกับคดีนโี ้ จทก์อา้ งว่าได้ทาสัญญาซือ้ กรรมสิทธิ์หอ้ งชุด
จากจาเลย ราคา 2,600,000 บาท ชาระเงินครบถ้วนแล้วแต่จาเลยไม่โอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดให้โจทก์ อันเป็ นการผิดสัญญา จึง
ฟ้องเรียกร้องให้จาเลยโอนห้องชุด บ้านสิรสิ าทร (สวนพลู) เลขที่ 33/15 ชัน้ ที่ 3 อาคารที่ 1 เนือ้ ที่ 53 ตารางเมตร จานวน 1 ห้อง
ให้แก่โจทก์ ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 โจทก์ได้ยื่นคาร้องขอถอนคดี จาเลยไม่คดั ค้านและศาลอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง
และจาหน่ายคดีออกจากสารบบ ต่อมาวันที่ 24 กันยายน 2562 ปรากฏว่า ทรัพย์สินที่ไปพิพาทในคดีดงั กล่าวมีการโอนให้แก่
โจทก์ในคดีนแี ้ ละในวันเดียวกัน โจทก์ได้มีการโอนต่อไปยังบุคคลอื่นอีกทอดหนึง่
5.14 บริษัท เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (“บริษัทย่อย”) ถูกฟ้องร้องโดยบุคคลธรรมดารายหนึ่ง เรื่อง ผิดสัญญา
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ทุนทรัพย์ที่เรียกร้องจานวน 17,072,381 บาท ศาลนัดไกล่เกลี่ยให้การแก้ขอ้ หาแห่งคดีและสืบพยานโจทก์ใน
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ที่มาของหนีด้ งั กล่าวเกิดจากการที่บุคคลรายดังกล่าว อ้างว่า ในช่วงระหว่าง ปี พ.ศ. 2545-2548 ซึ่งขณะนัน้
บุคคลดังกล่าว เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัทย่อยดังกล่าว โดยได้กยู้ ืมเงินจากบุคคลดังกล่าวหลายครัง้ เพื่อนาไปใช้จ่ายใน
กิจการของบริษัทย่อยดังกล่าว แต่ละครัง้ ที่กยู้ ืมได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทใช้เงินเมื่อทวงถาม มอบให้ไว้เพื่อเป็ นการชาระ
หนี ้ ซึง่ จานวนหนีเ้ มื่อคิดจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เป็ นเงินจานวน 15,555,700.85 บาท และในวันดังกล่าวได้ออกตั๋วสัญญา
ใช้เงินไว้ให้แก่นางสาวนา้ พราว สุวรรณมงคล เป็ นตั๋วสัญญาใช้เงินเลขที่ 2558/001 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 สัญญาจะ
จ่ายเงินแก่นางสาวนา้ พราว สุวรรณมงคล จานวน 15,555,700.85 บาท เมื่อทวงถาม และหากผิดนัดยินยอมให้คิดดอกเบีย้ ใน
อัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าว ต่อมาได้มีการทวงถามให้ชาระหนีต้ ามตั๋วสัญญาใช้เงิน แต่มีการผิดนัด โจทก์จึ งฟ้อง
คดีนี ้ ต่อมาในปี 2562 ศาลพิพากษาให้ชาระเงินแก่โจทก์จานวน 15,555,700.85 บาท พร้อมดอกเบีย้ อัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี ของ
ต้นเงิ นดังกล่าว นับแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เป็ นต้นไป จนกว่าจะชาระเสร็จสิน้ (เดิมบริษัทย่อยอุทธรณ์ แต่เมื่อวันที่ 20
สิงหาคม 2562 บริษัทย่อยถอนอุทธรณ์)
5.15 นิติ บุค คลแห่ง หนึ่ง ได้มีห นัง สือ บอกกล่า วมายัง บริษั ท โรงแรมดาราเทวี จ ากัด (“บริษั ท ย่อย”)เมื่ อวัน ที่ 12
มิถนุ ายน 2560 โดย อ้างว่าให้ทาสัญญาปรับปรุ งตกแต่งบริษัทย่อย และได้ดาเนินการไปบางส่วนแล้วคิดเป็ นมูลค่าเงินทัง้ สิน
48,785,061.60 บาท และทางบริษัทย่อยได้ชาระเงินไปแล้วบางส่วน คงเหลือจานวน 12,311,250.25 บาท และขอให้ชาระส่วนที่
เหลือภายใน 20 มิถนุ ายน 2560 แต่ผบู้ ริหารชุดเดิมแสดงความเห็นว่า ภาระหนีส้ ินที่เหลือมิได้เป็ นหนีจ้ ริง จึงไม่ได้ทาการชาระ
ดังกล่าว ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบโดยผูบ้ ริหารชุดใหม่
5.16 ผูใ้ ห้เช่าทรัพย์สนิ ที่ใช้ในกิจการของโรงแรมดาราเทวีได้รอื ้ ถอนทรัพย์สินที่ให้เช่าเหล่านัน้ ที่สามารถทาได้ออกไป
ในปี 2560 ปั จจุบนั บริษัทได้ประเมินความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของบริษัท โรงแรมดาราเทวี จากัด แล้ว บริษัทฯไม่มีความเสียหาย
ที่เป็ นสาระสาคัญ
5.17 คดีแรงงาน โดยในระหว่างปี 2562 ถึง 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีขอ้ พิพาทแรงงานกับลูกจ้างจานวน 57 คดี
เรียกร้องค่าจ้างและเงิ นชดเชยประมาณ 45.96 ล้านบาท ซึ่งพนักงานตรวจแรงงานได้มีคาสั่งให้บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย
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ค่าเสียหายแก่ลกู จ้างแล้ว ซึง่ บริษัทและบริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องขอเพิกถอนคาสั่งดังกล่าว ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล
นอกจากนี ้ ยังมีคดีแรงงานอีก 5 คดีที่ลกู จ้างฟ้องบริษัทย่อย โดยคดีสนิ ้ สุดด้วยการตกลงทาสัญญาประนีประนอมยอมความกัน
จานวน 4 คดี ทุนทรัพย์ประมาณ 1.62 ล้านบาท และศาลยกฟ้องโจทก์ จานวน 1 คดี
5.18 คดีฟื้นฟูกิจการ/ล้มละลาย
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (บริษัทฯ )
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 นางสมศรี จีระวิพลู วรรณ (เจ้าหนีห้ นุ้ กู)้ ได้ยื่นคาร้องขอฟื ้ นฟูกิจการของ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์
เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (บริษัท) ต่อศาลล้มละลายกลาง และบริษัทเห็นว่า มีช่องทางในการฟื ้ นฟูกิจการ จึงได้
สนับสนุนให้ฟื้นฟูกิจการตามกระบวนการฟื ้ นฟูกิจการตามกฎหมาย
ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาสั่งยกคาร้องขอฟื ้ นฟูดงั กล่าว ศาลล้มละลาย
กลางมีคาสั่งรับอุทธรณ์ของบริษัทแล้ว ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างรอคาวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ชานัญพิเศษแผนกคดีลม้ ละลายต่อไป
และเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 บริษัทได้เยื่นอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าว ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างรอศาลอุทธรณ์มีคาสั่ง
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี ้ 1 กับพวกรวม 3 คน ได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อศาลล้มละลาย
กลาง ความล้มละลาย ทุนทรัพย์รวม 484,552,921.39 บาท ในระหว่างพิจารณาคดี เจ้าหนีต้ ามคาพิพากษารายหนึ่งได้ขอเข้า
เป็ นโจทก์รว่ มในคดีดงั กล่าว
โจทก์รว่ มดังกล่าวได้ยื่นคาขอไต่สวนฉุกเฉินฝ่ ายเดี ยวขอให้ศาลล้มละลายกลางมีคาสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์ช่ วั คราว
บริษัท
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ศาลล้มละลายกลางได้ไต่สวนคาร้อง ซึ่งในวันเดียวกับบริษัทได้ยื่นคาร้องต่อศาล
ล้มละลายกลาง ให้งดไต่สวนฉุกเฉิน เนื่องจาก เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 บริษัทได้วางทรัพย์ชาระหนีด้ งั กล่าวไว้กบั ศาลแพ่งแล้ว
โดยศาลแพ่งสั่งรับวางทรัพย์ไว้โดยชอบด้วยกฎหมายและให้ออกหมายแจ้งเจ้าหนีม้ ารับเงินแล้ว ดังนัน้ โจทก์รว่ มจึงสิน้ สิทธิบงั คับ
คดีเพราะหนีร้ ะงับไปแล้วตามคาสั่งศาลแพ่ง แต่ศาลล้มละลายกลางได้ยกคาร้องของบริษัท โดยอ้า งว่าบริษัทไม่ได้วางทรัพย์
ชาระหนี ้ ณ สานักงานวางทรัพย์ และไต่สวนคาร้องของโจทก์รว่ มและมีคาสั่งพิทกั ทรัพย์ช่วั คราว
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 โจทก์รว่ มได้ยื่นคาขอเพิกถอนคาสั่งและกระบวนพิจารณาของศาลแพ่งในคดีเดิม ซึง่
เป็ นการขอเพิกถอนคาสั่งของศาลเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 (กรณีวางทรัพย์ชาระหนี)้ ศาลแพ่งมีคาสั่งว่า การขอวางเงินชาระหนี ้
ตามคาพิพากษาเป็ นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและมิได้เป็ นไปโดยผิดหลง กรณีไม่เป็ นเหตุให้ตอ้ งเพิกถอนคาสั่งและกระบวน
พิจารณาดังกล่าว ยกคาร้องของโจทก์รว่ มดังกล่าว
ในวันเดียวกัน บริษัทได้ยื่นคาร้องต่อศาลละลายกลางขอให้มีคาสั่งตามมาตรา 18 แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายฯ เพื่อ
ยกเลิกคาสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์ช่ วั คราว ซึ่งศาลล้มละลายกลางกาหนดนัดไต่สวนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นอกจากนี ้ มีเจ้าหนี ้ 4
ราย ได้ยื่นคาร้องขอเข้าเป็ นโจทก์รว่ ม ศาลกาหนดนัดไต่สวนคาร้องวันที่ 26 เมษายน 2564
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ผูถ้ ือหุน้ กูร้ ายหนึง่ ซึง่ เป็ นเจ้าหนีต้ ามคาพิพากษา จานวนเงิน 2,299,720.53 บาท ได้
ยื่นฟ้องบริษัทต่อศาลล้มละลายกลาง
ต่อมา วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ศาลมีคาสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. ล้มละลายฯ แต่ก็ได้
มีคาสั่งให้เพิกถอนคาสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด เนื่องจากก่อนพิจารณาคดีนี ้ ศาลอุทธรณ์ชานัญพิเศษได้อ่านคาพิพากษาในคดี
ฟื ้ นฟูกิจการว่า ให้รบั คาร้องคดีฟื้นฟูกิจการที่เจ้าหนีร้ ายหนึ่งได้ยื่นขอฟื ้ นฟูกิจการไว้พิจารณาตามกฎหมายต่อไป ทาให้บริษัท
ได้รบั ความคุม้ ครองจากสภาวะพักการชาระหนี ้
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลล้มละลายกลางมีคาสั่งยกคาร้องขอฟื ้ นฟูกิจการของบริษัทที่รอ้ งโดยเจ้าหนี ้
และต่อมาวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ผูถ้ ือหุน้ กู้ เจ้าหนีต้ ามคาพิพากษารายดังกล่าว ได้ยื่นคาร้องขอถอนฟ้องด้วยเหตุได้รบั ชาระ
หนีจ้ นเป็ นที่พอใจ แต่มีบคุ คลภายนอกรายหนึ่งอ้างว่า เป็ นเจ้าหนีต้ ามคาพิพากษาได้ยื่นคาร้องขอเป็ นโจทก์รว่ มในคดีนีอ้ ีก ซึ่ง
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ศาลนัดพร้อมในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ศาลล้มละลายกลางได้พิเคราะห์แล้วอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องและจาหน่ายคดีออกจาก
สารบบความ และยกคาร้องขอเข้าเป็ นโจทก์รว่ มของบุคคลภายนอกรายดังกล่าว
บริษัทย่อย
(1) บริษัท โรงแรมดาราเทวี จากัด (DDVH)
เมื่อวันที่ 5 มิถนุ ายน 2563 บริษัท โรงแรมดาราเทวี จากัด ได้ยื่นคาร้องต่อศาลล้มละลายกลาง ขอฟื ้ นฟู
กิจการของบริษัท โรงแรมดาราเทวี จากัด ตามคดีหมายเลขดาที่ ฟฟ. 12/2563 ต่อมาวันที่ 10 มิถนุ าย 2563 ศาลได้มีคาสั่งยก
คาร้องขอ
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 บริษัท โรงแรมดาราเทวี จากัด ได้ยื่นอุทธรณ์ในคดีดงั กล่าว และศาล
อุทธรณ์ชานาญพิเศษ มีคาพิพากษา ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ยืนตามคาสั่งของศาลล้มละลายกลาง คดีถึงที่สดุ ตามกฎหมาย
แล้ว
(2) บริษัท เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (APK)
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 บุคคลภายนอกซึ่งเป็ นเจ้าหนีข้ องบริษัท เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
ได้ยื่นคาร้องต่อศาลล้มละลายกลาง ขอฟื ้ นฟูกิจการของบริษัท เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ตามคดีหมายเลขดาที่ ฟฟ.
3/2563 และในวันเดียวกันศาลล้มละลายกลางมีคาสั่งยกคาร้องขอฟื ้ นฟูกิจการ
ต่อมาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 บุคคลภายนอกดังกล่าว ได้ยื่นอุทธรณ์ในคดีดงั กล่าว และศาล
อุทธรณ์ชานาญพิเศษ มีคาพิพากษา ในวันที่ 30 มีนาคม 2563 ยืนตามคาสั่งของศาลล้มละลายกลาง
5.19 คดีแพ่ง
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (บริษัท)
(1) คดีเกี่ยวกับตั๋วเงิน
ในระหว่า งปี 2560 ถึง 2563 บริษัท ถูกเจ้าหนีภ้ ายนอกฟ้อ งเป็ นจาเลยหรือ จาเลยร่วมในความผิ ด
เกี่ยวกับตั๋วเงินรวม 67 คดี รวมทุนทรัพย์ ประมาณ 4,334 ล้านบาท ซึ่งศาลสั่งจาหน่ายคดีช่ วั คราว หรืองดการบังคับคดี เพื่อรอ
ฟั งคาสั่งศาลในคดีฟื้นฟูกิจการ ซึ่งในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาสั่งยกคาร้องขอฟื ้ นฟูกิจการของ
บริษัท และในวันที่ 15 มีนาคม 2564 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าว ศาลล้มละลายกลางมีคาสั่งรับอุทธรณ์แล้ว ขณะนีอ้ ยู่
ระหว่างรอศาลอุทธรณ์ชานัญพิเศษมีคาสั่งตามกฏหมายต่อไป
(2) คดีเกี่ยวกับหุน้ กู้
ในระหว่างปี 2561 และ 2562 บริษัทถูกเจ้าหนีภ้ ายนอกฟ้องเป็ นจาเลยในความผิดฐานผิดสัญญาหุน้ กู้
รวม 23 คดีให้บริษัทใช้เงินตามฟ้อง รวมทุนทรัพย์ ประมาณ 2,273 ล้านบาท ซึง่ คดีอยูใ่ นขัน้ ตอนบังคับคดี แต่ศาลสั่งจาหน่ายคดี
ชั่วคราว หรืองดการบังคับคดีไว้ เพื่อรอฟั งคาสั่งศาลในคดีฟื้นฟูกิจการ ซึง่ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลล้มละลายกลางได้มี
คาสั่งยกคาร้องขอฟื ้ นฟูกิจการของบริษัท และในวันที่ 15 มีนาคม 2564 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าว ศาลล้มละลายกลาง
มีคาสั่งรับอุทธรณ์แล้ว ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างรอศาลอุทธรณ์ชานัญพิเศษมีคาสั่งตามกฏหมายต่อไป
บริษัทย่อย
(1) บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จากัด (TEPL)
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ได้ยื่น
ฟ้องต่อศาลแพ่งให้บริษัท ทรู เอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จากัด (TEPL) จาเลยที่ 1 และผูค้ า้ ประกันประกอบด้วย บริษัท ทรู เอ็น
เนอร์จี จากัด (TEP) จาเลยที่ 2 นายจารัส เตชะนิธิ จาเลยที่ 3 บริษัท ทรู เอ็นเนอร์จี ซัพพลาย จากัด (TEPS) จาเลยที่ 4 และ
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (IFEC-T) จาเลยร่วม ให้ชาระเงินตามสัญญากูเ้ งินและสัญญาเบิกเงินทุนหมุนเวียน
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จานวนเงินรวม 128,260,008.80 บาท พร้อมดอกเบีย้ ถึงวันฟ้องจานวนเงิน 13,092,175.68 บาท รวมเป็ นเงิน 141,352,184.48
บาท ซึ่งต่อมาในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ศาลแพ่งได้พิพากษาให้ TEPL TEP และนายจารัส เตชะนิธิ ร่วมกันชาระเงิ น
141,352,184.48 บาท พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ 12 ต่อปี ของต้นเงิน 78,618,828.05 บาท และของต้นเงิน 28,553,256.65 บาท
และของต้นเงิน 5,199,330.41 บาท และของต้นเงิน 15,888,593.69 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็ นต้นไป และให้ TEPS ร่วมรับผิด
ไม่เกิน 53,000,000 บาท หากจาเลยทัง้ 4 (TEPL, TEP, นายจารัส เตชะนิธิ และ TEPS)ไม่ชาระ ให้ยดึ ทรัพย์จานองคือที่ดินโฉนด
เลขที่ 5159 และ 5186 ตาบลหนองบัว อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน และเครื่องจักรออกขาย
ทอดตลาดเพื่อนาเงินมาชาระหนี ้ หากไม่พอ ให้ยดึ ทรัพย์อื่นของ TEPS จาเลยที่ 4 ออกขายทอดตลาดนาเงินมาชาระจนครบ คดี
ถึงที่สดุ แล้วตามกฎหมาย
(2) บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จากัด (IFEC-T)
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 บริษัท ทรู เอ็นเนอร์จี จากัด (TEP) และ นายจารัส เตชะนิธิ ร่วมกันเป็ น
โจทก์ ฟ้อง IFEC-T เป็ นจาเลยที่ 1 และอดีตกรรมการอีก 2 ท่านเป็ นจาเลยที่ 2 และ 3 ในข้อหาผิดสัญญาสิทธิไล่เบีย้ คา้ ประกัน
ทุนทรัพย์ 165,139,057.80 บาท ต่อศาลแพ่ง ศาลนัดสืบพยานจาเลยในวันที่ 16 มีนาคม 2564 ในวันดังกล่าวโจทก์ได้ยื่นคาร้อง
ขอถอนฟ้อง ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง คืนค่าขึน้ ศาลให้โจทก์เป็ นกรณีพิเศษ และให้ยกเลิกนัดสืบพยานที่เหลือ
(3) บริษัท คลีน ซิตี ้ จากัด (CC)
ก. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 กิจการร่วมค้าซีซี แอนด์ เอส เอ็ม ไอ เป็ นโจทก์ฟ้อง บริษัท คลีนซิตี ้
จากัด เป็ นจ าเลย ข้อหาผิด สัญ ญาจ้างท าของ ทุน ทรัพ ย์ 10,865,124.93 บาท ต่อมาโจทก์และจาเลยได้ต กลงท าสัญ ญา
ประนีประนอมยอมความ โดยจาเลยตกลงชาระเงินตามฟ้อง แบ่งเป็ น 18 งวด เริม่ งวดแรก วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 หากผิดนัด
ให้คิดดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นค้างชาระ
ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โจทก์รอ้ งขอให้บงั คับคดีตามคาพิพากษา ซึ่งศาลได้มีคาสั่งให้
จาเลยปฏิบตั ิตามสัญญาประนีประนอมยอมความ จาเลยได้ชาระหนีบ้ างส่วนแก่โจทก์ ศาลจึงให้พนักงานบังคับคดีจดั การยึด
ทรัพย์สนิ ของลูกหนีต้ ามคาพิพากษา
ข เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 บริษัท กรีน ฟิ วเจอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด เป็ นโจทก์ฟ้อง บริษัท คลีนซิตี ้
จากัด เป็ นจาเลย ข้อหาผิดสัญญาจ้างทาของจานวนทัง้ สิน้ 6,989,586.00 บาท แต่ตอ่ มาทัง้ โจทก์และจาเลยสามารถตกลงกันได้
จึงทาสัญญาประนีประนอมยอมความไว้ตอ่ ศาล ตกลงให้บริษัทต้องผ่อนชาระจานวน 18 งวด จากยอด 7,088,750 บาท โดยไม่
มีดอกเบีย้ จนกว่าจะแล้วเสร็จ ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 โจทก์ก็รอ้ งขอให้บงั คับคดีตามคาพิพากษา ซึ่งศาลได้มีคาสั่งให้
จาเลยปฏิบตั ิตามสัญญาประนีประนอมยอมความ จาเลยได้ชาระหนีบ้ างส่วนแก่โจทก์ ศาลจึงให้พนักงานบังคับคดีจดั การยึด
อายัดทรัพย์สนิ ของลูกหนีต้ ามคาพิพากษา
(4) บริษัท รุง้ เอกรยา เอ็นจิเนียริง่ (สระแก้ว) จากัด (RA)
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 บริษัท ส.สุขหรรษา 206 จากัด เป็ นโจทก์ยื่นฟ้อง บริษัท รุ ง้ เอกรยา เอ็นจิ
เนียริง่ (สระแก้ว) จากัด เป็ นจาเลย ต่อศาลแพ่ง ฐานผิดสัญญาจ้างทาของเรียกค่าเสียหายเป็ นจานวนเงิน 7,830,750.00 บาท
งานที่จา้ งเป็ นการให้จดั ทาโครงการรวมทัง้ การดาเนินการขอใบอนุญาตเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้เชือ้ เพลิงจากขยะ เป็ นโครงการ
ระยะที่ 2 ถึงระยะที่ 5 งานเสร็จสิน้ แล้วแต่จาเลยยังค้างชาระค่างานอยู่ 8 งวด ต่อมาพบว่า อดีตกรรมการของบริษัท ซึ่งเป็ นผูร้ บั
มอบอานาจจากกรรมการของบริษัทในขณะนัน้ ได้ไปทาสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ ตามสัญญาลงวันที่ 4 มีนาคม
2562 (คดีแดงเลขที่ พ.1015/2562)
เมื่อวันที่ 9 มิถนุ ายน 2563 มีการยื่นคาขอนายึดทรัพย์สินของจาเลย โดยนัดเจ้าพนักงานบังคับคดียึด
ทรัพย์ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 แต่ไม่ปรากฎการนายึดทรัพย์แต่อย่างใด
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5.20 คดีเพิกถอนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการบริษัทที่ดารงตาแหน่งในปั จจุบนั จานวน 3 คน และกรรมการที่แต่งตัง้ ใหม่ทดแทนกรรมการที่
ลาออกจานวน 1 คน รวมเป็ นกรรมการ 4 คน ได้รบั การแต่งตัง้ จากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
2561 ซึ่งได้รบั การจดทะเบียนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 และคณะกรรมการ
บริษัทอีกจานวน 4 คน เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากที่ประชุมสามัญประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 (คราวที่
เลือ่ นมา) ซึง่ ผลจากการเปลีย่ นแปลงกรรมการบริษัทดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ดาเนินการเปลีย่ นแปลงกรรมการในบริษัท
ย่อยผ่านการประชุมผูถ้ ือหุน้ ในบริษัทย่อย ผลจากการดาเนินการดังกล่าวในระหว่างปี 2562 ถึง ปั จจุบนั บริษัทและบริษัทย่อย
ถูกอดีตกรรมการและในฐานะผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ยื่นฟ้องเพิกถอนมติที่ประชุมต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย จานวนรวม 50 คดี
ซึง่ ปั จจุบนั คดีตา่ งๆ ส่วนใหญ่ได้จาหน่ายคดีเป็ นการชั่วคราว เพื่อรอฟั งผลการพิจารณาการเพิกถอนรายงานการประชุมวิสามัญผู้
ถือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ซึง่ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ศาลแพ่งได้มีคาสั่งยกคาร้องของอดีตกรรมการที่
เป็ นผูร้ อ้ งขอเพิกถอนมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น คดีอยูร่ ะหว่างระยะเวลาอุทธรณ์ตามกฎหมาย
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รายงานประจาปี 2561

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
6.1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท :
ชื่อย่อหลักทรัพย์ :
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
วันที่เริม่ ต้นซือ้ ขาย :
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่ :
เว็บไซต์ :
ทุนจดทะเบียน :
ทุนชาระแล้ว :
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ :

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
INTER FAR EAST ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
IFEC
0107537001561
6 พฤษภาคม 2531
บริษัทฯ การลงทุนในบริษัทย่อย เพื่อผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ธุรกิจบริหารจัดการขยะ และธุรกิจโรงแรม
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชัน้ ที่ 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
www.ifec.co.th
2,691,819,598 บาท (สองพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนหนึง่ หมื่นเก้าพัน
ห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)
2,020,839,892 บาท (สองพันยี่สบิ ล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบสอง
บาทถ้วน)
1.00 บาท (หนึง่ บาทถ้วน)

6.2. ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ ไปของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด
6.2.1 ชื่อบริษัท :
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จากัด (IFEC-T)
(เดิมชื่อ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด)
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
0105556093805
ที่ตงั้ สานักงาน :
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชัน้ 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ประเภทธุรกิจ :
ลงทุนในบริษัทผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและธุรกิจบริหาร
จัดการขยะ
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาทถ้วน)
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ) :
60,000,000 หุน้ (หกสิบล้านหุน้ )
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
10 บาท (สิบบาทถ้วน)
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
59,999,997 หุน้ (ห้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดหุน้ )
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
99.99
3.2.2 ชื่อบริษัท :
บริษัท ซันพาร์ค จากัด (SP)
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
0135548005382
ที่ตงั้ สานักงาน :
71 หมูท่ ี่ 13 ตาบลหัวนาคา อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
ประเภทธุรกิจ :
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท)
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6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ) :
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
ที่ตงั้ สานักงาน :
ประเภทธุรกิจ :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ) :
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
ที่ตงั้ สานักงาน :
ประเภท :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ) :
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
วันจาหน่ายส่วนลงทุน :
ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
ที่ตงั้ สานักงาน :
ประเภทธุรกิจ :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ) :
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
ที่ตงั้ สานักงาน :

300,000 หุน้ (สามแสนหุน้ )
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
299,995 หุน้ (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าหุน้ )
99.99
บริษัท ซันพาร์ค 2 จากัด (SP2)
0135555010949
90 หมูท่ ี่ 13 ตาบลหัวนาคา อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
42,000,000 บาท (สีส่ บิ สองล้านบาท)
420,000 หุน้ (สีแ่ สนสองหมื่นหุน้ )
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
419,996 หุน้ (สีแ่ สนหนึง่ หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกหุน้ )
99.99
บริษัท วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย จากัด (VON)
0115548006486
223 หมูท่ ี่ 15 ตาบลหัวนาคา อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
20,000,000 บาท (ยี่สบิ ล้านบาท)
200,000 หุน้ (สองแสนหุน้ )
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
199,996 หุน้ (หนึง่ แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกหุน้ )
99.99
เดือนมิถนุ ายน 2560
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (“IWIND”)
(เดิมชื่อ บริษัท กรีน โกรท จากัด (GG))
0105552129996
129 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าพลังงานลม
245,000,000 บาท (สองร้อยสีส่ บิ ห้าล้านบาท)
2,450,000 หุน้ (สองล้านสีแ่ สนห้าหมื่นหุน้ )
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
1,959,998 หุน้ (หนึง่ ล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดหุน้ )
79.99
บริษัท สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (SFEE)
0125557005471
88/8 หมูท่ ี่ 2 ตาบลยางโทน อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170
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ประเภทธุรกิจ :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ) :
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
6.2.7 ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
ที่ตงั้ สานักงาน :
ประเภทธุรกิจ :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ) :
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
6.2.8 ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
ที่ตงั้ สานักงาน :
ประเภทธุรกิจ :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ) :
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
6.2.9 ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
ที่ตงั้ สานักงาน :
ประเภทธุรกิจ :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ) :
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
6.2.10 ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :

ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
315,000,000 บาท (สามร้อยสิบห้าล้านบาท)
31,500,000 หุน้ (สามสิบเอ็ดล้านห้าแสนหุน้ )
10 บาท (สิบบาทถ้วน)
31,499,986 หุน้ (สามสิบล้านสีแ่ สนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบหกหุน้ )
99.99
บริษัท อีสเอนเนอร์จี จากัด (IS)
0305552002137
31-32 หมูท่ ี่ 7 ตาบลหนองบัวตะเกียด อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
77,700,000 บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนบาท)
777,000 หุน้ (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหุน้ )
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
776,998 หุน้ (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดหุน้ )
99.99
บริษัท กรีน เอนเนอร์จี เทคโนโลยี อิน (ไทยแลนด์) จากัด (GE)
0105551098001
44/4 หมูท่ ี่ 10 ตาบลบ่อนอก อาเภอเมืองประจวบคีรขี นั ธ์ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 77110
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
43,500,000 บาท (สีส่ บิ สามล้านห้าแสนบาท)
435,000 หุน้ (สีแ่ สนสามหมื่นห้าพันหุน้ )
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
434,998 หุน้ (สีแ่ สนสามหมื่นสีพ่ นั เก้าร้อยเก้าสิบแปดหุน้ )
99.99
บริษัท เจ.พี.โซล่า พาวเวอร์ จากัด (JP)
0325552000240
222 หมูท่ ี่ 4 ตาบลตาอ็อง อาเภอเมืองสุรนิ ทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์ 32000
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
80,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาท)
80,000 หุน้ (แปดหมื่นหุน้ )
1,000 บาท (หนึง่ พันบาทถ้วน)
79,998 หุน้ (เจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดหุน้ )
99.99
บริษัท ไอเฟค (แคมโบเดีย) จากัด (“IFEC -C”)
Co. 2477 E/2014
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ที่ตงั้ สานักงาน :

6.2.11

6.2.12

6.2.13

6.2.14

ประเภทธุรกิจ :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ) :
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
ที่ตงั้ สานักงาน :
ประเภทธุรกิจ :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ) :
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
ที่ตงั้ สานักงาน :
ประเภทธุรกิจ :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ) :
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
ที่ตงั้ สานักงาน :
ประเภทธุรกิจ :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ) :
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
ชื่อบริษัท :

05 c, Borey Chroy basac, Sangkat Prek pra, Khan Meanchey,
Phnom Penh, Cambodia
ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนและการบริหารจัดการขยะ
USD 1,000,000 (หนึง่ ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)
1,000 หุน้ (หนึง่ พันหุน้ )
USD 1,000 (หนึง่ พันเหรียญสหรัฐอเมริกา)
1,000 หุน้ (หนึง่ พันหุน้ )
99.99
บริษัท วังการค้ารุง่ โรจน์ จากัด (WR)
0435555000363
154 หมูท่ ี่ 8 ตาบลแดงใหญ่ อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท)
300,000 หุน้ (สามแสนหุน้ )
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
299,994 หุน้ (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสีห่ นุ้ )
99.99
บริษัท ซีอาร์ โซลาร์ จากัด (CR)
0105555087747
184 หมูท่ ี่ 5 ตาบลแม่ปะ อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง 40000
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
130,000,000 บาท (หนึง่ ร้อยสามสิบล้านบาท)
1,300,000 หุน้ (หนึง่ ล้านสามแสนหุน้ )
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
1,299,995 หุน้ (หนึง่ ล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าหุน้ )
99.99
บริษัท สมประสงค์อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (SPS)
0435546000461
77 หมูท่ ี่ 7 ตาบลสร้างคอม อาเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 41260
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท)
500,000 หุน้ (ห้าแสนหุน้ )
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
499,998 หุน้ (สีแ่ สนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดหุน้ )
99.99
บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพรไวเดอร์ จากัด (UP)
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เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
ที่ตงั้ สานักงาน :
ประเภทธุรกิจ :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ) :
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
6.2.15 ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
ที่ตงั้ สานักงาน :
ประเภทธุรกิจ :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ) :
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
6.2.16 ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
ที่ตงั้ สานักงาน :
ประเภทธุรกิจ :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ) :
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
6.2.17 ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
ที่ตงั้ สานักงาน :
ประเภทธุรกิจ :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ) :
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :

0105550059753
217, 219 หมูท่ ี่ 4 ตาบลหญ้าป้อง อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
114,000,000 บาท (หนึง่ ร้อยสิบสีล่ า้ นบาท)
1,140,000 หุน้ (หนึง่ ล้านสามแสนหุน้ )
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
1,139,996 หุน้ (หนึง่ ล้านหนึง่ แสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกหุน้ )
99.99
บริษัท แม่สะเรียง โซลา จากัด (MS)
0505551004380
91 หมูท่ ี่ 3 ตาบลบ้านกาศ อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
132,510,000 บาท (หนึง่ ร้อยสามสิบสองล้านห้าแสนหนึง่ หมื่นบาท)
1,325,100 หุน้ (หนึง่ ล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันหนึง่ ร้อยหุน้ )
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
1,325,098 หุน้ (หนึง่ ล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันเก้าสิบแปดหุน้ )
99.99
บริษัท สมภูมิโซล่าพาวเวอร์ จากัด (SPP)
0435554000670
227 หมูท่ ี่ 4 ตาบลหาดคา อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
24,500,000 บาท (ยี่สบิ สีล่ า้ นห้าแสนบาท)
245,000 หุน้ (สองแสนสีห่ มื่นห้าพันหุน้ )
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
244,998 หุน้ (สองแสนสีห่ มื่นสีพ่ นั เก้าร้อยเก้าสิบแปดหุน้ )
99.99
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ โซล่า จากัด (ISOLAR)
0105558127448
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชัน้ 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท)
3,000,000 หุน้ (สามล้านหุน้ )
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
2,999,997 หุน้ (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดหุน้ )
99.99
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6.2.18 ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
ที่ตงั้ สานักงาน :
ประเภทธุรกิจ :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ) :
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จากัด (ICAP)
0105558104146
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชัน้ 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Holding Company
500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท)
5,000,000 หุน้ (ห้าล้านหุน้ )
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
4,999,997 หุน้ (สีล่ า้ นเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดหุน้ )
99.99

6.3 ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทย่อยถือหุน้ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ ไปของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด
6.3.1 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จากัด (IFEC-T)
(1) ชื่อบริษัท :
บริษัท คลีน ซิตี ้ จากัด (CC)
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
0205551012369
ประเภทธุรกิจ :
บริหารจัดการขยะ
ที่ตงั้ สานักงาน :
669 หมูท่ ี่ 5 ตาบลเขาคันทรง อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
170,000,000 บาท (หนึง่ ร้อยเจ็ดสิบล้านบาท)
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ):
1,700,000 หุน้ (หนึง่ ล้านเจ็ดแสนหุน้ )
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
1,699,994 หุน้ (หนึง่ ล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสีห่ นุ้ )
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
99.99
(2) ชื่อบริษัท :
บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จากัด (TEPL)
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
0735552000661
ที่ตงั้ สานักงาน :
199 หมูท่ ี่ 11 ถ.พัฒนานิคม-วังม่วง ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคมจ.ลพบุรี 15140
ประเภทธุรกิจ :
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าผ่านโรงไฟฟ้าชีวมวล
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
330,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านบาท)
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ):
3,300,000 หุน้ (สามล้านสามแสนหุน้ )
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
3,299,993 หุน้ (สามล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสามหุน้ )
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
99.99
(3) ชื่อบริษัท :
บริษัท รุง้ เอกรยา เอ็นจิเนียริง่ (สระแก้ว) จากัด (RAK)
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
0105557149146
ที่ตงั้ สานักงาน :
976/5 ถนนธัมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 0310
ประเภทธุรกิจ :
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าผ่านโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาท)
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จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ):
600,000 หุน้ (หกแสนหุน้ )
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
569,992 หุน้ (ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสองหุน้ )
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
94.99
6.3.2 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (IWIND)
(1) ชื่อบริษัท :
บริษัท ลมลิกอร์ จากัด (LLG)
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
0105550114282
ประเภทธุรกิจ :
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าพลังงานลม
ที่ตงั้ สานักงาน :
22/2 หมูท่ ี่ 2 ตาบลท่าพยา อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท)
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ):
2,500,000 หุน้ (สองล้านห้าแสนหุน้ )
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
2,499,988 หุน้ (สองล้านสีแ่ สนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบแปดหุน้ )
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
100
วันจาหน่ายส่วนลงทุน :
เดือนมิถนุ ายน 2561
(2) ชื่อบริษัท :
บริษัท เกาะเต่า วินด์ จากัด (KTW)
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
0105552068903
ประเภทธุรกิจ :
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าพลังงานลม
ที่ตงั้ สานักงาน :
129 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
150,000,000 บาท (หนึง่ ร้อยห้าสิบล้านบาท)
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ):
1,500,000 หุน้ (หนึง่ ล้านห้าแสนหุน้ )
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
1,499,988 หุน้ (หนึง่ ล้านสีแ่ สนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบแปดหุน้ )
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
99.99
(3) ชื่อบริษัท :
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ ธุรกิจ จากัด (IBIZ)
(เดิมชื่อ บริษัท สาธารณูปโภคเกาะพยาม จากัด)
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
0105556035465
ประเภทธุรกิจ :
เดิมประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าบนเกาะพยามปั จจุบนั ดาเนินธุรกิจ
ให้คาปรึกษาและบริการเกี่ยวกับธุรกิจด้านพลังงานและอื่นๆ
ที่ตงั้ สานักงาน :
129 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
20,000,000 บาท (ยี่สบิ ล้านบาท)
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ):
200,000 หุน้ (สองแสนหุน้ )
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
199,978 หุน้ (หนึง่ แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดหุน้ )
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
99.99
6.3.3 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จากัด (ICAP)
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(1) ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
ประเภทธุรกิจ :
ที่ตงั้ สานักงาน :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ):
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
(2) ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
ประเภทธุรกิจ :
ที่ตงั้ สานักงาน :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ):
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
(3) ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
ประเภทธุรกิจ :
ที่ตงั้ สานักงาน :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ):
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
(4) ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
ประเภทธุรกิจ :
ที่ตงั้ สานักงาน :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ):
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :

บริษัท สมาร์ททรี จากัด (SMT)
0105545082858
วางระบบคมนาคมและสายส่งไฟฟ้า
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชัน้ 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท)
5,000,000 หุน้ (ห้าล้านหุน้ )
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
4,999,997 หุน้ (สีล่ า้ นเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดหุน้ )
99.99
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด (I-CON)
0105558127430
จาหน่ายเครือ่ งจักรอุปกรณ์และอะไหล่ที่เกี่ยวกับการขนส่งคมนาคม
976/5 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
100,000,000 บาท (หนึง่ ร้อยล้านบาท)
1,000,000 หุน้ (หนึง่ ล้านหุน้ )
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
999,997 หุน้ (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดหุน้ )
99.99
บริษัท โรงแรมดาราเทวี จากัด (DDVH)
0505545003661
โรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด
51/4 หมูท่ ี่ 1 ถนนเชียงใหม่-สันกาแพง ตาบลท่าศาลา อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50000
1,290,000,000 บาท (หนึง่ พันสองร้อยเก้าสิบล้านบาท)
129,000,000 หุน้ (หนึง่ ร้อยยี่สบิ เก้าล้านหุน้ )
10 บาท (สิบบาทถ้วน)
128,990,601 หุน้ (หนึง่ ร้อยยี่สบิ แปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกร้อยเอ็ดหุน้ )
99.99
บริษัท เอ.พี.เค. ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (APK)
0105543042522
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
5114 หมูท่ ี่ 1 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
310,000,000 บาท (สามร้อยสิบล้านบาท)
3,100,000 หุน้ (สามล้านหนึง่ แสนหุน้ )
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
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จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
(5) ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
ประเภทธุรกิจ :
ที่ตงั้ สานักงาน :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ):
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
6.4 บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ :

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต :

ที่ปรึกษากฎหมาย :

3,099,996 หุน้ (สามล้านเก้าหมืน่ เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกหุน้ )
99.99
บริษัท ดาราเทวี จากัด (DV)
0505544003748
ผูถ้ ือกรรมสิทธิ์และให้เช่าเครือ่ งหมายการค้า
51/12 หมูท่ ี่ 1 ถ.เชียงใหม่-สันกาแพง ต.ท่าศาลา อ.เมืองชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
20,000,000 บาท (ยี่สบิ ล้านบาท)
2,000,000 หุน้ (สองล้านหุน้ )
10 บาท (สิบบาทถ้วน)
1,999,994 หุน้ (หนึง่ ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสีห่ นุ้ )
99.99
บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงและเขตดินแดง กรุงเทพฯ 104000
โทรศัพท์ 0-2009-9000
โทรสาร 0-2009-9991
Website : www.tsd.co.th
(1) นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3885 หรือ
(2) นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4563 และหรือ
(3) นางสาวดรณี สมกาเนิด ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5007 และ/หรือ
(4) นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5596 และ/หรือ
(5) นายศิรเมศร์ อัครโชติกลุ นันท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 11821
ผูส้ อบบัญชีแห่งสานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
491/27 อาคารสีลมพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2234-1678
โทรสาร 0-2237-2133
Website : www.amtaudit.com
บริษัท ฟี นิกซ์ แอดไวซอรี่ เซอร์วสิ เซส จากัด
88 อาคารปาโซ่ ชัน้ 17 ถนนสีลม แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2634-3335
โทรสาร 0-2634-3988

6.5. ข้อมูลอืน่
- ไม่มี40

รายงานประจาปี 2561

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอื หุน้
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
ตามงบการเงินประจาปี 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทนุ จดทะเบียน 2,691,819,598 บาท และทุน
ชาระแล้ว 2,020,842,072 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 2,020,842,072 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
7.2 รายชื่อผู้ถอื หุ้นใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก (เนื่องจากบริษัทฯ ปิ ดสมุด ณ 31 ธันวาคม 2562 จึงอ้างอิงข้อมูลตาม Record
Date ล่าสุด ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
รายชื่อผู้ถอื หุ้น
1. นายทวิช เตชะนาวากุล
2. นายทวีฉตั ร จุฬางกูร
3. บริษัทฯ ณุศาบุรี จากัด
4. นายอนันต์ ตันตสิรนิ ทร์
5. นางจิดาภา กันตสุสริ ะ
6. บริษัท ไทยเอ็นวีอาร์ จากัด (มหาชน)
7. นายสว่าง มาสะกี
8. นางลิม้ ศรี บุรนิ ทร์กลุ
9. นางกัณสินนั ทน์ พงษ์นฤสรณ์
10. นายทวี กุลเลิศประเสริฐ
11. ผูถ้ ือหุน้ รายอื่น ๆ
รวม

จานวนหุ้น
238,421,100
64,060,600
56,198,400
54,814,800
50,000,000
19,625,385
17,958,800
16,805,000
15,222,443
14,690,465
1,473,045,079
2,020,842,072

ร้อยละ
11.80
3.17
2.78
2.71
2.47
0.97
0.89
0.83
0.75
073
72.89
100.00

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
7.3.1 ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ
ตามงบการเงินประจาปี 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีใบสาคัญแสดงสิทธิดงั นี ้
(1) ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สามัญ ครัง้ ที่ 2 (IFEC-W2) ของบริษัทฯ ได้รบั อนุญาตให้เริ่มซือ้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ตงั้ แต่วนั ที่ 28 กรกฎาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ประเภทของใบสาคัญแสดงสิทธิ
: ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็น
เนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 ("IFEC-W2")
ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ
: ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือ และโอนเปลีย่ นมือได้
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : ไม่เกิน 456,153,173 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
: 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
: 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
: จัดสรรให้แก่ผถู้ ื อหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถื อหุน้ (Right
Offering) โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 4 หุน้ สามัญเดิมต่อใบสาคัญ
แสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจานวนไม่เกิน 456,153,173 หน่วย กรณีมีเศษ
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ของใบสาคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว ให้ตดั เศษดังกล่าวทิง้ ทัง้ จานวน
(2) ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สามัญ ครัง้ ที่ 1 (IFEC-W1) ของบริษัทฯ ได้รบั อนุญาตให้เริ่มซือ้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ตงั้ แต่วนั ที่ 10 มีนาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ประเภทของใบสาคัญแสดงสิทธิ
: ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็น
เนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 ("IFEC-W1")
ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ
: ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือ และโอนเปลีย่ นมือได้
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : ไม่เกิน 458,766,911 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
: 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
: 3 ปี (วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิคือ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่
ครบกาหนดคือ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560) และผูถ้ ื อใบสาคัญแสดง
สิทธิสามารถใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ ได้ดงั นี ้ วันกาหนดการใช้
สิทธิครัง้ ที่ 1 ในวันทาการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน 2557 (ตรงกับ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557) กาหนดการใช้สิทธิ ครัง้ ที่ 2 ในวันทาการ
สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน 2558 และครัง้ สุดท้ายจะสามารถใช้สทิ ธิ
ได้ในวันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ (IFEC-WI) มีอายุครบ 3 ปี (ตรงกับวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2560) หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทาการของบริษัทฯ
ให้ เ ลื่ อ นวั น ก าหนดใช้ สิ ท ธิ เ ป็ นวั น ท าการสุ ด ท้ า ยก่ อ นหน้ า วั น
กาหนดการใช้สทิ ธิดงั กล่าว
วิธีการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
: จัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right
Offering) โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 2 หุน้ สามัญเดิมต่อใบสาคัญ
แสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจานวนไม่เกิน 458,766,911 หน่วย กรณีมีเศษ
ของใบสาคัญ แสดงสิทธิ เหลือจากการคานวณตามอัตราส่ว นการ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว ให้ตดั เศษดังกล่าวทิง้ ทัง้ จานวน
ใบสาคัญแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ ของบริษัทฯ ทัง้ IFEC-W1 และ IFEC-W2 พ้นสภาพการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
เนื่องจากการขึน้ เครือ่ งหมาย SP ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และ 7 กรกฎาคม 2561 ตามลาดับ
7.3.2 หุ้นกู้
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ได้ออกหุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้
อายุหนุ้ กู้ 2 ปี อัตราดอกเบีย้ คงที่รอ้ ยละ 5.40 ต่อปี ชาระดอกเบีย้ ทุกๆ 3 เดือน ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560
มูลค่ารวม 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท) ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กู้ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้นาเสนอแผน
แนวทางชาระหนี ้ โดยจะปรับโครงสร้างหนีต้ ๋วั แลกเงินและหุน้ กูท้ งั้ หมดเป็ นหุน้ กูร้ ะยะยาว ในวันที่ 30 มกราคม 2561 ดังนี ้
(1) ตั๋วแลกเงินที่ผิดนัดชาระหนีแ้ ล้ว จานวนเงิน 2,130 ล้านบาท บริษัทฯ ฯ จะออกหุน้ กูร้ ะยะเวลา 5 ปี อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ชาระดอกเบีย้ ทุก 3 เดือน
(2) ตั๋วแลกเงินที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชระ จานวนเงิน 1,086 ล้านบาท บริษัทฯ จะชาระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละ 60 และ
จะออกหุน้ กู้ จานวน 434.4 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 7.5 ต่อปี ชาระดอกเบีย้ ทุก 3 เดือน
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(3) หุน้ กู้ จานวนเงิน 3,000 ล้านบาท บริษัทฯ จะชาระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละ 60 และจะออกหุน้ กูจ้ านวน 1,200
ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 7.5 ต่อปี ชาระดอกเบีย้ ทุก 3 เดือน
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้
และหักสารองตามกฎหมายในแต่ละปี ของงบการเงินโดยจะจ่ายในปี ถดั ไป ทัง้ นีจ้ ะขึน้ อยูก่ บั แผนการดาเนินการ การลงทุนหรือ
ขยายธุรกิจ และความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปั นผล
ประจาปี แล้ว จะต้องเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทฯ มี
อานาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบในการประชุมครัง้ ต่อไป
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8. โครงสร้างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจานวน 2 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
ชือ่ - สกุล
1. นายฉัตรณรงค์
ฉัตรภูติ
2. พลตรีบญ
ุ เลิศ
แจ้งนพรัตน์

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ

ช่วงระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
2 มี.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2563
2 มี.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2563

หมายเหตุ - อ้างอิงข้อมูลตามข้อมูลการจดทะเบียนรายชื่อกรรมการ ช่วงระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2562 - 25 มิถนุ ายน 2563 และสารสนเทศของ
บริษัทฯ ที่เผยแพร่ในระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทัง้ นีต้ ามข้อมูลการจดทะเบียนรายชื่ อกรรมการกับกรมพั ฒนาธุรกิจการค้า ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ มีรายชื่ อ
กรรมการปรากฏดังนี ้
ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2561 - 9 ตุลาคม 2562
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
1.
พลตรีบญ
ุ เลิศ
แจ้งนพรัตน์
2.
นายฉัตรณงค์
ฉัตรภูติ
ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - 9 ตุลาคม 2561
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
1.
พลตรีบญ
ุ เลิศ
แจ้งนพรัตน์
2.
นายฉัตรณงค์
ฉัตรภูติ
3.
นายศุภนันท์
ฤทธิไพโรจน์
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. จัดการบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ที่เห็นชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. พิจารณาอนุมตั ิและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการอื่นๆ
เสนอ
3. กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริษัทฯ รวมทัง้ ควบคุมกากับดูแลการบริหารและการจัดการของ
ฝ่ ายบริ ห ารให้เ ป็ นไปตามนโยบายที่ ไ ด้ร ับ มอบหมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล เว้น แต่ ใ นเรื่ อ งดัง ต่ อ ไปนี ้
คณะกรรมการต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนการดาเนินการ เช่น การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทัง้ หมด หรือ
บางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทฯ เอกชนหรือบริษัทฯ มหาชนอื่นมาเป็ นของบริษัทฯ การ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทฯ การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียน การออกหุน้ กู้ เป็ นต้น
4. แต่งตัง้ กรรมการบริหารกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการอื่นๆ เมื่อจาเป็ นในการดูแลจัดการเฉพาะกิจ เพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงอาจแต่งตัง้ หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทาการอย่าง
หนึง่ อย่างใดแทนคณะกรรมการตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการสามารถยกเลิก เปลีย่ นแปลง หรือ แก้ไขอานาจนัน้ ๆ ได้
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5. กากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดาเนินตามนโยบายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และแจ้งให้ฝ่ายบริหารนาเสนอเรื่องที่มี
นัยสาคัญต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ ดูแลและจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ รายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อ
พิจารณาให้เป็ นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
6. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบที่ได้รบั อนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้
7. กากับดูแลการบริหารความเสี่ยง และจัดให้มีร ะบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล
และจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบดูแลปฏิบตั ิงานภายใน ดาเนินการ ติดตามผล และประสานงานโดยตรงกับ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
8. ปฏิบตั ิหน้าที่โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้เป็ นประโยชน์ ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ มี
ความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ มีจริยธรรมและมีความโปร่งใสในการกาหนดนโยบายการบริหารงานและการดาเนินธุรกิจ
การสรรหากรรมการ
เกณฑ์ในการคัดเลือกคณะกรรมการ พิจารณาสรรหาคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู ค้ วามสามารถประสบการณ์และ
วิสยั ทัศน์ที่สามารถเอือ้ อานวยต่อธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็ นบุคคลตามเกณฑ์คณ
ุ สมบัติมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทฯ
มหาชนจากัดพ.ศ. 2535 และตามกฎระเบียบคณะกรรมการกากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและเสนอต่อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ โดยมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตัง้ ดังนี ้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง
2. ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รบั คะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีให้
ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
4. เมื่อมีการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการใน
ขณะนัน้ ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสามกรรมการซึง่ พ้น
จากตาแหน่งอาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกก็ได้
8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
1.
พลตรี บุญเลิศ แจ้งนพรัตน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.
นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ
กรรมการตรวจสอบ
3.
นายปิ ยะพงศ์ วงศ์สวุ ฒ
ั น์
กรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ห น้า ที่ แ ละความรับ ผิ ดชอบตามข้อ ก าหนดและหลัก เกณฑ์ข องคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี ้
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
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2. สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน (internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
แต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่ร ับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ เพื่อให้ม่นั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัทฯ
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8.3 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร *ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. กาหนดวิธี หรือแผนปฏิบตั ิการ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ เพื่อมอบหมายให้ฝ่าย
จัดการไปดาเนินการ ทัง้ นี ้ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ จะต้องเป็ นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคาสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ กาหนด
2. จัดทาวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิ จ ทิศทางของธุรกิ จ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดาเนินงาน และกลั่นกรอง
งบประมาณของฝ่ ายจัดการบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3. ตรวจสอบ ติดตามการดาเนิน นโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษั ทฯ ให้เป็ นไปตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มี อ านาจพิ จ ารณาอนุมัติ เ ฉพาะกรณี อัน เป็ น ปกติ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ฯ ย่ อ ย ภายใต้ว งเงิ น หรื อ
งบประมาณประจาปี ตามที่ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีอานาจดาเนินการตามที่กาหนดไว้ แล้ว
รายงานการอนุมตั ิเฉพาะกรณีดงั กล่าว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารับทราบในวาระการประชุมถัดไปจากวันที่
อนุมตั ิ โดยในการดาเนินการใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น โดยคณะกรรมการบริหารมีอานาจในการอนุมตั ิค่าใช้จ่ายหรือการจัดซือ้
หรือจัดจ้าง หรือเช่า หรือเช่าซือ้ ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานและการลงทุนของบริษัทฯ ฯ และบริษัทฯ ย่อยทัง้ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และงานสนับสนุนและอนุมตั ิการกู้ หรือการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย
การอนุมตั ิการกูห้ รือให้กยู้ ืมแก่บริษัทฯ ย่อย ได้ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
5. แต่งตัง้ คณะทางานและ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อทาหน้าที่ก เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม
รวมทัง้ กาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิ ดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อดาเนินการใดๆ แทน
ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้
6. พิจารณาสอบทานและนาเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษั เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
7. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนาเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อรับทราบ
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8. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การต่อต้านคอร์รปั ชั่นและงานอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ
มอบหมาย
8.4 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. กาหนดกลยุทธ์และขัน้ ตอนการดาเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายที่คณะกรรมการกาหนด
2. ควบคุมดูแลให้มีการดาเนินการตามกลยุทธ์ดงั กล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
3. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ ธุรกิจใหม่ที่เป็ นไปได้เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ
และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
4. สั่งการ ออกระเบียบ/ ประกาศ/ บันทึก เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบาย
5. อนุมตั ิและ/หรือมอบหมายการทานิติกรรมเพื่อผูกพันบริษัทฯ สาหรับธุรกรรมปกติของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน
10 ล้านบาท
6. ด าเนิ น การและปฏิ บัติ ภ ารกิ จ ที่ ค ณะกรรมการมอบหมายภายใต้น โยบายของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และ
คณะกรรมการบริหาร
7. ประสานงานผูบ้ ริหารและพนักงาน เพื่อปฏิบตั ิตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้รบั จากคณะกรรมการบริษัทฯ
8. กาหนดโครงสร้างองค์กร อานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การถอดถอน การ
กาหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน สวัสดิการ และการเลิกจ้าง พนักงานในระดับต่างๆ
ของบริษัทฯ ซึง่ ไม่ได้ดารงตาแหน่งกรรมการบริหารและไม่รวมถึงประธานกรรมการบริหาร
9. รับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทฯ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของรัฐ ศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ
ทัง้ นีก้ ารกาหนดอานาจอนุมตั ิและดาเนินการให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนัน้ ต้องปฏิบตั ิตามหรือไม่ขดั กับกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับมติที่ประชุมถือหุน้ และประกาศข้อกาหนดของสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เช่นเรื่องการได้มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ จดทะเบียน เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผย รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ จดทะเบียนและเรือ่ งการเปิ ดเผยสารสนเทศ เป็ นต้น
8.5 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เพื่อความคล่องตัวและศักยภาพในการบริหารงาน บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการกากับดูแล
งานด้านต่างๆ ประกอบด้วย
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายปฏิบัติการ
โดยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายปฏิบตั ิการมีขอบเขตอานาจหน้าที่ดงั นี ้
1. บริหารงาน กากับดูแล สั่งการ และประสานงานอันเกี่ยวกับด้านบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนงาน
โครงการต่างๆ ของบริษัทย่อย
2. บังคับบัญชาพนักงานในหน่วยงานของตน
3. เสนอโยกย้าย แต่งตัง้ พนักงานใต้บงั คับบัญชาในหน่วยงานของตนและเสนอขึน้ เงินเดือน โบนัสต่อรองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาอนุมตั ิ
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4. พิจารณาอนุมตั ิรายจ่ายลงทุน และรายจ่ายต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารงานในตาแหน่ง ภายใต้คาสั่งหรือ
ประกาศขององค์กร ทัง้ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
5. ดาเนินการตามคาสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รบั มอบหมาย
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายบัญชีการเงิน
โดยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายบัญชีการเงินมีขอบเขตอานาจหน้าที่ดงั นี ้
1. พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจาปี รวมทัง้ ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
2. พิจารณากลั่นกรองหรืออนุมตั ิการใช้จ่ายในการดาเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ธุรกรรมทาง
การเงิ น ปรับ ปรุ ง หนี แ้ ละตัด หนี ส้ ูญ ตามอ านาจที่ ก าหนด รวมถึ ง อนุมัติ ก ารใช้จ่ า ยเงิ น ลงทุน ที่ สาคัญ ๆ ที่ ได้ก าหนดไว้ใ น
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาการกูย้ ืม
เงินเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายในวงเงินที่กาหนด โดยจะต้องนาเสนอ
ขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท
3. ดาเนินการตามคาสั่งและติดตามงานที่มีความสาคัญของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รบั มอบหมาย
4. พิจารณาอนุมตั ิหรือรับทราบกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่เห็นว่าจาเป็ นหรือ
สมควรเป็ นการเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหา ซึง่ หากไม่ดาเนินการแล้วจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯและบริษัทย่อย และให้รายงานต่อ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการบริษัททราบ
5. กาหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6. กาหนดเป้าหมาย กลยุท ธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ ายการเงิ นและการบัญชี โดยยึดพัน ธกิ จและ
เป้าหมายของบริษัทฯ เป็ นหลัก
7. ควบคุมการทางานทัง้ หมดในฝ่ ายการเงินและบัญชี จัดทางบประมาณรายจ่ายต่างๆ และจัดสรรงบประมาณ
ให้กบั ฝ่ ายต่างๆ
8. จัดทาระบบข้อมูลด้านการเงินและการบัญชีลงในระบบคอมพิวเตอร์รว่ มกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ควบคุมบัญชียอดรับ-จ่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
10. ควบคุมการบริหารเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ
11. จัด ท าเอกสารแสดงสถานะทางการเงิ น ของบริษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่อ ย เพื่ อ ส่ง ให้ค ณะกรรมการบริ ห ารหรื อ
กรรมการบริหารรับทราบ
12. กากับดูแลการจัดทางบการเงิน ตลอดจนการปฎิบตั ิงานของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามกฏเกณฑ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้อง
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รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกฎหมาย
โดยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกฎหมายมีขอบเขตอานาจหน้าที่ดงั นี ้
1. บริหารงานด้านกฎหมายและคดีความ ตลอดจนให้ความเห็น คาปรึกษา หรือข้อเสนอแนะในการดาเนินการด้าน
กฎหมายแก่ ค ณะกรรมการและฝ่ ายบริห ารของบริษั ท ฯ และบริษั ท ในเครื อ รวมถึ ง การให้ค าแนะน าแก่ ส่ว นงานอื่ น และ
ประสานงานกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
2. ตรวจสอบและกากับดูแลความเสีย่ งทางกฎหมายในการดาเนินงานและการดาเนินการของบริษัทฯ และบริษัทใน
เครือ
3. ตรวจสอบ จัดทา แก้ไข เอกสารของบริษัท อาทิ สัญญา หนังสือโต้ตอบ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตลอดจน
การติดตามเอกสาร
4. ให้การสนับสนุนด้านกฎหมายแก่คณะกรรมการบริษัท และบริษัทในเครือ ตลอดจนดูแลเอกสารและสานวนคดี
ความต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
5. ดาเนินการตามคาสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รบั มอบหมาย
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1. การบริหารภายในองค์กรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การ
กาหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส สวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพประเพณี และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เช่น พรบ.คุม้ ครองแรงงานฯ ในตาแหน่งงานที่ต่ากว่าระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายลงมา ทัง้ นี ้ รวมถึงมีอานาจในการลงโทษพนักงานโดย
ออกคาสั่งด้วยการตักเตือนด้วยวาจา หรือเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน เสนอให้ออก เลิกจ้าง และไล่ออก
2. มีอานาจแต่งตัง้ คณะทางาน เพื่อดาเนินกิจการหรือบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัท ในเครือ
3. ประเมินความพร้อมของกาลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และบริษัท ในเครือ กาหนดแผนสร้างความ
พร้อมของกาลังคน โดยพัฒนาพนักงาน หรือสรรหาพนักงาน เพื่อเตรียมทดแทนคนที่ลาออก สร้างแผนสรรหาพนักงานและ
พัฒนาฝึ ก อบรมพนักงานไว้ได้ล่วงหน้า คัด เลือ ก ประเมิน ผลงานและประเมิน ศักยภาพของพนัก งาน เพื่อพิ จารณ าความ
เหมาะสมใช้เครือ่ งมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพของพนักงาน
4. พิจารณาอนุมตั ิหรือรับทราบกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัท ในเครือ ที่เห็นว่าจาเป็ น
หรือสมควรเป็ นการเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งหากไม่ดาเนินการแล้วจะเกิ ดความเสียหายแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยและให้
รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท
5. มีอานาจพิจารณากลั่นกรองหรืออนุมตั ิการว่าจ้างที่ปรึกษา การจัดซือ้ จัดจ้าง ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย
6. บริหารงาน กากับดูแล สั่งการ และประสานงานอันเกี่ ยวกับงานด้านธุรการ ด้านบุคลากรและสวัสดิกา ร ด้าน
จัดซือ้ จัดจ้างครุ ภัณฑ์ ด้านบริหารจัดการสานักงาน อาทิเช่น งานอาคาร ยานพาหนะ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ทัง้ นี ้ ให้
หมายความรวมถึงงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภายในองค์กรของบริษัทฯ และบริษัท ในเครือ
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8.6 เลขานุการบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ เลขานุการบริษัทฯ เพื่อทาหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และช่วยให้กรรมการและ
บริษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการกากับดูแลกิจการที่ดี
ตลอดจนดูแลการจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ
และข้อพึงปฏิบตั ิตา่ งๆ รวมทัง้ ดูแลการจัดทาและเก็บรักษาเอกสารประกอบการประชุม และการติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามมติที่
ประชุม ผูถ้ ือหุน้ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ลาดับ
1.

นายพิชากร

ชื่อ-นามสกุล
เหมมันต์

ตาแหน่ง
เลขานุการบริษัทฯ

หมายเหตุ : สิน้ สุดการดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัท มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 18 มิถนุ ายน 2561

การสรรหากรรมการ
เกณฑ์ในการคัดเลือกคณะกรรมการ พิจารณาสรรหาคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู ค้ วามสามารถประสบการณ์และ
วิสยั ทัศน์ที่สามารถเอือ้ อานวยต่อธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็ นบุคคลตามเกณฑ์คณ
ุ สมบัติมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทฯ
มหาชนจากัดพ.ศ. 2535 และตามกฎระเบียบคณะกรรมการกากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและเสนอต่อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ โดยมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตัง้ ดังนี ้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง
2. ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รบั คะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีให้
ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
เมื่อมีการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการใน
ขณะนัน้ ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสามกรรมการซึง่ พ้น
จากตาแหน่งอาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกก็ได้
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทฯ มหาชนจากัดเข้าเป็ นกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างในการ
ประชุมคณะกรรมการครัง้ ต่อไปเว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2เดือนโดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่า
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนและมติของคณะกรรมการต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของ
จานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอและไม่นอ้ ยกว่า 4 ครัง้ ต่อปี และมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตามความเหมาะสมโดยมีการกาหนดวาระการประชุมชัดเจนและมีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
เว้นแต่กรณี เป็ นการประชุมฉุกเฉิ น และมีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อักษรทุกครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการและ
ผูเ้ กี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
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8.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยผ่านการพิจารณา
ความเหมาะสมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ฯ พิจารณาก่อนนาเสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ มีนโยบายกาหนดและจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบรายเดือนตามที่ได้รบั อนุมตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ ือห้น
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทย่อย
เนื่องจากกลุม่ บริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจที่หลากหลาย จึงทาให้มีการบริหารงานแยกต่างหากอย่างเป็ นอิสระโดยบริษัทฯ มี
เพียงส่งตัวแทนกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัทฯ เข้าไปกากับดูแลบริษัทฯ ย่อยในเชิงนโยบาย ดังนัน้ กรรมการและผูบ้ ริหารของ
บริษัทฯ จึงไม่ได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ย่อยแต่อย่างใด
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารเป็ นไปอยางเหมาะสม
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โครงสร้ างการบริหารจัดการภายใน
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8.8 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ มีพนักงานทัง้ สิน้ 55 คน
การสรรหาและพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ เชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็ นสิ่งที่สาคัญที่สดุ ในการนามาซึ่งผลงานที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพตลอดจนการ
ทางานที่มีประสิทธิภาพดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตัง้ แต่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าร่วม
เป็ นทีมงานโดยมุง่ เน้นบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพและมีความตัง้ ใจจริงที่จะเป็ นส่วนหนึง่ ของบริษัทฯ

9. การกากับดูแลกิจการ
ปั จจุบนั บริษัทฯ มีนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดดี งั นี ้
9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีโดยจะได้กาหนดเป็ น
นโยบายที่ครอบคลุมถึงโครงสร้างและขอบเขตอานาจของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทฯ สิทธิและความเท่าเทียมกัน
ของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสีย นอกจากนีค้ ณะกรรมการยังมีหน้าที่ในการกากับให้บริษัทฯ มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความเพียงพอ
โปร่งใส ให้แก่ผถู้ ือหุน้ และสาธารณชนอย่างสม่าเสมอ มีการกากับควบคุมดูแลกิจการที่เป็ นระบบ สามารถตรวจสอบได้ และมี
การควบคุมบริหารความเสีย่ งเพื่อประโยชน์สงู สุดแก่นกั ลงทุน และยังคานึงถึงเรื่อง จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ โดยดารงไว้ซึ่ง
ความเป็ นธรรมต่อคูค่ า้ ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกๆ กลุม่
สิทธิของผู้ถอื หุ้น
บริษัทฯ ตระหนักให้ความสาคัญต่อผูถ้ ือหุน้ และให้สทิ ธิผถู้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้ขอ้ มูลและ
ข่าวสารของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ผูถ้ ื อหุน้ ทุกคนมีสิทธิ แสดงความคิดเห็น ให้ขอ้ เสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินในการ
เปลีย่ นแปลงที่สาคัญต่าง ๆ โดยที่บริษัทฯ มีการอานวยความสะดวกแก่ผถู้ ือหุน้ ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีการกาหนดให้มีการ
จัดประชุม และกาหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม และวิธีการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด โดยส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้
ล่วงหน้า และระบุเอกสารที่ตอ้ งใช้แสดงตัวในการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ มี นโยบายอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ื อหุน้ ที่ไม่
สามารถเข้าประชุมได้ โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้ บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อลงคะแนนเสียงแทนใน
กรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง้ จะมีคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง
คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมด้วยทุกครัง้ เพื่อตอบข้อซักถามของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยประธานกรรมการบริษัทฯ หรือผูแ้ ทนใน
ฐานะประธานที่ประชุมจะได้จดั ให้ผถู้ ือหุน้ ได้มีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
และเรือ่ งที่เสนออย่างเหมาะสม
การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ มีนโยบายอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุน้ และปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมในการตรวจสอบและ
แสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ผุถ้ ื อหุ้ นที่ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ หรือผูร้ บั มอบอานาจเป็ นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อป้องกัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการที่อ าจเกิ ดขึน้ บริษั ทฯ จะจัด ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ น ผู้
พิจารณาการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และให้ผทู้ ี่อาจมีส่วนได้เสียงดออกเสียงเพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส หากเป็ นรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง ข้อกาหนด หรือกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย บริษัทฯ จะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทฯ จะให้
รับ ทราบเฉพาะผู้ที่ เกี่ ยวข้อ งเท่า นั้น และห้ามมิใ ห้ผู้บ ริห ารใช้ขอ้ มูลภายในมาก่อ ให้เกิ ด ผลประโย ชน์ส่ว นตน โดยบริษั ท ฯ
กาหนดให้ผูบ้ ริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียภายนอก ซึ่งรวมถึง
ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ และ/หรือเจ้าหนี ้ คูแ่ ข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี ้
 พนักงาน
: บริษัทฯ เน้นการส่งเสริมการพัฒนาความรู ้ ความสามรถของพนักงานทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่องได้รบั ปฏิบตั ิและได้รบั โอกาสเท่าเทียมกัน ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการแก่
พนักงานอย่างเหมาะสมเป็ น ตลอดจนดูแลให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทางาน
เพื่อสุขอนามัย และความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของพนักงาน รวมทัง้ ส่งเสริม
ให้ปฏิบตั ิงานภายใต้คา่ นิยมที่ดีรว่ มกันและความสามัคคีภายในองค์กร
 คูค่ า้ และเจ้าหนี ้ : บริษัทฯ ไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่สจุ ริตในการค้า
กับคูค่ า้ และ/หรือเจ้าหนี ้ โดยหากไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าว หรือมีขอ้ มูล
ว่ามีการกระทาที่ไม่สจุ ริตเกิดขึน้ จะรีบแจ้งหรือเปิ ดเผยข้อมูลต่อคูค่ า้ และ/หรือเจ้าหนี ้
เพื่อร่วมกันแก้ไขปั ญหาและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
 ลูกค้า
: บริ ษั ท ฯ เอาใจใส่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ลู ก ค้ า โดยผลิ ต สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพและ
มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้ อ งการลู ก ค้ า ได้ เ ป็ นอย่ า งดี
โดยเน้นให้ความสาคัญถึงคุณภาพสินค้า การบริการ ราคาที่เหมาะสม และความตรง
ต่อเวลา
 คูแ่ ข่งขัน
: บริษัทฯ มีนโยบายให้ปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งขันทุกรายอย่างเท่าเทียมกันด้วยความสุจริตโดย
ดาเนินการแข่ง ขันอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่า งๆ ที่เ กี่ ยวข้อ งอย่างมี คุณธรรม
ปฏิบตั ิตามกฎกติกาการแข่งขันที่ดี
 สังคมส่วนรวม : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงการดาเนินธุรกิจที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม
โดยมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนทัง้ ในสถานที่ของลูกค้าและของ
บริษัท ฯ เอง และได้ปฏิ บัติต ามข้อกาหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ มีการเผยแพร่ทงั้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่การเงินตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน และ นักวิเคราะห์ ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ ได้
ปรับปรุงข้อมูลและข่าวสารให้ทนั สมัยและเป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
คุณภาพของรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กากับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ที่จดั ทาขึน้ ได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี
ที่ร ับรองโดยทั่วไป โดยใช้น โยบายบัญ ชี ที่ เ หมาะสม และถื อ ปฏิ บัติอ ย่า งสม่ าเสมอ โดยคณะกรรมการบริษั ท ฯ ได้แ ต่ง ตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทาหน้าที่ดแู ลรับผิดชอบเกี่ ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดั ทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
บริษัทฯ จัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เพื่อเป็ นตัวแทนบริษัทฯ ในการติดต่อสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้
ผูล้ งทุนสถาบัน นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และประชาชนทั่วไป โดยการเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านหลายช่องทาง เช่น ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ การเผยแพร่ขอ้ มูลบนเว็บไซต์
บริษัทฯ ที่ www.ifec.co.th ทัง้ นี ้ ผูล้ งทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลบริษัทฯ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ifec.co.th
หรือที่ E-Mail Address : administrator@ifec.co.th หรือที่โทร. 02-168-1378
9.2 คณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีนโยบายปฏิบตั ิตามข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริษัทฯ จดทะเบียนเกี่ยวกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เช่นกรรมการต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ มีความ
ซื่อสัตย์สจุ ริตมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ื อหุน้ มีความตัง้ ใจดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมีหน้าที่กาหนดนโยบายและทิศทางการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ และมีการกากับควบคุมฝ่ ายบริหารให้ดาเนินการเป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลคณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน เป็ นต้น นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังมีการจัด ให้มีการประชุม
คณะกรรมการ อย่างสม่าเสมอและมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทฯ มีความโปร่งใสซึง่ จะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการบริษัทฯ
ประกอบไปด้วยกรรมการทัง้ สิน้ 2 คน โดยรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 3 คน เป็ นตัวแทนผู้
ถือหุน้ ส่วนน้อย ซึง่ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการบริษัทฯ ทัง้ หมด ตามที่หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทฯ จด
ทะเบียนกาหนดไว้ ซึ่งเพียงพอที่จะสามารถสอบทานการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ ได้และเพื่อให้การกากับดูแลกิจการมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ จะหมุนเวียนกันออก
ตามวาระคราวละ 1 ใน 3
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้ และมีการประชุมพิเศษ โดย
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็ นผูด้ แู ลให้ความเห็นชอบกาหนดระเบียบวาระ
การประชุม โดยในการประชุมมีการกาหนดระเบียบวาระชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ เพื่อให้
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กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการสามารถขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
ได้จากเลขานุการบริษัทฯ
ประธานกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอในการประชุม
เพื่อที่จะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรือ่ งและสามารถอภิปรายปั ญหาสาคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ทัง้ นี ้ คณะกรรมการได้จดั ให้มี
เลขานุการหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมทาหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จด
บันทึกและจัดทารายงานการประชุม โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษั ทฯ แต่ละท่านได้เปิ ดเผยไว้ใน
หัวข้อโครงสร้างการจัดการ
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
กรรมการบริษัทฯ ได้รบั การแต่งตัง้ จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง้
ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทัง้ คณะ ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม
ส่วนไม่ได้ ก็ ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งนัน้ ให้พิจารณาจาก
กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่งตามวาระ และกรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั เลือก
เข้าดารงตาแหน่งใหม่ได้
ทัง้ นีเ้ กณฑ์ในการคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาสรรหาคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู ค้ วามสามารถประสบการณ์
และวิสยั ทัศน์ที่สามารถเอือ้ อานวยต่อธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่ เป็ นบุคคลตามเกณฑ์คณ
ุ สมบัติมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
ฯ มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามกฎระเบียบคณะกรรมการกากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและเสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ โดยมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตัง้ ดังนี ้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง
2. ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รบั คะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีให้
ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
เมื่อมีการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการใน
ขณะนัน้ ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสามกรรมการซึง่ พ้น
จากตาแหน่งอาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกก็ได้
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทฯ มหาชนจากัดเข้าเป็ นกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างในการ
ประชุมคณะกรรมการครัง้ ต่อไปเว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือนโดยบุคคลดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่า
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนและมติของคณะกรรมการต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของ
จานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
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9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยในเครือ
บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารงานในบริษัท ย่อยในเครือ โดยการแต่งตัง้ ตัวแทนที่เป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารของ
บริษัทฯ ให้เป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยในเครือ เพื่อให้มีสว่ นร่วมเป็ นกรรมการบริหารงานของบริษัทย่อยในเครือ
โดยมีสว่ นในการควบคุมและกาหนดนโยบายการบริหารงาน
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมมิให้บคุ ลากรของบริษัทฯ นาข้อมูลภายในองค์กรไปเปิ ดเผยให้แก่ผอู้ ื่นหรือนาไปใช้
เพื่อประโยชน์สว่ นตนรวมถึงเพื่อการซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยบริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายในบริษัทฯ
ดังนี ้
1. ให้ความรูแ้ ก่กรรมการและผูบ้ ริหารให้รบั ทราบเกี่ยวกับหน้าที่ที่ตอ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนคู่สมรส
และ บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะรวมถึงบทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ .ศ. 2535 และตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กาหนดให้ผบู้ ริหารรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และจัดส่งสาเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่สง่ รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ดาเนินการส่งหนังสือเวียนเพื่อแจ้งให้ผบู้ ริหารทราบว่าผูบ้ ริหารที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูล
ภายในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชนและห้ามมิให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนัน้ ต่อบุคคลอื่น
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ สานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ในรอบปี บญ
ั ชี 2561
ดังนี ้
บริษัทฯ อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น
จานวนเงิน
2,065,000 บาท
จากัด (มหาชน)
บริษัทย่อย
จานวนเงิน
9,535,000 บาท
รวมทัง้ สิน้
จานวนเงิน 11,600,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
-ไม่มี9.7 การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรื่องอืน่ ๆ
จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน
พนักงานเป็ น ทรัพยากรอัน มีค่าสูงสุด และเป็ น ปั จ จัยสาคัญ สู่ความสาเร็จ ของบริษัท ฯ จึ งได้มุ่งพัฒนาเสริม สร้า ง
วัฒนธรรมและบรรยากาศการทางานที่ดีงาม รวมทัง้ ส่งเสริมการทางานเป็ นทีม ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้วยความสุภาพและให้ความ
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เคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน การว่าจ้างแต่งตัง้ และโยกย้ายพนักงานจะพิจารณาบนพืน้ ฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัทฯ
บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชิวิตและทรัพย์สินของ
พนักงานอยูเ่ สมอ และยึดมั่นปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด
จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถอื หุ้น
บริษั ท ฯ มุ่ง มั่น เป็ น ตัว แทนที่ ดี ข องผู้ถื อ หุ้น ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ สร้า งความพึง พอใจสูง สุด โดยค านึง ถึ ง การ
เจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดี และต่อเนื่อง รวมทัง้ การดาเนินการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
และเชื่อถือได้ตอ่ ผูถ้ ือหุน้
จรรยาบรรณว่าด้วยการแข่งขันทางการค้ากับคู่แข่งขัน
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยวิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมายและขัด
ต่อจริยธรรม
จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้
การดาเนินธุรกิจกับคู่คา้ ใดๆ ต้องไม่นามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ มีการ
คานึงถึงความเสมอภาคในการดาเนินธุรกิจและผลประโยชน์รว่ มกันกับคูค่ า้ การคัดเลือกคูค่ า้ ต้องทาอย่างยุติธรรม
จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษั ท ฯ ตระหนัก การเป็ น ส่ว นหนึ่ง ของสัง คมซึ่ ง ต้อ งรับ ผิ ด ชอบในการช่ ว ยเหลื อ สัง คม การสนับ สนุน กิ จ กรรม
สาธารณประโยชน์แก่ชมุ ชนตลอดจนการสนับ สนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทฯ มีการดาเนินธุรกิจ
จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษัทฯ มีความมุง่ มั่นในการสร้างความพึงพอใจและมั่นใจให้กบั ลูกค้าที่จะได้รบั ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคณ
ุ ภาพใน
ระดับราคาที่เหมาะสม รวมทัง้ รักษาสัมพันธภาพที่ดี จึงได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ดงั ต่อไปนี ้
1. สินค้าหรือบริการ ดาเนินงานเพื่อให้สินค้าหรือบริการทีมีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สงู ขึน้
อย่างต่อเนื่อง
2. การรักษาข้อมูลของลูกค้า กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รบั
อนุญาตจากลูกค้าหรือจากผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ ก่อน เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบท
บังคับของกฎหมาย
จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับควรรับรู เ้ ข้าใจและสานึกในบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยความรับผิดชอบ
และบริหารทรัพยากรต่างๆให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งกล้าตัดสินใจ และยอมรับผลของการตัดสินใจนัน้ โดยไม่ผลักภาระให้กับ
ผูอ้ ื่น
ความรู้ ความสามารถ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับจะมุ่งเสริมสร้างความรู ค้ วามสามารถที่จาเป็ น โดยการประเมินความรู ้
ความสามารถและทักษะต่างๆ ที่มีอยูใ่ ห้เหมาะสมกับงานที่รบั ผิดชอบและพัฒนาต่อยอดอยูเ่ สมอ
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การทางานอย่างมีประสิทธิภาพและไม่สนิ้ เปลือง (Efficiency and Economy)
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับควรทางานโดยเน้นการพัฒนาตนเอง และวิธีการทางานให้ดีที่สดุ อยู่เสมอ
ด้วยการวางแผนแสวงหาแนวทางป้องกันรวมทัง้ ประเมินทางเลือก และตัดสินใจแก้ปัญหา เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้ตงั้
ไว้ดว้ ยการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ไม่สนิ ้ เปลือง และใช้เวลาอย่างคุม้ ค่าที่สดุ
ความคิดสร้างสรรค์
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ จะมุ่งเสริมสร้างความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ (Creativity) แนวทาง
ใหม่ๆ ในการปรับปรุงงานของบริษัทฯ ฯ ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่ยดึ ติดหรือตีกรอบการทางาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
การใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภายใน (Inside Information) ของบริษัทฯ ที่มีสาระสาคัญ
และยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผูอ้ ื่น
การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน
การให้ขอ้ มูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ฯ ต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานข้อมูลที่เป็ นจริง ถูกต้อง และปฏิบตั ิดว้ ยความระมัดระวังผูท้ ี่ไม่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รบั มอบหมาย ไม่สามารถให้ขอ้ มูลข่าวสารแทนบริษัทฯ ได้ ไม่ว่าในด้านใดอันอาจส่งผลกระทบต่อ
ชื่อเสียง และการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)
1. การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน
กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนใดๆ อันอาจทาให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานขาดความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน และมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของลูกค้าและบริษัทฯ
พึงปฏิบตั ิดงั นี ้
- กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก ระดั บ ต้ อ งไม่ ร ั บ เงิ น หรื อ ประโยชน์ ต อบแทนใดๆ เป็ นการ
ส่วนตัวจากลูกค้าคูค่ า้ ของบริษัทฯ หรือจากบุคคลใดอันเนื่องจากการทางานในนามบริษัทฯ
- กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก ระดั บ จะไม่ กู้ ยื ม เงิ น หรื อ เรี่ ย ไรเงิ น จากลู ก ค้ า หรื อ ผู้ ท า
ธุรกิ จกับบริษัทฯ เว้นแต่ เป็ นการกูย้ ืมเงิน จากธนาคารหรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกค้าของธนาคารหรือ หรือสถาบัน
การเงินดังกล่าว
- กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก ระดั บ จะไม่ ร ั บ ของขวั ญ ที่ มี มู ล ค่ า เกิ น กว่ า ปกติ ป ระเพณี
นิยมที่บคุ คลทั่วไปพึงปฏิบตั ิตอ่ กัน
2. การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัทฯ
การทาธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และเวลาทางาน
ของบริษัทฯ และต้องไม่เป็ นการแข่งขันกับธุรกิจบริษัทฯ การทาธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ ทัง้ ในนามส่วนตัวครอบครัว หรือในนามนิติ
บุคคลใดๆ ที่ตนมีสว่ นได้สว่ นเสียจะต้องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กาหนด
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การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ และต้องไม่มีส่วนรู เ้ ห็น
ช่วยเหลือ หรือกระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิด ฝ่ าฝื นกฎหมาย
การรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดูแลรักษาการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ
เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ โดยไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผูอ้ ื่น
การกากับดูแลและรายงาน
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มีการพบเห็นการปฏิบตั ิที่
อาจขัดต่อจรรยาบรรณ ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชา หรือฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรือฝ่ ายตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้วแต่กรณี
ผูบ้ ริหารและผูบ้ งั คับบัญชามีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลและส่งเสริมผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณที่กาหนด
อย่างไรก็ ต ามจรรยาบรรณนี ้ อาจยังไม่ครอบคลุมในทุกกรณี หากมี คาถามหรือ ข้อสงสัยให้ผูบ้ ริห ารและพนัก งานปรึกษา
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับขัน้ ในกรณีที่มีขอ้ ขัดแย้ง การตีความ ให้ถือคาชีข้ าดของประธานกรรมการ บริหารเป็ นที่ สดุ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)
ภาพรวมการดาเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อ ม บริษั ทฯ ถื อเป็ นเรื่องที่ สาคัญไม่นอ้ ยกว่าการพัฒนาธุรกิ จ บริษั ทฯ ได้
ดาเนินการควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มาโดยตลอดฯ โดยเป็ นการเกือ้ กูลซึ่งกันและกันระหว่างธุรกิจกับสังคม
โดยรอบ ซึ่งรวมไปถึงการให้ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในสังคม อันจะเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่จะทาให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนทัง้ ในด้านธุรกิจ การพัฒนาสังคม และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้กาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ที่จะ
นาไปสูค่ วามยั่งยืน
แนวทางการดาเนินงาน ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)
บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะดาเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรม จรรยาบรรณและการกากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการใส่ใจ
และดูแลรักษาสังคมและสิง่ แวดล้อม เพื่อที่จะนาพาให้บริษัทฯ มีการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนและแข็งแกร่ง ด้วยการปฏิบตั ิตาม
หลักแห่งความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ หรือ Corporate Social Responsibility (“CSR”) ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าการสร้าง
“ความยั่งยืนขององค์กร(Corporate Sustainability)” เป็ นสิ่งสาคัญยิ่งในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่การกาหนด
นโยบายของ CSR เพื่อให้ผบู้ ริหารและพนักงานของกลุ่มบริษั ทฯ ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิต่อ ชุมชนสังคม และผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้อง จะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในหลายด้าน อาทิ การสร้างความน่าเชื่อถื อ การสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ที่ดีต่อสังคม
และเพื่อให้เป็ นไปตามปรัชญาในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรกาหนดจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้
กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือและนาไปปฏิบตั ิในแนวทางเดียวกัน ดังนี ้

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ในช่วงระหว่างปี 2560-2562 บริษัทฯ ประสบปั ญหาการแต่งตัง้ คณะกรรมการในส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึง
ส่งผลต่อการควบคุมภายในที่ยงั ไม่ได้ดาเนินการให้ครบถ้วน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงจะดาเนินการโดย
คณะกรรมการและฝ่ ายบริหารของแต่ละบริษัทฯ โดยตรง เนื่องจากต้องเร่งแก้ไขปั ญหาการจัดทาและจัดส่งงบการเงินที่ไม่ได้
60

แบบ 56-1 ปี 2561
จัด ท า รวมถึ ง แก้ไขเหตุเพิ ก ถอนจากการเป็ น บริษั ทจดทะเบีย นในตลาดทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทยเป็ น ประการแรกก่ อ น ใน
ขณะเดียวกันก็ได้พิจารณาการพัฒนาระบบควบคุมภายในควบคู่กนั ไป โดยที่ผ่านมาได้จดั ให้มีที่ปรึกษาด้านตรวจสอบภายใน
และในปั จจุบนั บริษัทฯ มีการแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายใน
อย่างไรก็ดี การควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปั จจุบนั มีความเพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์
และสอดคล้องกับการดาเนินงานในปั จจุบนั โดยบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายในทัง้ ในระดับบริหาร
และระดับปฏิบตั ิงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพจึงได้กาหนดภาระหน้าที่อานาจการดาเนินการของผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั ิงานไว้เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจนมีการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิ ดประโยชน์ และมีการแยกหน้าที่ ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ผูต้ ิดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนีย้ งั มี
การควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงินโดยบริษัทฯ ได้จดั ให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ ริหารสายงานที่รบั ผิดชอบ
ทัง้ นีป้ ั จจุยนั บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและอยู่ระหว่าง่การจัด ให้มีระบบควบคุมภายภายในขึน้ เพื่อทาการ
สารวจและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็ นระยะเพื่อจัดทารายงาน ให้ผบู้ ริหารและกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาพร้อมทัง้ ทาข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงระบบตรวจสอบควบคุมภาย ในของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในจะขึน้ โดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อความสะดวกในการปฏิบตั ิงานการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ
ปั จจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดูแลให้ระบบการควบคุมภายในเป็ นไปข้อกาหนดของ สานักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12. รายการระหว่างกัน
ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ อาจมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือ
บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกัน ที่ผา่ นมาได้ดแู ลให้การเข้าทารายการระหว่างกันอย่างสมเหตุสมผล ซึง่ เป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกากับตลาดทุน นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบ ยังทาหน้าที่พิจารณาสอบ
ทานถึงการทารายการเกี่ยวโยงที่ตอ้ งได้รบั การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและคณะกรรมการตลาดทุนแล้วว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ นัน้ เป็ นรายการที่เป็ นไปเพื่อการดาเนินธุรกิจปกติ
หรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ หรือเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ไม่มีการถ่ายผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ย วข้องกันกับบริษัทฯ
แต่ละรายการ บริษัทฯ คานึงถึงเนือ้ หาความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย ทัง้ นีข้ อ้ มูลสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 รายละเอียดรายการระหว่างกันได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 และ ข้อ 8 ดังต่อไปนี ้
12.1 รายการธุรกิจที่สาคัญกับบริษัทฯ ย่อยและกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ
และบริษัทฯ เหล่านัน้ ซึง่ เป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดงั นี ้
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นโยบายการกาหนดราคา
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อ ย :
รายได้จากการให้เ ช่าและให้บริ การ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อนื่
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
เงินชดเชยค่าเสียหายทางธุรกิจ
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกีย่ วข้ อ งกัน :
การค้าประกัน

ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
ตามสัญญา
ตามบันทึกข้อตกลง

(หน่ าย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2559
25,200
295,895
4,575
7,186
93,541

25,800
300,891
4,631
12,000
6,277

30,000
281,025
580
106,000
9,770

ไม่คดิ ค่าธรรมเนี ยม

12.2 ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯ มีรายการคงเหลือที่มีสาระสาคัญกับบริษัทฯ ย่อยและบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี ้

ลูกหนี้ อนื่
เงินทดรองจ่าย
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยค้างรับ
เจ้าหนี้ อนื่
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย

ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

12.3

(หน่ าย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2559
30,578
19,534
29,690
316,492
302,026
296,056
4,782,462 4,797,765 4,947,271
781,335
502,951
238,309
496,028
327,750
293,997
280,370
280,370
230,000
19,621
12,444
7,212

สัญญารับจ้างบริการ
บริษัทได้ทาสัญญารับจ้างบริการกับบริษัทย่อย เพื่อทาหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญา
โดยได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 0.10 - 0.30 ล้านบาทต่อบริษัท โดยทาสัญญามีกาหนดเวลา 1 ปี และมีสิทธิ
ต่ออายุสญ
ั ญา
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การคา้ ประกัน
บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการคา้ ประกันวงเงินกูย้ ืมระยะสัน้ ของบริษัทฯ ย่อยแห่งหนึ่งจากสถาบันการเงินจานวน 150
ล้านบาท โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมระหว่างกัน
12.4

เงินให้กู้ยมื ระยะสั้นแก่บริษัทฯ ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษัทฯ โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 2-6 ต่อปี และ มี
กาหนดจ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
12.5

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน
บริษัทฯ ยึดหลักการดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม ดังนัน้ การทาข้อตกลงหรือข้อผูกพันใดๆ
ทางธุรกิจกับบุคคลภายนอก หรือการเข้าทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักการเดี ยวกันไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยบริษัทฯ ได้กาหนดขัน้ ตอนการดาเนินงาน ผูม้ ีอานาจอนุมัติของ
ผูบ้ ริหารและระดับไว้อย่างชัดเจน เฉพาะเรื่องตามแต่กรณี โดยธุรกรรมทัง้ หมดสะท้อนสภาวะการตลาดในช่วงเวลาที่ประกอบ
ธุรกิ จ การกาหนดเกณฑ์/ ขัน้ ตอนดังกล่าวบริษัทฯ กระทาอย่างเปิ ดเผยโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็ นหลัก
นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยังมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน การรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทฯ
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิหรือเพื่อทราบเป็ นปกติประจาทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ ทัง้ หมดต่อสาธารณะตามหลักเกณฑ์วิธีการ และการเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ จด
ทะเบียน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ได้ถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวอย่างเคร่งครัด
นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
กรณีเกิดรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต จะต้องเป็ นรายการที่ดาเนินการทางธุรกิจ
ตามปกติ มีกาหนดเงื่อนไขต่างๆ เช่นเดียวกับการทารายการค้าปกติ คือเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล เช่นเดียวกับเงื่อนไขของ
รายการที่เกิดขึน้ ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลภายนอกทั่วไป ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ สาหรับนโยบายการกาหนดราคาซือ้ ขาย
หรือการบริการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกัน จะกาหนดจากราคาเชิงพาณิชย์ตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่
กาหนดให้กบั กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะเปิ ดเผย ชนิด และมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งภายใต้ประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ใช้บงั คับกับการทารายการ
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13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
13.1 งบการเงิน
ก. ผูส้ อบบัญชี
สรุปรายงานของผูส้ อบบัญชี ในรอบ 3 ปี ที่ผา่ นมา
รายงานของผูส้ อบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผูส้ อบบัญชี :

นายชัยยุทธ อังศุวิทยา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 3885

ความเห็นผูส้ อบบัญชี :

สานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุม่
บริษัท

รายงานของผูส้ อบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผูส้ อบบัญชี :

นายชัยยุทธ อังศุวิทยา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 3885

ความเห็นผูส้ อบบัญชี :

สานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุม่
บริษัท

รายงานของผูส้ อบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ผูส้ อบบัญชี :

นายจิโรจ ศิรโิ รโรจน์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 5113

ความเห็นผูส้ อบบัญชี :

บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด
ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุม่
บริษัท
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชั่น จากัด )มหาชน(
การไม่ แสดงความเห็น
(1) ข้าพเจ้าได้รับการว่าจ้างให้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) (“บริ ษทั ”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและเฉพาะกิจการ งบกาไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
และเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงิ นสดรวมและเฉพาะกิ จการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ที่ กล่าวข้างต้นนี้
ได้ เนื่องจากเรื่ องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นมีนยั สาคัญ ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชี
ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวได้
เกณฑ์ ในการไม่แสดงความเห็น
(2) เนื่องจากสถานการณ์ตามที่กล่าวดังต่อไปนี้
2.1) ตามที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินราคา ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 ของธุรกิจโรงแรมดาราเทวี ซึ่ งการประเมินราคาได้อิงกับข้อสมมติฐานและประมาณการสาหรับการ
ด้อยค่ าที่ อาจเกิ ดขึ้ น ที่ จัดท าโดยกลุ่ มบริ ษ ัท และผลของการวิเคราะห์ น้ ี ไม่มี ขอ้ บ่ งชี้ ว่ามู ลค่ าตามบัญชี ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ของสิ นทรัพย์เหล่านี้ มีการด้อยค่า อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2560 จนถึงปั จจุบันหน่ วยงานราชการ
ท้องถิ่นได้มีคาสั่งให้ระงับการใช้อาคารบางอาคาร และการให้บริ การห้องพักส่ วนที่ เกินจากที่ ได้รับอนุ ญาต มีผลทาให้
รายได้จากธุรกิจโรงแรมดาราเทวีลดลงอย่างมีนยั สาคัญและส่งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานของธุรกิจโรงแรมดาราเทวี
ประกอบกับในระหว่างปี 2563 จนถึ งปั จจุ บัน กลุ่มบริ ษทั ได้หยุดดาเนิ นกิ จการธุ รกิ จโรงแรมดาราเทวีชั่วคราว อัน
เนื่ องมาจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ซึ่ งในสถานการณ์ของความไม่
แน่นอนที่มีสาระสาคัญอย่างมากต่อผลการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ทาให้เกิดความไม่แน่นอนโดยรวมต่อการประเมิน
ความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐานต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์การด้อยค่า
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึ งไม่ สามารถระบุ ได้ว่ามู ลค่ าตามบัญชี ของ ที่ ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์ ของธุ รกิ จโรงแรมดาราเทวี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 3,520.52 ล้านบาท ที่แสดงในงบการเงินรวม ถูกต้องหรื อไม่
2.2) ตามที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14. กลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินราคาของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของธุรกิจบริ หารจัดการขยะ ซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชี จานวน148.41 ล้านบาท และของ
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซ่ ึงมีมูลค่าตามบัญชี จานวน 2,889.50 ล้านบาท ในงบการเงินรวม
ดังนั้น ข้าพเจ้าไม่สามารถระบุได้วา่ มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวและค่าความนิ ยม
จานวน 656.94 ล้านบาท ที่แสดงในงบการเงิ นรวมถูกต้องหรื อไม่ และมูลค่าของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย จานวนรวม
2,937.02 ล้านบาท เงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั ย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ จานวนรวม 5,572.02 ล้านบาท และเงินทดรองจ่าย
ให้แก่บริ ษทั ย่อย จานวนรวม 90.46 ล้านบาท ที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ถูกต้องหรื อไม่
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2.3) ตามที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 อุปกรณ์ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 จานวน 213.38 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และจานวน 6.62 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ ขา้ พเจ้าไม่สามารถตรวจสอบความมี อยู่จริ งและไม่สามารถระบุ ได้ว่า มูลค่าดังกล่าวถูกต้องหรื อไม่ เนื่ องจาก
ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั อยู่ ระหว่างการตรวจสอบรายการดังกล่าว
2.4) สิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั มีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 45.45 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ ที่ขา้ พเจ้าไม่สามารถตรวจสอบความมีอยูจ่ ริ งและไม่สามารถระบุได้วา่ มูลค่าดังกล่าวถูกต้อง
หรื อไม่ เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบรายการดังกล่าว
2.5) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.1 ว่า กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้นาสิ นทรัพย์ หนี้ สินและ ผลการดาเนิ นงานของ
กลุ่มบริ ษทั ย่อยในประเทศกัมพูชาและในประเทศไทย มารวมในการจัดทางบการเงินรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.6 และ 3.7 อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์
ปั จจุบนั ข้าพเจ้าไม่สามารถเข้าถึงเอกสารหลักฐานที่ทาให้ขา้ พเจ้าสามารถระบุได้วา่ สิ นทรัพย์ หนี้ สิน ส่ วนของผูถ้ ือ
หุน้ และผลการดาเนินงาน และการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั ย่อยดังกล่าวนั้น ถูกต้องเหมาะสมหรื อไม่ เนื่ องจาก
ไม่สามารถระบุได้วา่ รายการและเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้เกิดขึ้นจริ งและเกี่ยวข้องกับกิจการและได้ถูกบันทึกในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนและได้ถูกบันทึกในบัญชีที่เหมาะสม สิ นทรัพย์ หนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นมีอยู่
จริ ง ได้บันทึ กและเปิ ดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องไว้ครบถ้วนและแสดงมูลค่าด้วยจานวนที่ ถูกต้องเหมาะสม และเป็ น
กรรมสิ ทธิ์ และข้อผูกพันของกิจการ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุได้วา่ มีรายการปรับปรุ งใดที่จาเป็ นในจานวน
เงินดังกล่าวหรื อไม่ รวมถึงความครบถ้วนในการเปิ ดเผยข้อมูล
2.6) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27 ว่า กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้บนั ทึกรายการค่าที่ปรึ กษาที่แสดง
ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร เป็ นจานวน 29.41 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และจานวน 3.41 ล้านบาท ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์ปัจจุบนั ข้าพเจ้าไม่สามารถระบุ
ได้ว่าเป็ นค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้นจริ งหรื อเกี่ ยวข้องกับกิ จการหรื อไม่ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึ งไม่สามารถระบุได้ว่า ค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว จัดประเภทบัญชีไว้ถูกต้องเหมาะสมหรื อไม่
2.7) ความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานต่อเนื่อง ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 1.2 ซึ่งระบุวา่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สถานะทางการเงินบางส่ วนของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั เป็ นดังนี้
กลุ่มบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

ปั จจัยเสี่ ยง
ต่อการดาเนินการต่อเนื่อง

บริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
ล้านบาท

(1) กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
(2) ขาดทุนสะสม
(3) หนี้สินหมุนเวียนมากกว่า
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
(4) ส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
(ขาดทุนสะสมเกินทุน)
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(818)
(7,000)

(4,572)
(6,182)

(329)
(3,125)

(1,227)
(2,796)

10,440

10,053

1,781

1,474

(2,116)

(1,298)

1,766

2,095
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นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้เกิดการฟ้ องร้องในระหว่างผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ในช่วงปี พ.ศ.2560 ทาให้เกิ ด
ปั ญหาการขัดแย้งอย่างรุ นแรงในการบริ หารงาน จนส่งผลต่อการบริ หารการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และทาให้
เกิดการผิดนัดชาระหนี้และมีการฟ้องร้องของเจ้าหนี้ เป็ นลาดับมา ตลอดจนอดีตกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้
ถูกกล่าวโทษจากหน่ วยงานกากับดูแล ทาให้เจ้าหนี้ ส่วนใหญ่ได้ฟ้องร้องต่อศาลแล้ว ซึ่ งคดี ความส่ วนใหญ่ได้มีคา
พิพากษาถึงที่สุด ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22.1 และ 33 และมีคดีความที่ศาลได้พิพากษาถึง
ที่สุดแล้ว ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22.2 ทาให้กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากคาพิพากษา
ดังกล่าว จานวน 1,952.41 ล้านบาท ในปี 2560 และต้องรับรู ้ดอกเบี้ยตามคาพิพากษาในปี 2561 จานวนเงินสุทธิ 52.11
ล้านบาท เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ดงั กล่าวแสดงให้เห็นว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ซึ่งอาจเป็ นเหตุให้เกิด
ข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
(3) ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นมีดงั นี้
(3.1) ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33 ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับคดีความที่บริ ษทั ถูกฟ้องร้อง
(3.2) ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22.1 ที่ระบุวา่ ในปี 2560 กลุ่มบริ ษทั ได้รับรู ้หนี้ สินตามคา
พิพากษาจากการค้ า ประกัน ตามคาพิพ ากษาสิ้ นสุ ดของศาล เป็ นจ านวนเงิ น สุ ท ธิ 1,952.41 ล้า นบาท ทาให้เกิ ด
ค่าใช้จ่ายจากภาระค้ าประกันดังกล่าวในงบกาไรขาดทุนรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31ธันวาคม 2560 ในจานวน
เดียวกัน และต้องรับรู ้ดอกเบี้ยตามคาพิพากษาในปี 2561 จานวนเงินสุ ทธิ 52.11 ล้านบาท ซึ่ งได้บนั ทึกเพิ่มในบัญชี
หนี้สินตามคาพิพากษาจากการค้ าประกัน
(3.3) ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27 ว่า ในปี 2561 บริ ษทั ได้บนั ทึกค่าชดเชยความเสี ยหายทาง
ธุรกิจตามบันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ที่ทากับบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง จานวน 93.54 ล้านบาท
ทั้งนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่ องเหล่านี้
เรื่ องอื่น
(4) งบการเงินรวมของบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) และ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและเฉพาะกิจการ งบกาไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
และเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันที่แสดงเปรี ยบเทียบ ข้าพเจ้า
เป็ นผูต้ รวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและได้รายงานโดยไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว ตามรายงานลง
วันที่ 1 เมษายน 2564 ซึ่งแนบท้ายรายงานของข้าพเจ้านี้
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
(5) ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรับ ผิด ชอบเกี่ ยวกับ การควบคุมภายในที่ ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่า จาเป็ น
เพื่อให้สามารถจัดทางบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการที่ ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
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ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้
เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่
สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
(6) ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากการปฎิบตั ิงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี อย่างไรก็ตามเนื่ องจากเรื่ องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็ น
ข้า พเจ้า ไม่ส ามารถหาหลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ เ หมาะสมอย่า งเพียงพอเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นต่องบ
การเงินดังกล่าวได้
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกาหนดของจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้
ปฎิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้

(นายชัยยุทธ อังศุวทิ ยา)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3885
สานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 1 เมษายน 2564
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ข. ตารางสรุ ปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนผู้ถอื หุ้น
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
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งบกระแสเงินสด
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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อัตราส่วนทางการเงิน

2561

2560

2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง :
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

0.05

0.04

0.09

อัตรากาไรขัน้ ต้น (ร้อยละ)

4.21

5.61

8.89

อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)

-97.58

-487.08

-177.11

n/a

n/a

n/a

-8.39

-40.29

-13.65

-10.70

-53.59

-22.14

อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)

-5.61

-9.08

2.84

อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้ (เท่า)

-0.48

-6.42

-3.59

กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)

-0.41

-2.27

-0.96

มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้ (บาท)

-1.02

-0.62

1.66

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร :

อัตราส่วนผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ร้อยละ)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน :
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน :

อัตราส่วนสภาพคล่องของปี 2562 ใกล้เคียงกับกับปี ก่อนหน้า ความสามารถในการทากาไรลดลง มีอตั รากาไรขัน้ ต้น
เป็ นลบ เนื่องจากรายได้ของธุรกิจโรงแรมลดลงจากการถูกระงับการใช้อาคารบางส่วนจากหน่วยราชการท้องถิ่นตัง้ แต่ปี 2560
และสถานการณ์ COVID 19 เกิดขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ มีคา่ ใช้จ่ายเกิดขึน้ ตามคาพิพากษาจากการคา้ ประกัน และ
ขาดทุนจากการดาเนินงานที่ยกเลิกของบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่ง ทาให้ประสิทธิภาพในการดาเนินงานยังไม่สามารถพัฒนา
ให้ดีขนึ ้ ได้
13.2 คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
ความเห็นของฝ่ ายจัดการต่องบการเงิน
1. บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร โดยได้รบั การจดทะเบียน จากกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า
กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 และมีการจดทะเบียนครัง้ ล่าสุด เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 โดยที่คณะกรรมการ
บริษัทเดิม ในปี 2560 และ 2561 ไม่ได้จดั ทาและจัดให้มีผสู้ อบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของบริษัทภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ทาให้คณะกรรมการและผูบ้ ริหารมีหน้าที่ที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของ
บริษัทในการจัดทา การเสนอให้ผถู้ ือหุน้ อนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี การตรวจสอบ การออกงบการเงินและจัดส่งงบการเงิน
สาหรับปี สนิ ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บนพืน้ ฐานข้อจากัดของข้อมูล แต่คณะกรรมการบริษัทเชื่อโดยสุจริตว่า งบการเงินที่ได้
จัดทาขึน้ นีเ้ ป็ นไปตามมาตรฐานทางบัญชีที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
2. ปั จ จุบัน ทรัพ ย์สิน ของบริษั ท และบริษั ท ย่อ ยที่ ถูก ยึด ไว้ต ามหมายบัง คับ คดี มีหุ้น สามัญ ของบริษั ท ย่อ ย และ
ทรัพย์สนิ ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยนักลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบ ข้อ 30.
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3. งบการเงินรวมของบริษัท สาหรับปี สนิ ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นงบการเงินที่ผสู้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็น
ต่องบ โดยมีประเด็นที่ใกล้เคียงกับงบการเงินรวมของบริษัท สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ มาจาก
3.1 ในปี 2560 จนถึงปั จจุบนั ธุรกิจโรงแรมดาราเทวี ได้มีการปิ ดการใช้งานของอาคารบางอาคารที่เป็ นพืน้ ที่
ให้บริการซึง่ เป็ นแหล่งรายได้ที่สาคัญอันเนื่องจากไม่มีใบอนุญาต และส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจโรงแรมดารา
เทวี อีกทัง้ ในระหว่างปี 2563 จนถึงปั จจุบนั บริษัทได้หยุดดาเนินการธุรกิจโรงแรมดาราเทวี เป็ นการชั่วคราว อันเนื่องมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็ นสถานการณ์สง่ ผลให้มี ความไม่แน่นอนที่เป็ น
สาระสาคัญต่อผลการดาเนินงาน และส่งผลต่อการประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐานในการวิเคราะห์การด้อยค่าทา
ให้ผสู้ อบบัญชีไม่สามารถระบุได้ว่า มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างของธุรกิจโรงแรมดาราเทวี ที่แสดงในงบ
การเงินรวม ถูกต้องหรือไม่
3.2 ผูส้ อบบัญชีไม่สามารถระบุได้ว่ามูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของธุรกิจบริหารจัดการขยะ
และค่าความนิยมของธุรกิจบริหารจัดการขยะและธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่แสดงในงบการเงินรวม
ถูกต้องหรือไม่ รวมถึงมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยเงินให้กยู้ ืมแก่บริษัทย่อยและดอกเบีย้ ค้างรับ และเงินทดรองจ่ายให้แก่บริษัท
ย่อย ที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ถูกต้องหรือไม่
3.3 ผูส้ อบบัญชี ไม่สามารถตรวจสอบความมีอยู่จริงและไม่สามารถระบุได้ว่า มูลค่าตามบัญชีของอุปกรณ์ของ
กลุม่ บริษัทถูกต้องหรือไม่ โดยปั จจุบนั กลุม่ บริษัทอยูร่ ะหว่างการตรวจสอบรายการดังกล่าว
3.4 ผูส้ อบบัญชีไม่สามารถตรวจสอบความมีอยูจ่ ริงและไม่สามารถระบุได้วา่ มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือ
ของบริษัทในงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการถูกต้องหรือไม่โดยปั จจุบนั กลุม่ บริษัทอยูร่ ะหว่างการตรวจสอบรายการดัง กล่าว
3.5 ผูส้ อบบัญชี ไม่สามารถระบุได้วา่ สินทรัพย์ หนีส้ นิ ส่วนของผูถ้ ือหุน้ และผลการดาเนินงาน และการเปิ ดเผย
ข้อมูลของกลุม่ บริษัทย่อย ในประเทศกัมพูชาและในประเทศไทย ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
3.6 ผูส้ อบบัญชีไม่สามารถระบุได้วา่ ค่าที่ปรึกษาที่บนั ทึกภายใต้คา่ ใช้จ่ายในการบริหารเป็ นค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
หรือเกี่ยวข้องกับกิจการหรือไม่ และจัดประเภทบัญชีไว้ถกู ต้องเหมาะสมหรือไม่
3.7 ความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการฝ่ ายจัดการของบริษัท ได้รบั
ทราบประเด็นต่างๆ ที่ทาให้ผสู้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็น ต่องบการเงินรวมของบริษัท สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 2561 แล้วและจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไขประเด็นดังกล่าว เพื่อให้ความไม่แน่นอนต่างๆ ที่ผสู้ อบบัญชี
กล่าวถึงทัง้ หมดหมดไป
4. เนื่องจากผูส้ อบบัญชี ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิ นรวมของบริษัทและบริษัทย่อย เป็ นเวลาสามปี ติดต่อกัน
(ตัง้ แต่งบการเงินรวม สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จนถึงปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561) และส่วนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ตามงบการเงินรวม สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ติดลบจานวน 2,056.75 ล้านบาท ทาให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิก
ถอนเพิ่มเติม และจะต้องแก้ไขเหตุแห่งการถูกเพิกถอนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ตอ่ ไป
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ภาพรวมผลการดาเนินงาน
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
รายการ

2561

2560

เพิ่ม(ลด)

ร้อยละ

รายได้จากการขาย ให้เช่าและบริการ

838.46

936.61

(98.15)

(10.48)

ต้นทุนการให้เช่าและบริการ

803.13

884.03

(80.90)

(9.15)

กาไรขัน้ ต้น

35.33

52.58

(17.25)

(32.81)

รายได้อื่น

26.51

50.05

(23.54)

(47.03)

รวมรายได้

61.84

102.63

(40.79)

(39.74)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ

277.46

1,938.91

(1,661.45)

(85.69)

ต้นทุนทางการเงิน

560.52

589.83

(29.31)

(4.97)

52.11

1,952.41

(1,900.30)

(97.33)

ค่าใช้จ่ายรวม

890.09

4,481.15

(3,591.06)

(80.14)

กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(828.25)

(4,378.52)

(3,550.27)

(81.08)

52.54

48.44

4.10

8.46

(775.71)

(4,330.08)

(3,554.37)

(82.09)

(42.31)

(241.72)

(199.41)

(82.50)

กาไร(ขาดทุน)รวมสาหรับปี

(818.02)

(4,571.80)

(3,753.78)

(82.11)

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

(0.11)

9.78

9.89

101.12

(818.13)

(4,562.02)

(3,743.89)

(82.07)

ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ตามคาพิพากษาจากการคา้ ประกัน

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
ขาดทุนจากการดาเนินงานทีย่ กเลิก

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

ผลการดาเนินงานโดยสรุ ป ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2561 มีรายได้จากการขาย ให้เช่าและ
ให้บริการ เป็ นจานวน 838.46 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้าที่มีจานวน 936.61 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็ นร้อยละ 10.48 และ
ขาดทุนสุทธิ เป็ นจานวน 818.02 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปี ก่อนหน้าที่มีขาดทุนสุทธิ เป็ นจานวน 4,571.80 ล้านบาท โดย
สาเหตุหลักที่ทาให้ผลการดาเนินงานตามงบการเงินรวมขาดทุน เกิดจากค่าใช้จ่ายในการบริหาร จานวน 217.31 ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงิน จานวน 560.52 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ตามคาพิพากษาจากการคา้ ประกันเพิ่มขึ น้ จานวน 52.11 ล้าน
บาท จากดอกเบีย้ ผิดนัดชาระ และผลขาดทุนของการดาเนินงานที่ยกเลิกจานวน 42.31 ล้านบาท
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หน่ วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการ

2561

รายได้จากการขาย ให้เช่าและบริการ

2560

เพิ่ม(ลด)

ร้อยละ

25.20

25.80

(0.60)

-

-

-

กาไรขัน้ ต้น

25.20

25.80

(0.60)

(2.33)

รายได้อื่น

304.08

332.37

(28.29)

(8.51)

รวมรายได้

329.28

358.17

(28.89)

(8.07)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ

205.33

1,098.00

(892.67)

(81.30)

ต้นทุนทางการเงิน

453.15

485.43

(32.28)

(6.65)

-

-

-

ต้นทุนการให้เช่าและบริการ

ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ตามคาพิพากษาจากการคา้ ประกัน

(2.33)

ค่าใช้จ่ายรวม

658.48

1,583.43

(924.95)

(58.41)

กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(329.20)

(1,225.26)

(896.06)

(73.13)

0

(2.22)

(2.22)

(100.00)

(329.20)

(1,227.48)

(898.28)

(73.18)

(0.11)

10.98

11.09

101.00

(329.31)

(1,216.50)

(887.19)

(72.93)

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

สาหรับผลการดาเนินงาน สาหรับงบเฉพาะกิจการของบริษัท ปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีรายได้ รวม
329.28 ล้านบาท โดยรายได้หลักมาจากดอกเบีย้ รับจากเงินที่บริษัทให้กยู้ ืมแก่บริษัทย่อย โดยมีคา่ ใช้จ่ายหลัก ได้แก่ ค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร จานวน 111.79 ล้านบาท ค่าชดเชยความเสียหายทางธุรกิจขาดทุนจานวน 93.54 ล้านบาท เป็ นไปตามบันทึก
ข้อตกลง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ที่กรรมการบริษัทในขณะนัน้ ทากับบริษัทย่อยแห่งหนึง่ ของบริษัทและต้นทุนทางการ
เงิน จานวน 453.15 ล้านบาท ทาให้มีผลขาดทุน 329.31 ล้านบาท
ฐานะการเงิน
ตามงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ รวมจานวน 9,480.59 ล้านบาท ลดลงจากปี
ก่อนหน้าที่มีจานวน 10,014.51 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็ นร้อยละ 5.33 โดยมีสาเหตุหลัก มาจากค่าเสื่อมราคาสะสมเพิ่มขึน้
470.41 ล้านบาท
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนีส้ ิน รวมจานวน 11,537.34 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้าที่มีจานวน 11,253.19 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึน้ คิดเป็ นร้อยละ2.52 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ ของหนีท้ ี่ผิดนัดชาระ ปั จจุบนั บริษัทและบริษัทย่อยยังมี
หนีส้ นิ ที่ผิดนัดชาระ ทัง้ หมดเท่ากับ 7,849.46 ล้านบาท
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามงบการเงินรวมของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย สาหรับปี สนิ ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทนุ
จดทะเบียนชาระแล้ว จานวน 2,020.84 ล้านบาท มีสว่ นเกินมูลค่าหุน้ 2,853.24 ล้านบาท ขาดทุนสะสม 7,048.08 ล้านบาท

80

แบบ 56-1 ปี 2561
ขาดทุนสะสมเพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้าเท่ากับ 818.02 ล้านบาท และส่วนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย ติดลบเท่ากับ
2,056.75 ล้านบาท หรือลดลงจากปี ก่อนหน้าเท่ากับ 818.07 ล้านบาท
กระแสเงินสด
กระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 159.74 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จาก
ปี ก่อนหน้าที่มีจานวน 49.06 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 225.61 โดยในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดได้มา
จากผลการดาเนินงาน จานวน 185.57 ล้านบาท มีสินทรัพย์และหนีส้ ินจากการดาเนินงานเพิ่มขึน้ สุทธิ 435.79 ล้านบาท จ่าย
ดอกเบีย้ และภาษี เงินได้รวม 555.60 ล้านบาท เงิ นสดใช้ไปในกิ จกรรมลงทุนลดลง 47.95 ล้านบาท และ เงิ นสดได้มาจาก
กิจกรรมจัดหาเงินลดลง 124.63 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากหนีส้ นิ ผิดนัดชาระเพิ่มขึน้ 256.82 ล้านบาท และเงินสดจ่ายจากเงิน
กูย้ ืมระยะยาว 352.77 ล้านบาท ส่งผลให้ในระหว่างปี มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ สุทธิ 110.68 ล้านบาท

81

งบการเงิน

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั�วคราว
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทย่อย
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากที�ติดภาระคํ�าประกัน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื�น
ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื�อขาย - สุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน - สุทธิ
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

5, 30
6, 7, 30
7, 8

9
10, 30
11
12, 30
13, 30
14, 30
15
28
16
17

งบการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2560
2561

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2561
2560

159,742,361
217,209
184,007,016
52,520,442
131,513,458
528,000,486

49,059,754
215,291
171,770,168
54,538,209
151,588,077
427,171,499

192,147
1,184,933,703
4,782,461,894
45,448,559
79,246,955
6,092,283,258

6,239,250
863,913,560
4,797,765,419
45,607,064
79,716,814
5,793,242,107

70,953,252
1,556,195
220,764,025
172,189,577
7,394,907,214
354,233,609
656,937,646
18,757,640
62,291,886
8,952,591,044
9,480,591,530

91,637,525
1,662,387
220,551,123
172,189,577
7,894,068,255
446,980,761
656,937,646
21,455,382
81,856,567
9,587,339,223
10,014,510,722

300,000
3,242,709,653
1,556,195
46,800,000
247,134,880
525,015
1,541,506
7,185,688
3,547,752,937
9,640,036,195

300,000
3,242,709,653
1,662,387
46,800,000
270,193,876
944,841
1,541,506
5,944,313
3,570,096,576
9,363,338,683

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินที�ผิดนัดชําระ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที�ครบกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่วนที�ครบกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบริษัทและบุคคลอื�น
เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบริษัทย่อยและบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
หนี�สินตามคําพิพากษาจากการคํ�าประกัน - สุทธิ
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื�อเกษียณอายุ
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี�สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2560
2561

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2561
2560

6,963,703,340
627,543,304

5,621,892,595
456,076,420
465,951,708

22, 30
18, 22, 30
7

7,849,463,531
158,200,881
345,785,517

6,250,830,835
626,032,134
380,592,295

21

565,484,529

764,315,578

9,600,000
2,004,516,513
2,928,914
32,309,153
10,968,289,038

997,615
470,982,644
1,952,410,642
1,409,686
32,780,175
10,480,351,604

280,370,000
1,386,152
7,873,002,796

441,704,168
280,370,000
1,437,796
7,267,432,687

169,384,587
1,736,672
388,297,605
9,638,020
569,056,884
11,537,345,922

323,323,853
832,577
3,595,219
440,124,208
4,965,123
772,840,980
11,253,192,584

1,292,636
1,292,636
7,874,295,432

906,543
906,543
7,268,339,230

19, 22.1
7
22.2

21

16

-

-

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 2,691,819,598 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

งบการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2561
2560

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2561
2560

2,691,819,598

2,691,819,598

2,691,819,598

2,691,819,598

23

2,020,842,072
16,163,291
2,853,240,924

2,020,839,892
16,110,971
2,853,240,924

2,020,842,072
16,163,291
2,853,240,924

2,020,839,892
16,110,971
2,853,240,924

24

44,372,803
4,000,000
(7,048,080,635)
(7,077,904)
(2,116,539,449)
59,785,057
(2,056,754,392)
9,480,591,530

44,372,803
4,000,000
(6,230,059,797)
(6,971,712)
(1,298,466,919)
59,785,057
(1,238,681,862)
10,014,510,722

44,372,803
4,000,000
(3,173,727,839)
849,512
1,765,740,763
1,765,740,763
9,640,036,195

44,372,803
4,000,000
(2,844,520,841)
955,704
2,094,999,453
2,094,999,453
9,363,338,683

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

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื�อคืน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรเพื�อทุนสํารองตามกฎหมาย
จัดสรรเพื�อสํารองอื�น
ส่วนที�ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที�เป็นบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น

กําไร(ขาดทุน)สะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561
ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้น
ส่วนที�โอนไปกําไร(ขาดทุน)สะสม
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560
ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้น
ส่วนที�โอนไปกําไร(ขาดทุน)สะสม
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

23

23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ทุนที�ออก
และชําระแล้ว
2,020,839,892
2,180
2,020,842,072

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นทุน
ซื�อคืน
16,110,971
52,320
16,163,291

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
2,853,240,924
2,853,240,924

สํารอง
ตามกฎหมาย
44,372,803
44,372,803

สํารองอื�น
4,000,000
4,000,000

1,983,927,367
36,912,525
2,020,839,892

16,110,971
16,110,971

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

44,372,803
44,372,803

4,000,000
4,000,000

ผลกําไร(ขาดทุน)จากการ
ผลต่างของ
ประมาณการตามหลัก
ส่วนเกินทุนจาก อัตราแลกเปลี�ยน
การเปลี�ยนแปลง
จากการแปลง คณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับ
ยังไม่ได้จัดสรร มูลค่าเงินลงทุน
ค่างบการเงิน โครงการผลประโยชน์พนักงาน
(6,230,059,797)
955,704
(7,927,416)
(818,020,838)
(106,192)
(7,048,080,635)
849,512
(7,927,416)
-

(1,668,943,474)
10,678,536
(4,571,794,859)
(6,230,059,797)

652,572
303,132
955,704

(6,722,850)
(1,204,566)
(7,927,416)

(10,678,536)
10,678,536
-

รวม
องค์ประกอบ
อื�นของส่วน
ของผู้ถือหุ้น
(6,971,712)
(106,192)
(7,077,904)

ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
ส่วนน้อย
59,785,057
59,785,057

(6,070,278)
(10,678,536)
9,777,102
(6,971,712)

59,803,608
(18,551)
59,785,057

รวม
(1,238,681,862)
54,500
(818,127,030)
(2,056,754,392)
#REF!
3,286,441,921
36,912,525
(4,562,036,308)
(1,238,681,862)

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น

กําไร(ขาดทุน)สะสม

ผลกําไร(ขาดทุน)จากการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561
ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้น
ส่วนที�โอนไปกําไร(ขาดทุน)สะสม
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560
ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้น
ส่วนที�โอนไปกําไร(ขาดทุน)สะสม
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ

23

23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ทุนที�ออก
และชําระแล้ว
2,020,839,892
2,180
2,020,842,072

ส่วนเกิน มูลค่า
หุ้นทุนซื�อคืน
16,110,971
52,320
16,163,291

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
2,853,240,924
2,853,240,924

สํารอง
ตามกฎหมาย
44,372,803
44,372,803

สํารองอื�น
4,000,000
4,000,000

ยังไม่ได้จัดสรร
(2,844,520,841)
(329,206,998)
(3,173,727,839)

ส่วนเกินทุนจาก
การเปลี�ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
955,704
(106,192)
849,512

1,983,927,367
36,912,525
2,020,839,892

16,110,971
16,110,971

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

44,372,803
44,372,803

4,000,000
4,000,000

(1,627,724,228)
10,678,536
(1,227,475,149)
(2,844,520,841)

652,572
303,132
955,704

ประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน

(10,678,536)
10,678,536
-

รวมองค์ประกอบ
อื�นของส่วน
ของผู้ถือหุ้น
955,704
(106,192)
849,512

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
2,094,999,453
54,500
(329,313,190)
1,765,740,763

652,572
(10,678,536)
10,981,668
955,704

3,274,580,409
36,912,525
(1,216,493,481)
2,094,999,453

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้เช่าและให้บริการ
รายได้อื�น
- รายได้อื�นๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้เช่าและให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าชดเชยค่าความเสียหายทางธุรกิจ
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นตามคําพิพากษาการจากการคํ�าประกัน
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)ของการดําเนินงานต่อเนื�อง
ขาดทุนของการดําเนินงานที�ยกเลิก
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี

งบการเงินรวม
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
2561
2560

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
2561
2560

26
26

360,260,541
478,194,465

455,996,723
480,610,235

25,200,000

25,800,000

7

26,515,875
864,970,881

50,055,192
986,662,150

304,078,399
329,278,399

332,367,424
358,167,424

383,396,741
419,731,934
60,142,796
217,315,128
52,105,871
1,132,692,470
(267,721,589)
(560,525,983)
(828,247,572)
52,539,115
(775,708,457)
(42,312,381)
(818,020,838)

433,061,504
450,969,978
59,641,679
597,289,955
1,263,120,340
18,856,559
1,952,410,642
4,775,350,657
(3,788,688,507)
(589,832,188)
(4,378,520,695)
48,440,831
(4,330,079,864)
(241,714,995)
(4,571,794,859)

111,790,800
93,540,897
205,331,697
123,946,702
(453,153,700)
(329,206,998)
(329,206,998)
(329,206,998)

215,741,669
882,247,722
1,097,989,391
(739,821,967)
(485,435,145)
(1,225,257,112)
(2,218,037)
(1,227,475,149)
(1,227,475,149)

27

22.2
27

25
3.5

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น
รายการที�ไม่ต้องถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ
ตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย
รายการที�อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

-

(106,192)
(818,127,030)

10,678,536

303,132
(1,204,566)
(4,562,017,757)

-

(106,192)
(329,313,190)

10,678,536

303,132
(1,216,493,481)

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
การแบ่งปันกําไร
ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม
การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จ
ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หุ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
2561
2560

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
2561
2560

(818,020,838)
(818,020,838)

(4,571,794,859)
(4,571,794,859)

(329,206,998)
(329,206,998)

(1,227,475,149)
(1,227,475,149)

(818,127,030)
(818,127,030)

(4,562,017,757)
(4,562,017,757)

(329,313,190)
(329,313,190)

(1,216,493,481)
(1,216,493,481)

(0.4062)
2,013,964,107

(2.2700)
2,013,963,038

(0.1635)
2,013,964,107

(0.6095)
2,013,963,038

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรเป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
หนี�สูญและหนี�สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์
ค่าเสื�อมราคา
ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ภาษีถูกหัก ณ ที�จ่ายตัดบัญชี
กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์
ผลประโยชน์พนักงานเมื�อเกษียณอายุ
ค่าชดเชยค่าความเสียหายทางธุรกิจ
ขาดทุนของการดําเนินงานที�ยกเลิก
ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นตามคําพิพากษาการจากการคํ�าประกัน
เงินปันผลรับ
ดอกเบี�ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย
กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน
สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น)
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
เงินวางประกัน
เจ้าหนี�อื�นและหนี�สินหมุนเวียนอื�น
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี�ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
2561
2560

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
2561
2560

(828,247,572)

(4,378,520,695)

(329,206,998)

(1,225,257,112)

1,605,647
375,000
470,223,046
92,971,918
(11,126)
(1,858,547)
(42,312,381)
52,105,871
560,525,983

153,045,472
1,263,120,340
18,856,559
488,798,248
95,705,214
6,123,191
568,226
(12,760,255)
(241,714,995)
1,952,410,642
589,832,188

23,040,660
419,826
(11,126)
386,093
93,540,897
(298,202,460)
453,153,700

882,247,722
23,194,293
421,829
6,123,191
568,226
(411,653)
(12,001,424)
(306,893,743)
485,435,145

305,377,839

(64,535,865)

(56,879,408)

(146,573,526)

(14,756,732)
2,017,767
20,074,619
19,564,681

66,299,553
4,966,559
17,930,511
362,957,076

(34,413,005)
158,505
469,859
(24,000)

33,266,376
42,400
(306,029)
(271,773)

404,691,835
(471,022)
4,672,897
741,171,884
(560,525,983)
4,929,482
185,575,383

52,524,538
(100,000,000)
(11,844,805)
(371,000)
327,926,567
(589,832,188)
(1,698,662)
(263,604,283)

60,874,076
(51,644)
(29,865,617)
(1,946,920)
(1,217,375)
(33,029,912)

53,400,282
(337,665)
(60,779,935)
(152,307,471)
(213,087,406)

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากที�ติดภาระคํ�าประกัน(เพิ�มขึ�น)ลดลง
เงินลงทุนชั�วคราวเพิ�มขึ�น
เงินสดรับ(จ่าย)เพื�อให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทย่อย
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนเพิ�มขึ�น
เงินสดจ่ายเพื�อต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื�อขาย
ดอกเบี�ยรับ
เงินปันผลรับ
เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายทรัพย์สิน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
หนี�สินที�ผิดนัดชําระ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินเพิ�มขึ�น(ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลอื�น
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากบริษัทย่อย
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้น
เงินสดจ่ายชําระหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

2561

2560

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

20,684,273
(1,918)
(212,902)
(41,565,410)
(224,766)
69,265,779
47,945,056

76,159,017
(1,902)
(78,176,725)
(3,745,000)
(112,963,973)
(808,280)
4,294,656
(115,242,207)

15,303,525
11,595,322
(69,736)
99,198
26,928,309

49,605,980
42,054,097
12,001,424
(5,092,624)
4,294,656
102,863,533

256,821,951
(7,223,289)
(19,678,476)
(352,770,315)
54,500
(1,830,192)
(124,625,821)
1,787,989
110,682,607
49,059,754
159,742,361

2,634,310,746
(2,114,077,280)
(91,210,042)
(328,576,966)
36,912,525
(8,394,962)
(18,551)
128,945,470
(1,204,566)
(251,105,586)
300,165,340
49,059,754

54,500
54,500
(6,047,103)
6,239,250
192,147

11,651,410
(409,245)
50,370,000
36,912,525
98,524,690
(11,699,183)
17,938,433
6,239,250

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัท
บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชน
จากัด โดยมี ที่ต้ งั สานักงานใหญ่ คื อ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพฯ 10320
กลุ่มบริ ษทั ดาเนินธุรกิจ ดังนี้
1) การจาหน่ายและให้เช่าเครื่ องใช้สานักงาน โดยเฉพาะเครื่ องถ่ายเอกสาร และเครื่ องพิมพ์สาเนาอัตโนมัติ รวมถึงบริ การ
ซ่ อมบารุ งที่ เกี่ ยวข้อง บริ ษ ัท ได้รั บแต่ ง ตั้ง ให้เ ป็ นผูจ้ ัด จาหน่ า ยเครื่ อ งถ่ า ยเอกสาร รวมทั้ง อุ ปกรณ์ อ ะไหล่ แ ละวัส ดุ
สิ้ นเปลื องภายใต้เ ครื่ องหมายการค้าของ Konica Minolta แต่ เพีย งผูเ้ ดี ย วในประเทศไทย ตามสัญญา Exclusive
Distributorship และบริ ษทั ได้จาหน่ายสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ แล้วเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และบริ ษทั ไม่ได้
ประกอบธุรกิจนี้ต้ งั แต่ปี
2) ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
3) บริ หารจัดการขยะ
4) กิจการโรงแรม
5) อื่นๆ
1.2 ความไม่ แน่ นอนทีม่ สี าระสาคัญทีเ่ กีย่ วข้ องกับการดาเนินงานต่ อเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สถานะทางการเงินบางส่วนของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั เป็ นดังนี้
ล้านบาท

ปั จจัยเสี่ ยงต่อการดาเนินงานต่อเนื่อง
(1) กาไร(ขาดทุน) สาหรับปี
(2) ขาดทุนสะสม
(3) หนี้ สินหมุนเวียนมากกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียน
(4) ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั (ขาดทุนสะสมเกินทุน)

กลุ่มบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
(818)
(4,572)
(7,000)
(6,182)
10,440
10,053
(2,116)
(1,298)

บริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
(329)
(1,227)
(3,125)
(2,796)
1,781
1,474
1,766
2,095

นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้เกิ ดการฟ้ องร้องในระหว่างผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ในช่วงปี พ.ศ.2560 ทาให้เกิดปั ญหาการ
ขัดแย้งอย่างรุ นแรงในการบริ หารงาน จนส่งผลต่อการบริ หารการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และทาให้เกิดการผิดนัดชาระ
หนี้และมีการฟ้องร้องของเจ้าหนี้เป็ นลาดับมา ตลอดจนอดีตกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้ถูกกล่าวโทษจากหน่วยงาน
กากับดูแล ทาให้เจ้าหนี้ส่วนใหญ่ได้ฟ้องร้องต่อศาลแล้ว ซึ่งคดีความส่วนใหญ่ได้มีคาพิพากษาถึงที่สุด ตามที่กล่าวไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินข้อ 22.1 และ 33 และมีคดีความที่ศาลได้พิพากษาถึงที่สุดแล้วตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 22.2 ทาให้กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากคาพิพากษาดังกล่าวจานวน 1,952.41 ล้านบาท ในปี 2560 และต้อง
1

รับรู ้ดอกเบี้ยตามคาพิพากษาในปี 2561 จานวนเงินสุ ทธิ 52.11 ล้านบาท ปั จจัยเหล่านี้ ช้ ีให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนอย่างเป็ น
สาระสาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารเชื่อมัน่ ว่า การจัดทางบการเงินตามข้อสมมติฐานว่ากลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง
นั้น เหมาะสมเนื่ อ งจากผูบ้ ริ ห ารเชื่ อ ว่า คดี ต่ า งๆ ดัง กล่ า วจะไม่ ก ระทบต่ อ การด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งของกลุ่ ม บริ ษ ัท และ
บริ ษทั ดังนั้น งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จัดทาขึ้นตามเกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่อง
1.3 บริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร โดยได้จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่
มีนาคม 2562 และครั้งล่าสุดวันที่ ตุลาคม 2563 โดยที่คณะกรรมการบริ ษทั เดิมไม่ได้จดั ทางบการเงินภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนด คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารปั จจุบนั มีหน้าที่ที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับบริ ษทั ในการจัดทาและ
จัดส่งงบการเงินของบริ ษทั บนพื้นฐานข้อจากัดของข้อมูล แต่คณะกรรมการบริ ษทั เชื่อโดยสุจริ ตว่า งบการเงินที่ได้จดั ทาขึ้นนี้
เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
2. หลักเกณฑ์ ในการจัดทางบกการเงบิน
2.1 เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้ ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพ
บัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่ที่ได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นจากงบการเงินที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มีเนื้ อความขัดแย้งกัน หรื อมีการตีความใน
สองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
2.2 การประกาศใช้ มาตรฐานการรายงบานทางบการเงบินใหม่
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในปี ปั จจุบนั
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความที่
ออกและปรับปรุ งใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2561 ซึ่งการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้นในปี ปั จจุบนั ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมี
นัยสาคัญ
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ในปี ปั จจุบนั
ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีฯได้ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินการตีความ
มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม ในปี ดังต่อไปนี้
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ปี ที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง สัญญาเช่า
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่เงินเฟ้อรุ นแรง
ฉบับที่ 32 เรื่ อง การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง กาไรต่อหุน้
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง เกษตรกรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 เรื่ อง การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครั้งแรก
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การรวมธุรกิจ

2562
2562
2562

2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2563
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
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ปี ที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
และการดาเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง ส่วนงานดาเนินงาน
ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การร่ วมการงาน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสี ยในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดาเนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง สัญญาเช่าดาเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้น
ตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สิ นที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง สิ ทธิในส่วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน
การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง ข้อจากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้อกาหนดเงินทุนขั้นต่าและปิิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ สาหรับมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 16 เรื่ อง การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

2562
2562
2563
2562
2563
2562
2562
2562
2562
2562

2562
2562
2562
2562
2562
2562

2562
2562
2562
2562
2562
2562

2562
2563
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ปี ที่มีผลบังคับใช้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 19 เรื่ อง การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดิ นในช่วงการผลิตสาหรับเหมื องผิว
ดิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง เงินที่นาส่งรัฐ

2562
2563
2562
2562

ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตีความมาตรฐานการ
บัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1
มกราคม 2562 แล้วเห็นว่า มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1, ฉบับที่ 2, ฉบับที่ 7, ฉบับที่ 8, ฉบับที่ 10, ฉบับที่ 12, ฉบับที่ 16,
ฉบับที่ 17, ฉบับที่ 18, ฉบับที่ 19, ฉบับที่ 21, ฉบับที่ 23, ฉบับที่ 24, ฉบับที่ 27, ฉบับที่ 28, ฉบับที่ 33, ฉบับที่ 34, ฉบับ
ที่ 36, ฉบับที่ 37, ฉบับที่ 38, ฉบับที่ 40 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3, ฉบับที่ 8, ฉบับที่ 10, ฉบับที่ 11,
ฉบับที่ 12, ฉบับที่ 13, ฉบับที่ 15 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 จะไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ ส่ วนมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน อื่น ๆ ไม่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ
ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ
และฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนามาตรฐานการ
บัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับ ใช้ต้ งั แต่รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตั ิ
2.3 สกุลเงบินทีใ่ ช้ ในการดาเนินงบานลละนาเสนงงบกการเงบิน
งบการเงินนี้จดั ทาและแสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ข้อมูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
2.4 การใช้ วจิ ารณญาณลละการประมาณการ
ในการจัดทางบการเงินนี้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้วจิ ารณญาณการประมาณและ
ข้อ สมมติ ฐานหลายประการ ซึ่ งมี ผลกระทบต่ อการกาหนดนโยบายการบัญชี แ ละการรายงานจ านวนเงิ นที่ เกี่ ยวกับ
สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ในการจัดทางบการเงินผูบ้ ริ หารได้มีการใช้วิจารณญาณอย่างมีนยั สาคัญในการถือปิิบตั ิตามนโยบายการบัญชี ของ
กลุ่มบริ ษทั และแหล่งข้อมูลสาคัญของความไม่แน่ นอนในการประมาณการ ซึ่ งถื อปิิ บตั ิ เช่ นเดี ยวกันในการจัดทางบ
การเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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3. เกณฑ์ การจัดทางบการเงินรวม
3.1 งบการเงินรวมนี้จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(“กลุ่มบริ ษทั ” และ “บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย”) และได้จดั ทาขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการจัดทางบการเงินรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังต่อไปนี้
ชื่ อบริษัท

ประเภทกิจการ

ถือหุ้นในอัตราร้ อยละ
2561
2560

บริษทั ย่ อยทางตรง
บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล
พาวเวอร์ จากัด (IFEC-T)
บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป
แมนเนจเม้นท์ จากัด (ICAP)
บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์
อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (IWIND)
บริ ษทั กรี น เอนเนอร์จี เทคโนโลยี อิน
(ไทยแลนด์) จากัด (GE)
บริ ษทั สมประสงค์อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (SPS)
บริ ษทั เจ.พี. โซล่า พาวเวอร์ จากัด (JP)
บริ ษทั สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (SIFEE)
บริ ษทั อีสเอนเนอร์จี จากัด (IS)
บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล โพรไวเดอร์ จากัด (UP)
บริ ษทั วังการค้ารุ่ งโรจน์ จากัด (WR)
บริ ษทั ซันพาร์ค จากัด (SP)
บริ ษทั ซันพาร์ค 2 จากัด (SP2)
บริ ษทั แม่สะเรี ยง โซลา จากัด (MS)
บริ ษทั ซีอาร์ โซลาร์ จากัด (CR)
บริ ษทั สมภูมิโซล่าพาวเวอร์ จากัด (SPP)
บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ โซล่าร์ จากัด (ISOLAR)
บริ ษทั วี. โอ. เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย จากัด** (VON)
บริ ษทั ไอเฟค (แคมโบเดีย) จากัด (IFEC-C)

ธุรกิจลงทุน (Holding) ในธุรกิจพลังงาน
ทดแทนและบริ หารจัดการขยะ
ลงทุนและบริ หารโครงการ

99.99

99.99

99.99

99.99

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน

80.00

80.00

ผลิตและจาหน่ ายพลังงาน

99.99

99.99

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ในประเทศกัมพูชา

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
100.00

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
100.00

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
บริ หารจัดการขยะ
ผลิตและจาหน่ ายพลังงาน

99.99
99.99
95.00

99.99
99.99
95.00

วางระบบและขยายเครื อข่ายระบบงาน
คมนาคมและสายส่ งไฟฟ้า

99.99

99.99

บริษัทย่ อยทางอ้อม
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมถือหุ น้ โดย IFEC-T
บริ ษทั ทรู เอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จากัด**** (TEPL)
บริ ษทั คลีน ซิต้ ี จากัด (CC)
บริ ษทั รุ ้งเอกรยา เอ็นจิเนียริ่ ง (สระแก้ว) จากัด* (RA)
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมถือหุ น้ โดย ICAP
บริ ษทั สมาร์ททรี จากัด* (SMT)
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ชื่ อบริษัท
บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นจิเนียริ่ ง
แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัด* (ICON)
บริ ษทั เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (APK)
บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด**** (DDV)
บริ ษทั ดาราเทวี จากัด (DV)

ประเภทกิจการ
ตัวแทนจาหน่ายเครื่ องจักร อุปกรณ์ และ
อะไหล่ที่เกี่ยวกับการขนส่ งคมนาคม
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ทุกประเภท
โรงแรมรี สอร์ทและห้องชุด ภายใต้ชื่อ
“โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่”
ให้เช่าเครื่ องหมายการค้า ภายใต้ชื่อ
“โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่”

ถือหุ้นในอัตราร้ อยละ
2561
2560
99.99
99.99
99.99
99.99

99.99
99.99

99.99

99.99

ผลิตและจาหน่ ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน

99.99
99.99

99.99
99.99

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน

99.99

99.99

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน

99.99
99.99

99.99
99.99

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน

99.99
99.99

99.99
99.99

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน

99.99

99.99

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ ายพลังงาน

99.99
99.99

99.99
99.99

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน

99.99
99.99

99.99
99.99

ผลิตและจาหน่ ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน

99.99
99.99

99.99
99.99

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน

99.99

99.99

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน

99.99

99.99

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน

99.99

99.99

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน

99.99

99.99

บริ ษทั ย่อยทางอ้อมถือหุ น้ โดย IWIND
บริ ษทั ลมลิกอร์ จากัด*** (LLG)
บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ ธุรกิจ จากัด* (IBIZ)
(ชื่อเดิม “บริ ษทั สาธารณูปโภคเกาะพยาม จากัด” (KPY))
บริ ษทั เกาะเต่า วินด์ จากัด* (KTW)
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมถือหุน้ โดย GE
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ โซล่าร์ จากัด* (GPS)
บริ ษทั กรี น โซล่าร์ ฟาร์ม จากัด* (GSF)
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมถือหุน้ โดย SPS
บริ ษทั สมประสงค์ มารวย จากัด* (SMR)
บริ ษทั สมประสงค์ มาเลิศ จากัด* (SML)
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมถือหุน้ โดย JP
บริ ษทั เจ.พี. มัง่ คัง่ จากัด* (JPM)
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมถือหุ น้ โดย SIFEE
บริ ษทั สแกน เพาเวอร์ จากัด* (SPW)
บริ ษทั สแกน สมมาตร จากัด* (SSM)
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมถือหุ น้ โดย IS
บริ ษทั อีส เพาเวอร์ กรี น จากัด* (ISP)
บริ ษทั อีส ซัน ฟาร์ม จากัด* (ISF)
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมถือหุน้ โดย UP
บริ ษทั ยู โซล่าร์ จากัด* (USL)
บริ ษทั ยู รี นิวเอเบิ้ล จากัด* (URA)
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมถือหุน้ โดย WR
บริ ษทั วังรุ่ งโรจน์ จากัด* (WRR)
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมถือหุน้ โดย SP
บริ ษทั ซัน ลาร์โซ จากัด* (SLS)
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมถือหุน้ โดย SP2
บริ ษทั ซัน รี นิวเอเบิล้ จากัด* (SRA)
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมถือหุน้ โดย MS
บริ ษทั แม่สะเรี ยง สวนแสง จากัด* (MSS)
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ชื่ อบริษัท
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมถือหุน้ โดย VON
บริ ษทั วี.โอ. โซล่าร์ จากัด** (VOS)
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมถือหุ น้ โดย IFEC-C
Monthon Dynasty Co., Ltd.

ประเภทกิจการ

ถือหุ้นในอัตราร้ อยละ
2561
2560

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน

99.99

99.99

ให้เช่าที่ดินในประเทศกัมพูชา

49.00

49.00

* ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ยังไม่ได้เริ่ มดาเนินพาณิ ชยกิจ
** โดยมติของที่ประชุมกรรมการของบริ ษทั ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีมติอนุมตั ิให้จาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั
ย่อยและบริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าวทั้งจานวน โดยมีผลขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวจานวน 31.84 ล้านบาท
***โดยมติของที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของ IWIND ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 มีมติอนุมตั ิให้จาหน่ายเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าวทั้งจานวน โดยมีผลขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวจานวน 93.54 ล้านบาท
**** หยุดดาเนินกิจการตั้งแต่ปี 2559 และเดือนพฤษภาคม 2563 ตามลาดับ
3.2 งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยซึ่ งจัดตั้งในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ณ วันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงินสาหรับรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สิน และอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ ยในระหว่างปี สาหรับรายการที่ เป็ นรายได้และ
ค่าใช้จ่าย ผลต่างซึ่ งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็ นรายการ “ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบ
การเงิน” ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
3.3 ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รายการระหว่างกันที่ มีสาระสาคัญ ยอดเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ และทุน
เรื อนหุน้ ของบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว
3.4 บริ ษทั ฯ นางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ มีอานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึง
วันที่บริ ษทั ฯ สิ้นสุดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
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3.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยมีมติให้หยุดดาเนินงานบริ ษทั ย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่ง (TEPL) เนื่องจากเห็นว่าการ
ดาเนินธุรกิจในส่วนดังกล่าวไม่คุม้ ค่าเชิงพาณิ ชย์
รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานบริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าวซึ่งแสดงอยูใ่ นงบการเงินรวม มีดงั ต่อไปนี้
(หน่ วย : บาท)
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากที่ติดภาระค้ าประกัน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ สาหรับการดาเนินงานทีย่ กเลิก

216,482
945,943
2,219,543
4,775,796
800,000
175,903,286
16,927
184,877,977

หนีส้ ิน
หนี้สินที่ผิดนัดชาระ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ ินสาหรับการดาเนินงานทีย่ กเลิก

146,591,454
6,226,589
4,345
1,188,250
154,010,638

ผลการดาเนินงานของการดาเนินงานทีย่ กเลิก
ขาดทุนสาหรับปี จากการดาเนินงานทีย่ กเลิก

(42,312,381)
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3.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของกลุ่ม IWIND ที่ตรวจสอบโดยผูส้ อบอื่น ซึ่ งแสดง
อยูใ่ นงบการเงินรวม มีดงั ต่อไปนี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์

136,894,864
42,960,098
51,145
6,727,549
724,651,215
5,658,482
33,115,542
950,058,895

หนีส้ ิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ครบกาหนดชาระภายใน 1 ปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ิน

158,200,881
18,869,797
412,267,549
9,600,000
1,869,114
1,102,831
601,910,172

งบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ

99,803,063
16,736,840
(59,991,147)
(206,392)
(35,655,933)
(32,147,618)
(11,461,187)
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3.7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของกลุ่ม IFEC-C ที่ ยงั ไม่ได้รับการตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชี ซึ่งแสดงอยูใ่ นงบการเงินรวม มีดงั ต่อไปนี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์

3,774,565
1,540,112
210,348
232,420,526
51,509
237,997,060

หนีส้ ิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์
งบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ

2,831,796
8,710
563,095
3,403,601
8,854,620
16,757
(14,680,104)
(5,808,727)

4. นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด หมายถึง เงิ นสดและเงิ นฝากธนาคาร และเงิ นลงทุ น ระยะสั้นที่ มีสภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึ ง
กาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้
4.2 เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชัว่ คราวเป็ นเงินฝากประจาประเภทมีกาหนดระยะเวลามากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี
4.3 ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ การค้าแสดงด้วยมูลค่าที่จะได้รับ ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี หนี้ สูญที่
เกิดขึ้นในระหว่างปี ตัดเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิดขึ้น บริ ษทั ประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ โดยอาศัยการประเมินผลของฝ่ าย
บริ หารเกี่ ยวกับความสู ญเสี ยที่ อ าจจะเกิ ดขึ้ น จากยอดลูก หนี้ ที่ค งค้า งอยู่ ณ วันสิ้ นปี การประเมิ น ผลดังกล่ าวได้คานึ งถึ ง
ประสบการณ์ การชาระเงิ นในอดี ต และปั จจัยอย่างอื่ น ซึ่ งรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในส่ วนประกอบและปริ มาณของลูกหนี้
ความสัมพันธ์ของยอดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อยอดลูกหนี้ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
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4.4 สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนของสิ นค้าคานวณโดย วิธีถวั เฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก ต้นทุนในการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อสิ นค้านั้น เช่น ค่าภาษี อากร ค่า
ขนส่งหักด้วยส่วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้ อสิ นค้า มูลค่าที่จะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของ
ธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นเพื่อให้สินค้านั้นสาเร็ จรู ปและค่าใช้จ่ายในการขาย บริ ษทั ฯ มีการพิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่า
สาหรับสิ นค้าเก่า ล้าสมัย หรื อเสื่ อมคุณภาพ
4.5 สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนทีถ่ ือไว้ เพื่อขาย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรื อกลุ่มสิ นทรัพย์ที่ยกเลิกซึ่งประกอบด้วยสิ นทรัพย์และหนี้สิน) ที่คาดว่ามูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วน
ใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพย์น้ นั ต่อไป จัดเป็ นประเภทสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายสิ นทรัพย์ (หรื อส่ วนประกอบ
ของกลุ่มสิ นทรัพย์ที่ยกเลิก) วัดมูลค่าด้วยจานวนที่ต่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชี กบั มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสาหรับกลุ่มสิ นทรัพย์ที่ยกเลิกนาไปปั นส่วนให้กบั ค่าความนิยมเป็ นลาดับแรก แล้วจึงปั นส่ วนให้กบั ยอดคงเหลือของ
สิ นทรัพย์และหนี้สินตามสัดส่วน ยกเว้นไม่ปันส่ วนรายการขาดทุนให้กบั สิ นค้าคงเหลือ สิ นทรัพย์ทางการเงิน และอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน ซึ่ งสิ นทรั พย์เหล่านี้ วดั มูลค่าด้วยเกณฑ์ที่แตกต่างกันตามนโยบายการบัญชี ของบริ ษทั ผลขาดทุ นจากการด้อยค่า
สาหรับการลดมูลค่าในครั้งแรกและผลกาไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าในภายหลังรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ผลกาไรรับรู ้ไม่เกินยอด
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมที่เคยรับรู ้
4.6 เงินลงทุน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยหมายถึ งบริ ษทั ที่ บริ ษทั ใหญ่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งทางตรงและทางอ้อ มมากกว่ากึ่ งหนึ่ งของสิ ทธิ ในการออกเสี ยง
ทั้งหมด หรื อมีอานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ถูกนามารวมใน
การจัดทางบการเงิน โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ใหญ่มีอานาจควบคุม จนถึงวันที่ บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ขายออกไป รายการและ
ยอดคงเหลือระหว่างกลุ่มบริ ษทั ตลอดจนกาไรขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นได้ตดั ออกจากงบการเงิ นรวมนี้ แล้ว นโยบายการบัญชี
สาหรับบริ ษทั ย่อยจะเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้นโยบายบัญชีเดียวกับกลุ่มบริ ษทั ในการจัดทางบการเงินรวม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วธิ ี ราคาทุน
หลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม บริ ษทั บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงิ นลงทุนดังกล่าวเป็ นรายการแยกต่างหากใน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ จนกระทัง่ จาหน่ายเงินลงทุนบริ ษทั จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในงบกาไรขาดทุน
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคานวณจากราคาเสนอซื้อล่าสุดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ณ วันที่รายงาน
4.7 อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรื อ
ทั้ง สองอย่า ง ทั้ง นี้ ไม่ ไ ด้มี ไ ว้เ พื่ อ ขายตามปกติ ธุ ร กิ จ หรื อ ใช้ใ นการผลิ ต หรื อ จัด หาสิ น ค้าหรื อ ให้ บ ริ การหรื อ ใช้ใ นการ
บริ หารงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
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ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่ งอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่ กิจการก่อสร้างเองรวมถึง
ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุ นทางตรงอื่ นเพื่อให้อสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุนอยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้งานและ
รวมถึงต้นทุนการกูย้ มื
ค่าเสื่ อมราคาจะบันทึ กในกาไรหรื อขาดทุน ซึ่ งคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์แต่ละ
รายการ ยกเว้นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดินซึ่งมีอายุการใช้งานไม่จากัด อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ประเภท
อาคารและสิ่ งปลูกสร้างมีอายุการใช้งานประมาณ 20 ปี
4.8 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงด้วยราคาทุน สาหรับอาคาร และอุปกรณ์ รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเสื่ อมราคาคานวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชี ของสิ นทรั พย์แต่ละชนิ ด ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ
สิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ดินซึ่งมีอายุการใช้งานไม่จากัด
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและท่าเทียบเรื อ
เครื่ องตกแต่ง และอุปกรณ์สานักงาน
โรงไฟฟ้าและเครื่ องจักรอุปกรณ์
ยานพาหนะ

10 - 25
5 - 35
3 - 20
5 - 25
5 - 10

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

เครื่ องถ่ายเอกสารให้เช่า คานวนค่าเสื่ อมราคาโดยวิธีผลรวมจานวนปี (Sum-of-the-years-digits) เป็ นเวลา 3 - 5 ปี
ในกรณี ที่ราคาตามบัญชี สูงกว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนซึ่ งคานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงิ นสดที่ คาดว่าจะเกิ ดใน
อนาคตจากการใช้สินทรั พย์อย่างต่อเนื่ อง หรื อจานวนที่ จะได้รับจากการจาหน่ ายสิ นทรั พย์หักด้วยต้นทุ นจากการจาหน่ าย
สิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
กาไรขาดทุนจากการขายที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์กาหนดขึ้นจากราคาตามบัญชี และได้รวมอยูใ่ นการคานวณกาไรจากการ
ดาเนินงาน
4.9 สัญญาเช่ าระยะยาว
กรณีบริษัทเป็ นผู้ให้ เช่ า
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาเนิ นงานรวมแสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินในส่ วนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ภายใต้ชื่อ
เครื่ องถ่ายเอกสารให้เช่าและตัดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์โดยวิธีผลรวมจานวนปี (Sum-of-the
years-digits) รายได้ค่าเช่ารับรู ้ดว้ ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า
กรณีทบี่ ริษัทเป็ นผู้เช่ า
สัญญาเช่าสิ นทรั พย์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ าถื อเป็ นสัญญาเช่ า
การเงิ น สัญญาเช่าการเงิ นจะบันทึ กเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของ
จานวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ ายตามสัญญาเช่ า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ ากว่า โดยจานวนเงิ น ที่ ตอ้ งจ่ ายจะปั นส่ วน ระหว่างหนี้ สินและ
ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยูโ่ ดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า
หักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
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สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสิ นทรัพย์โดยที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ตกอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่า จะจัดเป็ น
สัญญาเช่าดาเนินงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาเนิ นงาน (สุ ทธิ จากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึกใน
กาไรหรื อขาดทุนโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
4.10 สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
เครื่ องหมายการค้าแสดงด้วยราคาทุนหลังหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตัดจาหน่ายสะสม ค่าตัดจาหน่ายคานวณโดยวิธีเส้นตรงเป็ นระยะเวลาดังนี้
สิ ทธิการเช่า
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
มูลค่าส่วนเพิม่ ราคารับซื้อไฟฟ้า
เครื่ องหมายการค้า

25 - 30 ปี
25 - 30 ปี
5 - 10 ปี
ตามอายุสญ
ั ญาที่ได้รับการสนับสนุน
อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน

ไม่มีการคิดค่าตัดจาหน่ ายสาหรับเครื่ องหมายการค้าเนื่ องจากอายุการใช้ป ระโยชน์ไม่ทราบแน่ นอน อย่างไรก็ตามกลุ่ม
บริ ษทั จะทดสอบการด้อยค่าเป็ นประจาทุกปี และเมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอาจเกิดการด้อยค่า
4.11 ค่ าความนิยม
ค่าความนิ ยมแสดงถึงส่ วนของต้นทุนการได้มาที่ มีมูลค่าสู งกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุนที่ กลุ่มบริ ษทั มีในส่ วนแบ่งใน
สิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ ซ้ื อบริ ษทั ย่อย ค่าความนิ ยมที่ เกิ ดจากการซื้อบริ ษทั ย่อยแสดงเป็ นรายการแยกต่างหาก
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ค่าความนิยมที่รับรู ้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่าของ
ค่าความนิยมที่รับรู ้แล้วจะไม่มีการกลับรายการ ทั้งนี้มูลค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความนิ ยมจะถูกรวมคานวณในกาไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการขายบริ ษทั ย่อย
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปั นส่ วนไปยังหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที่ หน่วยนั้น
อาจจะเป็ นหน่วยเดียวหรื อหลายหน่วยรวมกันซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ
4.12 การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั ได้สอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และสิ นทรัพย์อื่นเมื่อมีเหตุการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ที่เป็ นข้อบ่งชี้วา่ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีจานวนต่ากว่ามูลค่า สิ นทรัพย์ที่บนั ทึกบัญชีไว้โดยบริ ษทั
จะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ นค่าใช้จ่ายและจะบันทึ กกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์เป็ นรายได้
เมื่อมูลค่าของสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืนสูงกว่ามูลค่าที่บนั ทึกบัญชีไว้ ทั้งนี้จานวนผลขาดทุนที่กลับรายการนี้ ตอ้ งไม่สูงกว่า
มูลค่าตามบัญชี (สุทธิจากค่าเสื่ อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง) ที่ควรจะเป็ นหากบริ ษทั ไม่เคยรับรู ้ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงวดก่อน ๆ
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4.13 ประมาณการหนีส้ ิน
กลุม่ บริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้ สินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อจากการ
อนุมานอันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผลให้ตอ้ งเกิดการไหลออกของทรัพยากร
เพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันและจานวนที่ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์
แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนเมื่อได้จ่ายชาระประมาณการหนี้สินไปแล้ว
4.14 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
กลุม่ บริ ษทั รับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุม่ บริ ษทั และพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและ
เงิ นที่ กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรั พย์ของกองทุ นสารองเลี้ยงชี พได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั
เงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
กลุ่มบริ ษทั มีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ถือว่าเงิ น
ชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั คานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณ
การไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญอิสระ ได้ทาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สาหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกาไรหรื อขาดทุน
หนี้ สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์ หักด้วย ต้นทุนบริ การในอดี ตที่ ยงั ไม่ได้รับรู ้ และผลกาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที่ยงั ไม่ได้รับรู ้
4.15 การรับรู้ รายได้
บริ ษทั รับรู ้ รายได้จากการขายและบริ การเมื่อ ส่ งมอบสิ นค้าและลูกค้ายอมรับสิ นค้านั้น หรื อเมื่อได้ให้บริ การแก่ลูกค้าแล้ว
รายได้จากการขายเป็ นจานวนที่สุทธิจากภาษีขายและส่วนลด
กาไรขั้นต้นจากการขายตามสัญญาเช่าซื้อรับรู ้เป็ นรายได้ท้ งั จานวนในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการให้เช่าซื้อ
ดอกเบี้ยรับจากการขายตามสัญญาเช่าซื้อรับรู ้ตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง (Effective Interest Rate)
เงินปั นผลรับบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนในวันที่บริ ษทั มีสิทธิได้รับเงินปั นผล
รายได้ดอกเบี้ยรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
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4.16 รายการบัญชีทเี่ ป็ นเงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั แปลงค่ารายการที่ เป็ นเงินตราต่างประเทศที่ เกิ ดขึ้นให้เป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ ที่เกิ ดรายการและ
แปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงิ นที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็ นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กาไรและขาดทุนที่ เกิดจากรับหรื อจ่ายชาระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและที่เกิดจากการแปลงค่า
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินดังกล่าว ได้บนั ทึกทันทีในกาไรหรื อขาดทุน
4.17 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคานวณจากกาไรทางภาษีตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เกี่ ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าที่มีความเป็ นไป
ได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่ จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ ใช้หักภาษีและผล
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงานและจะทาการปรับลด
มูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั จะไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่วนมาใช้ประโยชน์
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึ กภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหากภาษีที่เกิ ดขึ้นเกี่ ยวข้องกับรายการที่ ได้บนั ทึ ก
โดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้
4.18 กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
กาไรต่อ(ขาดทุน)หุน้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไร(ขาดทุน)สาหรับปี ด้วยจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้
สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี โดยไม่รวมหุน้ สามัญซื้อคืน
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ปรับลดคานวณโดยการหารกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจานวนหุ ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ซึ่งออกจาหน่ายและเรี ยกชาระในระหว่างปี ปรับปรุ งด้วยผลกระทบจากสิ ทธิที่จะเลือกซื้อหุน้
4.19 เครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ และเงินฝาก
ประจาที่ติดภาระค้ าประกัน หนี้สินทางการเงินที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เจ้าหนี้ การค้า หนี้ สินภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเจ้าหนี้อื่น และภาษีเงินได้คา้ งจ่าย นโยบายการบัญชีเฉพาะสาหรับรายการแต่ละรายการได้
เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
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4.20 การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ าคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่ อง
ที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงิน
และต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน ผลที่ เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้
ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
กลุ่มบริ ษทั ใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ ประกอบกับการประเมินสถานภาพทางการเงินปั จจุบนั ของลูกหนี้ เป็ น
เกณฑ์ในการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยมีการกาหนดช่วงอายุลูกหนี้ และสถานภาพของลูกหนี้ ไว้เป็ นเกณฑ์ใน
การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่มีอายุหนี้คา้ งชาระ
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
กลุม่ บริ ษทั พิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจและตามสภาพปั จจุบนั ของสิ นค้าคงเหลือ
เป็ นเกณฑ์มูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับหมายถึง มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับจากการขาย หักด้วยต้นทุนส่ วนเพิ่มจากการทาต่อเพื่อให้
สิ นค้านั้นสาเร็ จรู ป หรื อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทาให้สินค้านั้นพร้อมขายได้ในราคาที่คาดว่าจะได้รับ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลื อ เมื่ อเลิ กใช้งานของอาคารและอุ ปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ป ระโยชน์และมูล ค่าคงเหลื อใหม่ห ากมี การ
เปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องทบทวนการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการ
ด้อยค่า หากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลย
พินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมิ น เงื่ อนไขและรายละเอี ยดของสัญญาเพื่ อพิจ ารณาว่าบริ ษทั ฯได้โอนหรื อรั บโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ใ น
สิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยซึ่ งต้องอาศัยข้อ
สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่นอัตราคิดลดอัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคตอัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลง
ในจานวนพนักงานเป็ นต้น
การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษทั ฯใช้วธิ ีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้
ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นกรณี ที่ไม่มีตลาดที่ มีสภาพคล่อง หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพ
คล่องได้ บริ ษทั ฯจะใช้วธิ ีราคาทุนหรื อวิธีมูลค่าทดแทนในการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน
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ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ในการนาเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กิจการจะต้องพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้ สินที่ จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่ สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 13 เรื่ องมูลค่ายุติธรรม กาหนด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
บริ ษทั ได้เปิ ดเผยวิธีการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการที่กล่าวข้างต้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้างต้น
4.21 บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึงบุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั ถูกควบคุมโดยบริ ษทั ไม่วา่ จะ
เป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุ มเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ ทาหน้าที่ถือหุ ้น บริ ษทั ย่อย และ
กิจการที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือ
หุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมและมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการหรื อ
พนักงานของบริ ษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจ การที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการ บริ ษทั คานึ งถึงเนื้ อหาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
5. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝากสถาบันการเงิน
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
ประจาและอื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
2561
2560
1,899,629
1,895,582
4,053,916
152,847,766
941,050
159,742,361

7,887,607
28,585,059
10,691,506
49,059,754

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
109,593
74,521
45,666
36,889
192,147

1,133,213
5,031,516
6,239,250

6. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้เช่าซื้อ
หัก : ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้เช่าซื้อ - สุทธิ
บวก : ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

งบการเงินรวม
2561
2560
157,935,365
143,582,217
(36,374,695)
(34,769,048)
121,560,670
108,813,169
62,446,346
62,956,999
184,007,016
171,770,168

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
6,915,934
9,087,235
(6,134,193)
(6,134,193)
781,741
2,953,042
1,184,151,962
860,960,518
1,184,933,703
863,913,560
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ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าแสดงแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

2561
149,625,659

2560
109,528,850

1,161,016
23,090
209,666
6,915,934
157,935,365
(36,374,695)
121,560,670

2,081,502
3,535,695
1,191,830
27,244,340
143,582,217
(34,769,048)
108,813,169

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560
-

-

6,915,934
6,915,934
(6,134,193)
781,741

2,594,803
569,508
5,922,924
9,087,235
(6,134,193)
2,953,042

ยอดคงเหลือของลูกหนี้อื่นประกอบด้วย

เงินมัดจาโครงการ - สุทธิ
ลูกหนี้บริ ษทั ในเครื อ
เงินทดรองจ่าย
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
2561
2560
30,350,000
30,350,000
2,857,720
7,066,579
13,194,094
11,315,496
4,049,184
7,656,797
11,995,348
6,568,127
62,446,346
62,956,999

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
30,350,000
30,350,000
30,577,655
19,534,357
331,250,206
302,026,003
1,820,478
1,670,899
789,557,997
502,950,859
595,626
4,428,400
1,184,151,962
860,960,518

7. รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในการพิ จ ารณาความสัมพัน ธ์ ระหว่างบุ คคลหรื อ กิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน กับบริ ษ ัทแต่ ละรายการ บริ ษ ัทฯ ค านึ ง ถึ ง เนื้ อ หาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
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7.1 รายการธุรกิจทีส่ าคัญกักกริษัทย่ งยลละกิจการทีเ่ กีย่ วข้ งงบกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั มีรายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั
เหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม.
2561
2560

นโยบายการกาหนดราคา
รายการธุรกิจกักกริษทั ย่งย
รายได้จากการให้เช่าและให้บริ การ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าชดเชยค่าความเสี ยหายทางธุรกิจ
รายการธุรกิจกักกิจการที่เกีย่ วข้ งงบกัน
การค้าประกัน

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ.
2561
2560

ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามที่ได้รับอนุมตั ิ
ตามสัญญา
ตามบันทึกข้อตกลงฯ

-

-

25,200,000
295,895,135
4,575,511
7,186,200
93,540,897

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

-

-

-

25,800,000
300,891,283
4,631,640
12,000,000
6,277,700
-

7.2 ยอดคงเหลือกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฯมีรายการยอดคงเหลือที่มีสาระสาคัญกับบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
ลูกหนี้อื่น
บริ ษทั ย่อย
เงินทดรองจ่ าย
บริ ษทั ย่อย
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ นแก่บริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อย
ดอกเบีย้ ค้ างรับ
บริ ษทั ย่อย
เจ้ าหนี้อื่น
บริ ษทั ย่อย
เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อย
ดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย
บริ ษทั ย่อย

2560
-

-

30,577,655

19,534,357

-

-

316,491,856

302,026,003

-

-

4,782,461,894

4,797,765,419

-

-

781,334,709

502,950,859

-

-

496,028,111

327,750,049

-

-

280,370,000

280,370,000

-

-

19,620,609

12,443,987
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7.3

การคา้ ประกัน
บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการค้ าประกันวงเงินกูย้ ืมระยะสั้นของบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ วินด์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด จาก
สถาบันการเงินจานวน 150 ล้านบาท โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค้ าประกันระหว่างกัน

7.4 สัญญารับจ้ างบริการ
บริ ษ ทั ฯ ได้ทาสัญ ญารับจ้า งบริ การกับ บริ ษทั ย่อย 15 แห่ ง เพื่อ ทาหน้าที่ ในการบริ ห ารจัด การด้านต่าง ๆ ตามที่ ระบุใน
สัญญา โดยได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 0.10 - 0.30 ล้านบาทต่อบริ ษทั โดยสัญญามีกาหนดเวลา 1 ปี และมี
สิ ทธิต่ออายุสญ
ั ญาได้ โดยบริ ษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในสัญญา และสัญญาดังกล่าวคู่สัญญามีสิทธิ์
บอกเลิกสัญญาได้โดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
บริ ษทั จาหน่ายเงินลงทุนบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งในเดือนมิถุนายน 2560 และได้ยกเลิกสัญญารับจ้างบริ การดังกล่าว
8. เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้นแก่ บริษัทย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั มีเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย 13 แห่ ง โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 2 - 6 ต่อปี และ
ร้อยละ 6 ต่อปี ตามลาดับ และมีกาหนดจ่ายชาระคืนเมื่อทวงถาม
รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี มีดงั นี้

ยอดต้นปี
ให้กยู้ มื
รับชาระคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ยอดปลายปี

งบการเงินรวม
2561
2560
-

-

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
4,797,765,419 4,947,271,399
31,900,000
(15,303,525) (181,405,980)
4,782,461,894 4,797,765,419

บริ ษทั ได้จาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งในระหว่างปี 2560 โดยถือว่าเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อยแห่ งนั้นเป็ นส่ วนหนึ่ งของราคา
สุทธิที่รับชาระจากการขายเงินลงทุน
9. เงินฝากทีต่ ดิ ภาระคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ฯ มีเงินฝากสถาบันการเงิ นจานวนเงิน 70.95 ล้านบาท และ 91.64 ล้าน
บาท ตามลาดับ และจานวนเงิน 0.30 ล้านบาท ได้นาไปเป็ นหลักทรัพย์เพือ่ ค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงินตามหมายเหตุ
18 และ 21
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย - สุ ทธิ

ชื่อบริ ษทั
บจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์
เทอมอล พาวเวอร์
บจ. ซันพาร์ ค

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจลงทุน (Holding)

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ทุนชาระแล้ว
(บาท)

สัดส่ วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)
2560
99.99

วิธีราคาทุน (บาท)
2561
2560
599,999,970
599,999,970

600,000,000

600,000,000

2561
99.99

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน

30,000,000

30,000,000

99.99

99.99

49,000,000

49,000,000

บจ. ซันพาร์ค 2
บจ. สแกน อินเตอร์
ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่
บจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์
อินเตอร์เนชัน่ แนล

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน

42,000,000
315,000,000

42,000,000
315,000,000

99.99
99.99

99.99
99.99

49,000,000
513,688,009

49,000,000
513,688,009

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน

245,000,000

245,000,000

80.00

80.00

305,687,200

305,687,200

บจ. ไอเฟค (แคมโบเดีย)

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน

100.00

100.00

33,000,000

33,000,000

บจ. กรี น เอนเนอร์จี
เทคโนโลยี อิน (ไทยแลนด์)
บจ. เจ.พี.โซล่า พาวเวอร์
บจ. อีสเอนเนอร์จี
บจ. วังการค้ารุ่ งโรจน์
บจ. ซี อาร์ โซลาร์
บจ. สมประสงค์อินเตอร์เนชัน่ แนล
บจ. ยูนิเวอร์แซล โพรไวเดอร์ จากัด
บจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์
แคป แมนเนจเม้นท์
บจ. แม่สะเรี ยง โซลา
บจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ โซล่าร์
บจ. สมภูมิโซล่าพาวเวอร์

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน

1 ล้านดอลล่าร์ 1 ล้านดอลล่าร์
สหรัฐ
สหรัฐ
43,500,000
43,500,000

99.99

99.99

100,000,000

100,000,000

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน

80,000,000
77,700,000
30,000,000
130,000,000
50,000,000
114,000,000
500,000,000

80,000,000
77,700,000
30,000,000
130,000,000
50,000,000
114,000,000
500,000,000

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

400,000,000
227,912,812
101,000,000
155,000,000
139,732,856
270,000,000
500,000,000

400,000,000
227,912,812
101,000,000
155,000,000
139,732,856
270,000,000
500,000,000

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน

132,510,000
300,000,000
24,500,000

132,510,000
300,000,000
24,500,000

99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99
รวม

ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

326,078,884
300,000,000
78,637,925
4,148,737,656
(906,028,003)

326,078,884
300,000,000
78,637,925
4,148,737,656
(906,028,003)

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุทธิ

3,242,709,653

3,242,709,653

ภายใต้สญ
ั ญาเงินกูย้ มื ของบริ ษทั บริ ษทั ได้นาใบหุน้ สามัญของบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จากัด จานวน 5 ล้านหุ ้น
ไปวางเป็ นหลักทรั พย์ค้ าประกันสาหรั บเงิ นกู้ยืมระยะสั้นของบริ ษทั (หมายเหตุ 19) และบริ ษทั ได้นาใบหุ ้นสามัญของบริ ษ ัท
อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จากัด จานวน 2.55 ล้านหุ ้น ไปวางเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันสาหรับตัว๋ แลกเงินของบริ ษทั
จานวนเงิน 100 ล้านบาท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ เข้าทาสัญญาซื้ อขายหุ ้นและหนี้ ใน
บริ ษทั วี. โอ. เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย จากัด (“บริ ษทั ย่อย”) ให้กบั บริ ษทั วินเทจ วิศวกรรม จากัด (มหาชน) บริ ษทั และคู่สัญญาได้ลง
นามในสัญญาซื้อขายหุน้ และหนี้เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โดยบริ ษทั ได้ขายหุน้ ที่ถืออยูใ่ นจานวน 199,996 หุน้ และ
ผูถ้ ือหุ ้นรายอื่นของบริ ษทั ย่อยจานวน 1 หุ ้น รวมจานวน 199,997 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุ ้นทั้งหมดของบริ ษทั ย่อย
และ รวมไปถึงหุ ้นที่บริ ษทั ย่อยถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยคือ บริ ษทั วี.โอ.โซล่าร์ จากัด จานวนร้อยละ 99.99 ของจานวนหุ ้นทั้งหมดของ
บริ ษทั วี.โอ.โซล่าร์ จากัด รวมราคาซื้ อขายตามสัญญาทั้งสิ้ นไม่เกิน 26.81 ล้านบาท และโอนเงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
มูลค่า 100.01 ล้านบาท ในราคาโอนสิ ทธิจานวน 100 ล้านบาท รวมมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 126.81 ล้านบาท
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11. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
ราคาทุน/
ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจาหน่าย มูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัดจาหน่าย มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด
หน่วยลงทุน

436,471
270,213

145,334
1,410,861

436,471
270,213

169,062
1,493,325

รวม

706,684

1,556,195

706,684

1,662,387

849,511
1,556,195

1,556,195

955,703
1,662,387

1,662,387

บวก: กาไร(ขาดทุน)ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
12. ต้ นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขาย - สุ ทธิ

(หน่ วย : บาท)
ที่ดิน
มูลค่าต้นทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
หัก ค่าเผื่อด้อยค่า
ยอดคงเหลือ ณ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ซื้อเพิ่มระหว่างปี - ราคาทุน
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
อาคารระหว่างก่อสร้าง

รวม

187,681,080
(101,524,824)

130,649,867
-

318,330,947
(101,524,824)

86,156,256
86,156,256

134,394,867
212,902
134,607,769

220,551,123
212,902
220,764,025

งบการเงินรวม
172,189,577
172,189,577

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
46,800,000
46,800,000

ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างทั้งหมดติดภาระค้ าประกันหนี้สินตามที่เปิ ดเผยในหมายเหตุ 21
13. อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ซื้อเพิ่มระหว่างปี - ราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
หัก : ค่าเผื่อด้อยค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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14. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ – สุ ทธิ
ในระหว่างปี ปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีสาระสาคัญในบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ดงั นี้
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม
ที่ดิน

ส่วนปรับปรุ งที่ดิน

อาคาร

เครื่ องตกแต่ง และ
อุปกรณ์สานักงาน

ยานพาหนะ

โรงไฟฟ้าและ
เครื่ องจักรอุปกรณ์

งานระหว่างก่อสร้างและ
สิ นทรัพย์ระหว่างทาง

รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

1,668,150,735
(3,324,152)

227,724,553
(74,432,674)
(1,981,359)

4,963,252,969
(1,906,918,518)
(6,500,000)

1,263,232,832
(986,292,511)
-

56,615,195
(41,118,905)
-

3,620,863,031
(691,751,589)
(247,876,077)

456,836,577
(402,411,852)

12,256,675,892
(3,700,514,197)
(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

มูลค่ าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ซื้อเพิ่มระหว่างปี
รับโอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
โอนเข้า (ออก)
จาหน่ายและตัดจาหน่ายระหว่างปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1,664,826,583
(45,486,788)
(1,597,400)
1,617,742,395

151,310,520
(2,724,657)
(14,091,130)
134,494,733

3,049,834,451
912,980
(200,710,176)
(828)
2,850,036,427

276,940,321
1,544,878
797,032
(617,365)
(65,289,409)
213,375,457

15,496,290
(980,902)
(3,293,427)
(2,599)
11,219,362

2,681,235,365
796,914
914,237
(122,880)
(186,838,905)
(187,161)
2,495,797,570

54,424,725
38,310,638
(797,032)
(19,322,061)
(375,000)
72,241,270

7,894,068,255
41,565,410
914,237
(69,254,653)
(470,223,047)
(375,000)
(1,787,988)
7,394,907,214

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

1,621,066,547
(3,324,152)

224,999,896
(88,523,804)
(1,981,359)

4,964,165,959
(2,107,629,532)
(6,500,000)

1,264,957,378
(1,051,581,921)
-

55,634,292
(44,414,930)
-

3,622,451,302
(878,777,655)
(247,876,077)

475,028,122
(402,786,852)

12,228,303,496
(4,170,927,842)
(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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(หน่ วย: บาท)

ที่ดิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุ ทธิ
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ซื้ อเพิ่มระหว่างปี
โอนเข้า (ออก)
จาหน่ายและตัดจาหน่ายระหว่างปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ

อาคาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ง และ
โรงไฟฟ้าและ
อุปกรณ์สานักงาน
เครื่ องจักรอุปกรณ์

งานระหว่างก่อสร้างและ
สิ นทรัพย์ระหว่างทาง

รวม

32,290,841
32,290,841

140,259,438
(18,497,229)
121,762,209

28,565,896
(18,475,333)
10,090,563

117,833,625
(11,783,362)
106,050,263

304,355,382
(304,355,382)
-

623,305,182
(48,755,924)
(304,355,382)
270,193,876

32,290,841
32,290,841

121,762,209
(7,806,317)
113,955,892

10,090,563
69,737
(88,072)
(3,450,981)
6,621,247

106,050,263
(11,783,363)
94,266,900

-

270,193,876
69,737
(88,072)
(23,040,661)
247,134,880

32,290,841
32,290,841

140,259,438
(26,303,546)
113,955,892

28,493,110
(21,871,863)
6,621,247

117,833,625
(23,566,725)
94,266,900

304,355,382
(304,355,382)
-

623,232,396
(71,742,134)
(304,355,382)
247,134,880

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จานองเพื่อเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกูย้ มื และวงเงินสิ นเชื่อได้รับจากสถาบันการเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 และ 20
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 บริ ษทั ได้ทาสัญญาให้เช่าสิ นทรัพย์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กบั บริ ษทั ไอเฟค (แคมโบเดีย) จากัด (“บริ ษทั ย่อย”) โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 3 ปี ในอัตราค่าเช่าปี ละ 120,000
ดอล์ล่าร์สหรัฐ
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ธุรกิจโรงแรมดาราเทวี
กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินราคา ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของธุ รกิ จโรงแรมดาราเทวี มูลค่าตามบัญชี จานวน 3,520.52 ล้านบาทที่แสดงในงบการเงิ นรวม ซึ่ งการประเมินราคาได้อิงกับ
ข้อสมมติฐานและประมาณการสาหรับการด้อยค่าที่อาจเกิดขึ้น ที่จดั ทาโดยกลุ่มบริ ษทั และผลของการวิเคราะห์น้ ีไม่มีขอ้ บ่งชี้วา่ มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของสิ นทรัพย์เหล่านี้ มีการด้อยค่า อย่างไรก็
ตาม ในระหว่างปี 2560 จนถึงปั จจุบนั หน่วยงานราชการท้องถิ่นได้มีคาสั่งให้ระงับการใช้อาคารบางอาคาร และการให้บริ การห้องพักส่ วนที่เกินจากที่ได้รับอนุญาต มีผลทาให้รายได้จากธุรกิจโรงแรมดาราเทวีลดลง
อย่างมีนยั สาคัญและส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานของธุ รกิ จโรงแรมดาราเทวี ประกอบกับในระหว่างปี 2563 จนถึงปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ได้หยุดดาเนิ นกิ จการธุ รกิจโรงแรมดาราเทวีชวั่ คราว อันเนื่ องมาจาก
อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )
ธุรกิจบริหารจัดการขยะ
บริ ษทั คลีนซิต้ ี จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะ ไม่ได้มีการดาเนินการตามแผนดาเนิ นงาน จนกระทัง่ กลางปี
อันเนื่องมาจากไม่สามารถขายไฟฟ้าได้ตามกาหนด จึงต้องหารายได้จากรับบริ การกาจัดขยะเพียงอย่างเดียว
จากปั ญหาต่อเนื่องจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหมดอายุในปี 2560 ดังนั้นในปี 2561 บริ ษทั คลีนซิ ต้ ี จากัด ได้ขออุทธรณ์เพื่อต่ออายุสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าภูมิภาค แต่ไม่เป็ น
ผล จึงทาให้บริ ษทั เหลือแต่เพียงธุรกิจรับกาจัดขยะเท่านั้น
ขณะเดียวกันบริ ษทั รุ ้งเอกรยา จากัด ซึ่ งดาเนิ นการธุ รกิจโรงไฟฟ้า ขยะ เพียงอย่างเดียวก็มีปัญหาเรื่ องที่ สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าภูมิภาคได้สิ้นสุ ดอายุลงสิ้ นปี 2561 เนื่ องจากมิได้เริ่ มดาเนิ นการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าและผลิตไฟฟ้าได้ทนั ตามกาหนด และบริ ษทั นี้ก็ไม่ได้ดาเนินการธุรกิจกาจัดขยะด้วย
ในระหว่างปี 2562 บริ ษทั คลีนซิต้ ี ซึ่งมีธุรกิจกาจัดขยะเพียงธุรกิจเดียวก็ยงั ประสบปั ญหาบ่อขยะล้นมีเรื่ องร้องเรี ยนกับภาครัฐหลายครั้งจนบริ ษทั ถูกภาคทัณฑ์วา่ จะไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตการ กาจัดขยะอีก
ปั จจัยดังกล่าวเป็ นข้อบ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับการกาจัดขยะอาจจะมีการด้อยค่า อย่างไรก็ตามผูบ้ ริ หารอยูร่ ะหว่างการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของธุรกิจบริ หารจัดการขยะมีมูลค่าตามบัญชีจานวน 148.41 ล้านบาท ในงบการเงินรวม
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ธุรกิจผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซ่ ึ งมีมูลค่าตามบัญชีจานวน 2,889.50 ล้านบาทในงบการเงินรวม กลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินมูลค่า
ของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
อุปกรณ์
อุปกรณ์ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 213.38 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และจานวน 6.62 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั อยูร่ ะหว่าง
การตรวจสอบรายการดังกล่าว
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15. สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน - สุ ทธิ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
มูลค่าส่ วนเพิ่ม
ราคารับซื้ อไฟฟ้า

เครื่ องหมายการค้า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

สิ ทธิ การเช่าที่ดิน

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

โปรแกรม
ระหว่างติดตั้ง

รวม

290,350,000
(290,350,000)
-

708,855,321
(264,932,675)
(10,572,610)
433,350,036

8,831,440
(1,360,698)
7,470,742

59,609,090
(2,037,910)
(55,725,962)
1,845,218

10,833,120
(7,203,355)
3,629,765

119,647,811
(118,962,811)
685,000

1,198,126,782
(275,534,638)
(475,611,383)
446,980,761

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ซื้ อเพิ่มระหว่างปี
ตัดจาหน่ายระหว่างปี
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์

-

433,350,036
(91,665,010)
-

7,470,742
(310,515)
-

1,845,218
(73,333)
-

3,629,765
76,866
(923,060)
-

685,000
147,900
-

446,980,761
224,766
(92,971,918)
-

มูลค่ าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-

341,685,026

7,160,227

1,771,885

2,783,571

832,900

354,233,609

290,350,000
(290,350,000)
-

708,855,321
(356,597,685)
(10,572,610)
341,685,026

8,831,440
(1,671,213)
7,160,227

59,609,090
(2,111,243)
(55,725,962)
1,771,885

10,909,986
(8,126,415)
2,783,571

119,795,711
(118,962,811)
832,900

1,198,351,548
(368,506,556)
(475,611,383)
354,233,609

สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ
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(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
ระหว่างติดตั้ง

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ

2,339,317
(1,394,476)
944,841

118,962,811
(118,962,811)
-

121,302,128
(1,394,476)
(118,962,811)
944,841

944,841
(419,826)
525,015

-

944,841
(419,826)
525,015

2,339,317
(1,814,302)
525,015

118,962,811
(118,962,811)
-

121,302,128
(1,814,302)
(118,962,811)
525,015

มูลค่ าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์
มูลค่ าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ

รวม

16. ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัย
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ส่วนเพิ่มจากการตีราคาสิ นทรัพย์ ณ วันซื้อ
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

งบการเงินรวม
2561
2560

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

1,226,839
133,358
17,050,109
347,334
18,757,640

1,226,839
133,358
19,376,141
719,044
21,455,382

1,226,839
133,358
181,309
1,541,506

1,226,839
133,358
181,309
1,541,506

388,297,605
388,297,605

440,124,208
440,124,208

-

-
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17. สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
เงินมัดจาค่าซื้อเงินลงทุน
หัก : ค่าเผือ่ ด้อยค่า
เงินมัดจาค่าซื้อเงินลงทุน - สุ ทธิ
เงินมัดจา
เงินประกัน
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า - สุ ทธิ
อื่นๆ
รวม

หมายเหตุ
17.1

17.2

2561
622,430,152
(622,430,152)
33,546,376
12,817,464
5,537,212
10,390,834
62,291,886

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560
621,145,052
(621,145,052)
57,347,673
13,501,114
3,502,909
6,712,140
792,731
81,856,567

2561
385,162,330
(385,162,330)
4,552,939
2,632,749
7,185,688

2560
385,162,330
(385,162,330)
4,528,939
1,415,374
5,944,313

17.1 ยอดคงเหลือของเงินมัดจาค่าซื้อเงินลงทุน มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
บริ ษทั สุวรรณภพรุ่ งเรื องทรัพย์ จากัด (1)
บริ ษทั พีพีแอนด์เอ็น เพาเวอร์ซนั (2015) จากัด (2)
บริ ษทั ภูพานเทคโนโลยี จากัด (3)
บริ ษทั ไออีซี แม่ระมาด จากัด (4)
Green Future Kabushiki Kaisha (5)
Takasugi Investment Kabushiki Kaisha (6)
บริ ษทั ไฟเบอร์วนั จากัด และ
บริ ษทั ดิจิตอล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (7)
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี วอเตอร์ จากัด (8)
รวม
ค่าเผื่อด้อยค่าเงินมัดจาค่าซื้อเงินลงทุน
เงินมัดจาค่าซื้ อเงินลงทุน - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

55,000,000
75,000,000
123,000,000
10,000,000
88,502,505
33,659,825

55,000,000
75,000,000
123,000,000
10,000,000
88,502,505
33,659,825

55,000,000
75,000,000
123,000,000
10,000,000
88,502,505
33,659,825

55,000,000
75,000,000
123,000,000
10,000,000
88,502,505
33,659,825

100,000,000
137,267,822

100,000,000
135,982,722

-

-

622,430,152
(622,430,152)

621,145,052
(621,145,052)

385,162,330
(385,162,330)

385,162,330
(385,162,330)

-

-

-

-
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(1) เงินมัดจาค่าซื้อเงินลงทุนบริ ษทั สุวรรณภพรุ่ งเรื องทรัพย์ จากัด
ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ลงนามในบันทึกข้อตกลงใน
การตรวจสอบสถานะของบริ ษทั และโครงการก่อนที่ จะตกลงเข้าทาสัญญาซื้ อขายหุ ้นกับบุคคลหนึ่ งของบริ ษทั
สุวรรณภพรุ่ งเรื องทรัพย์ จากัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีมูลค่า
ราคาซื้ อขายรวมไม่เกิ น 140 ล้านบาท หักด้วย (1) หนี้ ของบริ ษทั (2) ความรับผิดและความชารุ ดบกพร่ องของ
โครงการ ณ วันซื้ อขายหุ ้น และ (3) ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานโครงการ ภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่ อนไขที่ สาคัญ
ดังต่อไปนี้
- โครงการต้องเริ่ มจาหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิ ชย์ก่อนการซื้อขายหุน้
- บริ ษทั พอใจต่อผลการตรวจสอบสถานะของบริ ษทั และโครงการ และได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ
หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี ) ในการเข้าทาธุรกรรมแล้ว
บริ ษทั ได้จ่ายชาระเงินมัดจาเพื่อเป็ นหลักประกันในการดาเนินการตรวจสอบสถานะของบริ ษทั และโครงการจานวน
18 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการทดสอบการเชื่อมโยงไฟฟ้ าเข้าระบบซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่าซื้ อขายหุ ้นจานวน
2 ล้านบาท ตามเงื่อนไขของสัญญา
ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ลงนามในบันทึกแนบท้าย
ข้อตกลงกับบริ ษทั แห่งหนึ่งโดยคู่สญ
ั ญาทั้งสองฝ่ ายตกลงให้แก้ไขในบันทึกข้อตกลงที่สาคัญ ดังนี้
- ปรับราคาซื้อขายหุน้ จากเดิมจานวน 140 ล้านบาทเป็ นจานวน 165 ล้านบาทหักด้วย (1) หนี้ ของบริ ษทั (2) ความ
รับผิดและความชารุ ดบกพร่ องของโครงการ ณ วันซื้ อขายหุ ้น และ (3) ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานโครงการ
เนื่องจากบริ ษทั สุวรรณภพรุ่ งเรื องทรัพย์ จากัด มีค่าดาเนินการอุทธรณ์คาสัง่ ยุติสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า
ส่ วนภูมิภาค ด้วยเคยปรากิว่าการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ยกเลิกสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าเพราะบริ ษทั ไม่สามารถขาย
ไฟฟ้าได้ทนั กาหนด
- ผูข้ ายประสงค์ให้บริ ษทั จ่ายชาระเงินมัดจาเพิ่มอีกจานวน 35 ล้านบาท
(2) เงินมัดจาค่าซื้อเงินลงทุนบริ ษทั พีพีแอนด์เอ็น เพาเวอร์ซนั (2015) จากัด
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ลงนามในบันทึ ก
ข้อตกลงในการตรวจสอบสถานะและโครงการของบริ ษทั พีพีแอนด์เอ็น เพาเวอร์ ซนั (2015) จากัด ก่อนที่จะตกลง
เข้าทาสัญญาซื้ อขายหุ ้นกับบริ ษทั ที แอนด์ เอส อินเตอร์ โปรดักส์ ไลฟ์ จากัดซึ่ งประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยมีมูลค่าราคาซื้อขายรวมไม่เกิน 175 ล้านบาทหักด้วย (1) หนี้ของบริ ษทั (2)
ความรั บ ผิ ด และความช ารุ ด บกพร่ อ งของโครงการ ณ วัน ซื้ อ ขายหุ ้น ภายใต้ข ้อ ก าหนดและเงื่ อ นไขที่ ส าคัญ
ดังต่อไปนี้
- โครงการต้องเริ่ มจาหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิ ชย์ก่อนการซื้อขายหุน้
- บริ ษทั พอใจต่อผลการตรวจสอบสถานะของบริ ษทั และโครงการ และได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ
หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี ) ในการเข้าทาธุรกรรมแล้ว
บริ ษทั ได้จ่ายชาระเงินมัดจาเพื่อเป็ นหลักประกันในการดาเนินการตรวจสอบสถานะของบริ ษทั และโครงการจานวน
75 ล้านบาท
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(3) เงินมัดจาค่าซื้อเงินลงทุนบริ ษทั ภูพานเทคโนโลยี จากัด
ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิ ตย์ของบริ ษ ทั ภูพานเทคโนโลยี จากัด โดยบริ ษทั ได้ลงนามในบันทึ กข้อตกลงในการตรวจสอบ
สถานะและโครงการดังกล่าวก่อนที่จะตกลงเข้าทาสัญญาซื้ อขายหุ ้นบุคคลหนึ่ งของบริ ษทั ภูพานเทคโนโลยี จากัด มี
มูลค่าราคาซื้อขายรวมไม่เกิน 155 ล้านบาท หักด้วยหนี้ ความรับผิด ความชารุ ดบกพร่ อง และค่าใช้จ่ายต่างๆที่บริ ษทั ฯ
ได้ชาระไปเนื่องด้วยการซ่อมแซมบารุ งโรงไฟฟ้าเพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถดาเนิ นการผลิตได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ
ณ วันซื้อขายหุน้ ที่ซ้ือขาย ภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
- ผูซ้ ้ือพอใจต่อผลการตรวจสอบสถานะของบริ ษทั และได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการหรื อที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ (แล้วแต่กรณี ) ในการเข้าทาธุรกรรมแล้ว
- ที่ดินที่โรงไฟฟ้าตั้งอยูต่ อ้ งไม่อยูภ่ ายใต้การจานองหรื อภาระผูกพันใดๆเว้นแต่สญ
ั ญาเช่า
- สัญญาเช่าที่ดินซึ่งบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่าและมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี หรื อระยะเวลาอื่นใดที่คู่สัญญาได้ตกลงกันได้รับ
การจดทะเบียนการเช่าอย่างถูกต้องต่อสานักงานที่ดินที่เกี่ยวข้อง
- โรงไฟฟ้าดาเนินการผลิตได้อย่างเต็มประสิ ทธิภาพ
บริ ษทั ได้จ่ายชาระเงินมัดจาเพือ่ เป็ นหลักประกันในการดาเนินการตรวจสอบสถานะของบริ ษทั และโครงการจานวน
100 ล้านบาท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิชาระเงินมัดจาเพิ่ม เพื่อดาเนิ นการ
ต่างๆรวมถึงการเช่าที่ดินของโครงการเป็ นระยะเวลา 30 ปี เป็ นจานวนเงิน 23 ล้านบาทโดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของราคาซื้ อ
ขายหุน้ และบริ ษทั ฯได้รับจานาหุน้ ของบริ ษทั ดังกล่าวจานวน 599,997 หุน้ จานวนหุน้ คิดเป็ นร้อยละ99.99 ของทุนจด
ทะเบียนและทุนชาระแล้วของบริ ษทั ดังกล่าวเพื่อเป็ นหลักประกันการวางเงินมัดจารวมจานวนเงิน 123 ล้านบาท
(4) เงินมัดจาค่าซื้อเงินลงทุนบริ ษทั ไออีซี แม่ระมาด จากัด
ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ของบริ ษทั ไออีซี แม่ระมาด จากัด โดยบริ ษทั ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงในการตรวจสอบ
สถานะและโครงการดังกล่าวก่อนที่จะตกลงเข้าทาสัญญาซื้ อขายหุ ้นบริ ษทั แห่ งหนึ่ งซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ไออี
ซี แม่ระมาด จากัดและบริ ษทั ได้จ่ายชาระเงิ นมัดจาเพื่อเป็ นหลักประกันในการดาเนิ นการตรวจสอบสถานะของ
บริ ษทั และโครงการจานวน 50 ล้านบาท
ที่ ประชุ มคณะกรรมการเมื่ อ วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ของบริ ษทั ฯได้มีมติ อ นุ มตั ิ ขอเงิ นมัดจาคื นเนื่ องจากผลการ
ตรวจสอบสถานะของบริ ษทั และโครงการไม่เป็ นที่พึงพอใจ โดยบริ ษทั ได้รับเงินมัดจาคืนจากผูข้ ายแล้วเป็ นจานวน
เงิน 40 ล้านบาทคงเหลืออีก 10 ล้านบาท
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(5) เงินมัดจาค่าซื้อเงินลงทุน Green Future Kabushiki Kaisha
ที่ป ระชุม คณะกรรมการเมื่อวัน ที่ 10 มีนาคม 2559 ของบริ ษ ทั ฯได้มีม ติอนุม ตั ิใ ห้บ ริ ษ ทั ลงทุน ในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศญี่ปุ่น จานวน 6 โครงการ ซึ่ งมีขนาดกาลังการผลิตรวม 10.96 เมกะวัตต์
(กาลังการผลิตติดตั้ง 12.87 เมกะวัตต์)
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้ลงนามในหนังสื อแสดงเจตจานง (Letter of intent) กับ Green Future
Kabushiki Kaisha มีมูลค่าโครงการรวมจานวนเงิน 4,321.82 ล้านเยนโดยจ่ายชาระเงินมัดจามูลค่า ณ วันที่ลงนาม
จานวนเงิน 178.89 ล้านเยน (193.20 ล้านเยน รวม Consumption Tax) หรื อจานวนเงิน 55.56 ล้านบาท ( 60 ล้านบาท
รวม Consumption Tax )
ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์โครงการที่ 1 ซึ่งตั้งอยูท่ ี่เมือง คูจูกรุ ิ (Kujuguri) จังหวัดชิบะ (Chiba) ประเทศญี่ปุ่น มีขนาดกาลัง
การผลิต 1.50 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิตติดตั้ง 1.70 เมกะวัตต์) โดยจ่ายชาระเงินมัดจาเป็ นจานวนเงิน 81.45 ล้านเยน
(87.97 ล้านเยน รวม Consumption Tax) หรื อ จานวนเงิน 26.39 ล้านบาท (28.50 ล้านบาท รวม Consumption Tax )
(6) เงินมัดจาค่าซื้อเงินลงทุน Takasugi Investment Kabushiki Kaisha
ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีขนาดกาลังการผลิตรวม 2.15 เมกะวัตต์
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 บริ ษทั ได้ลงนามใน Development agreement for noune project กับ Takasugi Investment
Kabushiki Kaisha มีมูลค่าเงิ นมัดจารวมจานวนเงิ น 283.57 ล้านเยนโดยบริ ษทั ได้จ่ายชาระเงิ นมัดจางวดที่ 1 เป็ น
จานวนเงิน 98.51 ล้านเยนหรื อจานวนเงิน 33.66 ล้านบาท
(7) เงินมัดจาค่าซื้อเงินลงทุนบริ ษทั ไฟเบอร์วนั จากัด และ บริ ษทั ดิจิตอล คอร์ปอเรชัน่ จากัด
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ แคป
แมนเนจเม้นท์ จากัด ลงทุนในโครงการให้บริ การโครงข่ายดิจิตอลแบบรวมศูนย์ดว้ ยใยแก้วนาแสงของบริ ษทั ไฟ
เบอร์ วนั จากัด และ บริ ษทั ดิ จิตอล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด โดยบริ ษทั ได้ลงนามในบันทึ กข้อตกลงในการตรวจสอบ
สถานะและโครงการดังกล่าวก่อนที่จะตกลงเข้าทาสัญญาซื้อขายหุน้ กับบริ ษทั ไฟเบอร์วนั จากัด มูลค่าโครงการรวม
จานวนเงิ น 400 ล้านบาท และบริ ษทั ได้จ่ายชาระเงินมัดจางวดที่ 1 จานวน 50 ล้านบาทและรับจานาหุ ้นของบริ ษทั
ดิจิตอล คอร์ปอเรชัน่ จากัด จานวนเงิน 500,000 หุ ้นจานวนหุ ้นคิดเป็ นร้อยละ100 ของทุนจดทะเบี ยนและทุนชาระ
แล้วของบริ ษทั ดังกล่าว เพื่อเป็ นหลักประกันในการดาเนินการตรวจสอบสถานะของบริ ษทั และโครงการ
ต่อมาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์
อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จากัด จ่ายชาระเงินมัดจางวดที่ 2 จานวนเงิน 50 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จากัด ส่ งหนังสื อขอคืนเงินมัดจาเนื่ องจาก
ผลการตรวจสอบสถานะของบริ ษทั และโครงการไม่เป็ นที่พึงพอใจ
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(8) เงินมัดจาค่าซื้อเงินลงทุนบริ ษทั ยูทิลิต้ ี วอเตอร์ จากัด
ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นจิ
เนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัด ลงทุนในโครงการผลิตน้ าประปาของบริ ษทั ยูทิลิต้ ี วอเตอร์ จากัด โดยบริ ษทั ได้
ลงนามในบันทึกข้อตกลงในการตรวจสอบสถานะและโครงการดังกล่าวก่อนที่จะตกลงเข้าทาสัญญาซื้ อขายหุ ้นกับ
บริ ษทั แห่ งหนึ่ งซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ยูทิลิต้ ี วอเตอร์ จากัด มูลค่าโครงการรวมจานวนเงิน 150 ล้านบาทและ
บริ ษทั ได้จ่ายชาระเงิ นมัดจางวดที่ 1 จานวน 100 ล้านบาท และต่อมาในไตรมาส 4 ได้จ่ายมัดจางวดที่ 2 เพิ่มเติม
จานวน 36 ล้านบาท
กลุ่มบริ ษทั ได้รับรู ้ค่าเผื่อด้อยค่าเงิ นมัดจาค่าซื้ อเงินลงทุนทั้งจานวนทุกโครงการเนื่ องจากโครงการไม่มีความคืบหน้าที่
เป็ นสาระสาคัญ ตั้งแต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2559
17.2 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
บริ ษทั ได้รับรู ้ ค่าเผื่อด้อยค่าเงิ นจ่ ายล่วงหน้าค่าสิ นค้าทั้งจานวนเนื่ องจากเป็ นเงิ นมัด จาค่าสิ นค้าของโครงการที่ ไม่ได้
ดาเนินการต่อ ตั้งแต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
385,856,521
(385,856,521)
-

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
หัก : ค่าเผือ่ ด้อยค่า
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า - สุ ทธิ

2560
385,856,521
(385,856,521)
-

18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2560

เพิม่ ขึ้น/(ลดลง) - สุ ทธิ

โอนไปเป็ น
หนี้ สินที่ผดิ นัดชาระ

2561

ตัว๋ แลกเงิน
เงินกู้
เงินเบิกเกินบัญชี
หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า

570,607,963
40,000,000
19,955,715
(4,531,544)

(11,754,834)
4,531,544

(420,607,963)
(40,000,000)
-

150,000,000
8,200,881
-

รวม

626,032,134

(7,223,290)

(460,607,963)

158,200,881
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(หน่ วย : บาท)

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โอนไปเป็ น
เพิม่ ขึ้น/(ลดลง) - สุ ทธิ
หนี้สินที่ผดิ นัดชาระ

2561

ตัว๋ แลกเงิน
เงินกู้
หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า

420,607,964
40,000,000
(4,531,544)

4,531,544

(420,607,964)
(40,000,000)
-

-

รวม

456,076,420

4,531,544

(460,607,964)

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตัว๋ แลกเงินและเงินกูย้ มื ระยะสั้นของบริ ษทั ผิดนัดชาระหนี้ท้ งั จานวน
19. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทและบุคคลอื่น
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

ตัว๋ แลกเงิน
เงินกู้
หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า

470,903,371
79,273
-

9,520,727
-

โอนไปเป็ น
หนี้สินที่ผดิ นัดชาระ
(470,903,371)
-

รวม

470,982,644

9,520,727

(470,903,371)

2560

เพิม่ ขึ้น/(ลดลง) - สุ ทธิ

2561
9,600,000
9,600,000
(หน่ วย : บาท)

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โอนไปเป็ น
เพิม่ ขึ้น/(ลดลง) - สุ ทธิ
หนี้ สินที่ผดิ นัดชาระ

2561

-

(441,704,168)
-

-

หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า

441,704,168
-

-

-

รวม

441,704,168

-

(441,704,168)

-

ตัว๋ แลกเงิน
เงินกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตัว๋ แลกเงินและเงินกูย้ ืมระยะสั้นของบริ ษทั ผิดนัดชาระหนี้ ท้ งั จานวน ซึ่ งเงินกูย้ ืมจากบริ ษทั อื่นนี้ ค้ า
ประกันโดยการจานาหุ ้นที่บริ ษทั ถือในบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จากัดจานวน 5,000,000 หุ ้น (มูลค่าหุ ้นละ
10 บาท)
20. เงินวางประกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 มีมติเห็นชอบให้บริ ษทั อื่นแห่ งหนึ่ งเข้ามาตรวจสอบสถานะของบริ ษทั ย่อย 4
แห่ง (บริ ษทั วี. โอ. เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย จากัด บริ ษทั วังการค้ารุ่ งโรจน์ จากัด บริ ษทั สมประสงค์อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด และ
บริ ษทั สมภูมิโซล่าพาวเวอร์ จากัด) ในโครงการผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ก่อนที่จะตัดสิ นใจจะขาย
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว และ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้ลงนามในบันทึ กข้อตกลงกับบริ ษทั อื่ นแห่ งหนึ่ ง
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ซึ่ งภายใต้ขอ้ ตกลงดังกล่าวได้รับเงินประกัน จานวน 100 ล้านบาท และให้ถือเงินประกันดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่ งของการชาระ
ราคาซื้อขายหุน้ หากมีการตกลงซื้อขายกันต่อไป ทั้งนี้ มีระยะเวลาภายใน 90 วัน นับจากวันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลง ปั จจุบนั
บริ ษทั ไม่ได้รับเงินประกันดังกล่าว และบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมาย
บริ ษทั ได้ลงนามขายเงินลงทุนในบริ ษทั วี.โอ.เน็ด. ไบโอดีเซล เอเซี ย จากัด เสร็ จสิ้ นตามสัญญาซื้ อขายหุ ้นลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
กับบริ ษทั อื่นที่ ได้รับมติอนุ มตั ิจากคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบสถานะตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอนุ มตั ิ และได้ตกลงให้
แปลงเงินวางประกันมาชาระราคาซื้อขายหนี้ระหว่างบริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ผูซ้ ้ือทั้งจานวน
21. เงินกู้ยืมระยะยาว
งบการเงินรวม
2561
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สุทธิ

734,869,116
(565,484,529)
169,384,587

2560
1,087,639,431
(764,315,578)
323,323,853

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
-

-

บริ ษทั ย่อยแห่งที่ 1
ในวันที่ 18 มกราคม 2559 ได้ทาสัญญากูเ้ งิ นกับธนาคารแห่ งหนึ่ ง จานวนรวม 605 ล้านบาท มีกาหนดชาระคืนเงิ นต้นพร้อม
ดอกเบี้ยเป็ นงวดรายเดื อน เดื อนละ 13.25-20 ล้านบาท รวม 36 งวดปี โดยมีอตั ราดอกเบี้ ยในอัตรา Prime Rate (ณ วันที่ ทา
สัญญา คื อ ร้ อยละ 6.5 ต่อปี ) ค้ าประกันโดยบริ ษทั จดจานองที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้าง และจานองเครื่ องจักรและอุปกรณ์ เป็ น
ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ย่อยไม่สามารถดารงอัตราส่วนทางการเงินให้เป็ นไปตามสัญญากูย้ ืมเงินกับธนาคาร
ดังกล่าวได้ กลุ่มบริ ษทั จึงจัดประเภทเงินกูย้ มื ระยะยาวทั้งหมดเป็ นส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
บริ ษทั ย่อยแห่งที่ 2
บริ ษทั ย่อยมีสญ
ั ญาเงินกูย้ มื ระยะยาวกับธนาคาร จานวนรวม 663.65 ล้านบาท มีกาหนดชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็ นงวด
รายเดือน เดือนละ 10.88 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ย ปี ที่ 1 : MLR - 1.25% ต่อปี ปี ที่ 2 : MLR - 1.00% ต่อปี ปี ที่ 3 : MLR 0.50% ต่อปี ปี ที่ 4 เป็ นต้นไป : MLR ต่อปี ค้ าประกันโดย จดจานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง จานาแผงโซลาร์ เซลล์และอุปกรณ์
เป็ นประกัน
บริ ษทั ย่อยแห่งที่ 3
บริ ษทั ย่อยมีสญ
ั ญาเงินกูย้ มื ระยะยาวกับธนาคารแห่ งหนึ่ งจานวนรวม 147.56 ล้านบาท มีกาหนดชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
เป็ นงวดรายเดือน เดือนละ 2.08 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ย ปี ที่ 1 : MLR - 1.50% ต่อปี ปี ที่ 2 : MLR - 0.75% ต่อปี ปี ที่ 3
เป็ นต้นไป : MLR ต่อปี ซึ่ งค้ าประกันโดยบริ ษทั อื่น 2 แห่ งและอดีตผูถ้ ือหุ ้นท่านหนึ่ ง และจดจานองที่ดินและจานาเครื่ องจักร
พร้อมอุปกรณ์
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22. หนีส้ ินทีผ่ ดิ นัดชาระและหนีส้ ินตามคาพิพากษาจากการคา้ ประกัน
22.1 หนี้สินที่ผิดนัดชาระ
งบการเงินรวม
2561
2560
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (1)
2,621,651,410
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน (2)
21,520,089
หุน้ กู้ (3)
3,000,000,000
เจ้าหนี้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ (4)
565,000,000
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั และบุคคลอื่น (5) 561,704,168
1,079,587,864
ดอกเบี้ยค้างจ่ายของหนี้สินที่ผิดนัดชาระ
7,849,463,531
รวม

2,161,043,446
21,520,089
3,000,000,000
565,000,000
120,000,000
383,267,300
6,250,830,835

(หน่ วย : บาท)
งบการเฉพาะกิจการ
2561
2560
2,621,651,410
3,000,000,000
561,704,168
780,347,762
6,963,703,340

2,161,043,446
3,000,000,000
120,000,000
340,849,149
5,621,892,595

(1) ณ 31 ธันวาคม 2561 ตัว๋ แลกเงินดังกล่าวทั้งจานวนผิดนัดชาระหนี้โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 3.55 - 7.50 ต่อปี
(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีสัญญาเงิ นกูย้ ืมระยะยาวกับธนาคาร จานวนรวม 21.52 ล้านบาท
โดยมีอตั ราดอกเบี้ย MLR ต่อปี ค้ าประกันโดยจดจานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ซึ่งบริ ษทั ย่อยได้ผิดนัดชาระเงินกูย้ ืม
ระยะยาวโดยธนาคารดังกล่าวได้ดาเนิ นการยื่นฟ้องและบังคับจานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
แล้วเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ศาลได้มีคาพิพากษาตามคดีหมายเลขแดงที่ ผบ.738/2561 ให้บริ ษทั ย่อยและผูค้ ้ า
ประกันร่ วมกันชาระเงิ นคืน กลุ่มบริ ษทั จึ งจัดประเภทเงิ นกูย้ ืมระยะยาวที่ผิดนัดชาระทั้งหมดเป็ นหนี้ สินที่ ผิดนัด
ชาระ
(3) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 บริ ษทั ได้ออกหุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
อายุหุ้น กู้ 2 ปี อัต ราดอกเบี้ ย คงที่ ร้ อ ยละ 5.40 ต่ อ ปี ชาระดอกเบี้ ย ทุ ก ๆ 3 เดื อ น ครบก าหนดไถ่ ถ อนวัน ที่ 5
พฤศจิกายน 2560 มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท
ในที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น กู้ เมื่ อ วัน ที่ 8 สิ ง หาคม 2560 บริ ษ ัท ได้น าเสนอรายละเอี ย ดแนวทางการชาระหนี้ และได้
ด าเนิ น การชาระดอกเบี้ ย หุ ้น กู้บ างส่ ว นจ านวน 4.08 ล้า นบาทแล้ว ในสัด ส่ ว นที่ เ ท่ า กัน แต่ เ นื่ อ งจากส านักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีหนังสื อคาสั่งให้ประธานกรรมการ ณ ขณะนั้นหยุดปิิบตั ิ
หน้าที่ต้ งั แต่วนั ที่ 5 กันยายน 2560 บริ ษทั จึงไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ใด ๆ ได้ หุ ้นกูด้ งั กล่าวจึงผิด
นัดทั้งจานวนตั้งแต่วนั ที่ ครบกาหนดไถ่ถอนตามหนังสื อที่ บริ ษทั ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
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(4) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เจ้าหนี้ตามแผนฟื้ นฟูที่ผิดนัดชาระ ประกอบด้วยรายการดังนี้
บาท
เจ้าหนี้ตามแผนฟื้ นฟู - GB1
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560
หัก จ่ายชาระในปี 2561
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2561

565,000,000
565,000,000

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ศาลล้มละลายกลาง (ศาลล้มละลายฯ) มีคาสัง่ ให้ฟ้ื นฟูกิจการของ บริ ษทั โรงแรมดารา
เทวี (DDV) จากัด โดยตั้ง DDV เป็ นผูท้ าแผนฟื้ นฟูฯ
เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2555 ศาลล้มละลายฯ มีคาสั่งเห็นชอบแผนฟื้ นฟูฯ และให้ DDV เป็ นผูบ้ ริ หารแผน และต่อมา
วันที่ 5 เมษายน 2559 ศาลล้มละลายฯ มีคาสัง่ เห็นชอบแผนฟื้ นฟูฯ ฉบับแก้ไข
วันที่ 23 สิ งหาคม 2559 ศาลล้มละลายฯ มีคาสั่งยกเลิกการฟื้ นฟูกิจการของ DDV ตามคาร้องขอยกเลิกการฟื้ นฟู
กิ จการโดยผูบ้ ริ หารแผนฟื้ นฟูฯ เนื่ องจากการฟื้ นฟูกิจการได้ดาเนิ นการเป็ นผลสาเร็ จตามแผนแล้ว โดยระหว่าง
กระบวนการพิจารณาขอยกเลิกแผนฟื้ นฟูฯ บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ โกลบอลวัน จากัด และบริ ษทั อินเตอร์ฟาร์อีสท์
เทอมอลพาวเวอร์ จากัด ซึ่ งเป็ นเจ้าหนี้ ตามแผนฟื้ นฟูฯ ในขณะนั้น ได้มีหนังสื อยินยอมและเห็ นชอบลงวันที่ 8
มิถุนายน 2559 และวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ตามลาดับ ให้ DDV ขอยกเลิกการฟื้ นฟูกิจการ
เมื่อ DDV ออกจากแผนฟื้ นฟูกิจการแล้ว ภาระหนี้ต่อเจ้าหนี้ท้ งั 2 ราย ซึ่งยังต้องชาระต่อไปมีดงั นี้
1. บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ โกลบอลวัน จากัด (GB1) ภาระหนี้เงินต้นคงค้างส่วนที่เหลือจะได้รับชาระภายในเดือน
ธันวาคม 2559 โดยไม่มีดอกเบี้ย โดยเจ้าหนี้ อาจขยายเวลาออกไปได้เป็ นไม่เกินเดือนธันวาคม 2560 ทั้งนี้ จะมี
การคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR ต่อปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไปจนกว่าชาระหนี้ครบถ้วน
2. บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เทอมอลพาวเวอร์ จากัด (IFEC-T) ภาระหนี้ เงิ นต้นคงค้างส่ วนที่ เหลือจะได้รับชาระ
ภายในเดือนธันวาคม 2559 โดยไม่มีดอกเบี้ย โดยเจ้าหนี้อาจขยายเวลาออกไปได้เป็ นไม่เกินเดือนธันวาคม 2560
ทั้งนี้ จะมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี นับตั้งแต่วนั ที่ 15 ธันวาคม 2558 ป็ นต้นไปจนกว่าชาระหนี้
ครบถ้วน
ในเดือนธันวาคม 2559 ริ ษทั ฯ ไม่ได้ชาระหนี้ ส่วนที่เหลือได้ตามที่ระบุในแผนฟื้ นฟู และไม่ได้ขอขยายเวลาการ
ชาระหนี้กบั เจ้าหนี้ หนี้สินตามแผนฟื้ นฟูกิจการดังกล่าวจึงผิดนัดชาระหนี้ท้ งั จานวน
ในเดือนกันยายน 2560 GB1 ฟ้อง DDV ข้อหาผิดนัดชาระหนี้ ตามแผนฟื้ นฟู ทุนทรัพย์ 595,576,369.85 บาท ต่อมา
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 DDV และ GB1 ได้ทาสัญญาประนี ประนอมยอมความ โดย DDV ยอมรับว่า GB1 เป็ น
เจ้าหนี้ ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ และDDV ยินยอมชาระเงินจานวนดังกล่าวแก่ GB1 ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ทาสัญญา
ประนี ประนอมยอมความนี้ หาก DDV ผิดนัดตกลงให้ GB1 ดาเนิ นการบังคับคดีแก่ DDV พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงิ นต้นจานวน 565,000,000 บาท นับถัดจากวันฟ้ องเป็ นต้นไปจนกว่าชาระเสร็ จ และศาล
ล้มละลายฯ ได้มีคาพิพากษาตามยอม ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เป็ นคดีหมายเลขดาที่ พก 15/2560 คดีหมายเลขแดง
ที่ พก 6/2562 พิพากษาให้คดีเป็ นอันเสร็ จเด็ดขาดไปตามสัญญาประนี ประนอมยอมความคดีถึงที่สุดตามกฎหมาย
แล้ว
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ส่ วนหนี้ ผิดนัดตามแผนฟื้ นฟูกิจ การของเจ้าหนี้ IFEC-T ยัง ไม่ มีการด าเนิ นการเรี ย กหรื อบังคับ ให้ชาระหนี้ แ ต่
ประการใด
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(5) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีเงินกูจ้ านวน 60 ล้านบาท แบ่งเป็ นเงินกูย้ ืมจากบุคคลอื่นจานวน 10 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี และเงินกูย้ มื จากบริ ษทั อื่นจานวน 50 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี ซึ่ งเงินกูย้ ืม
จากบริ ษทั อื่นนี้ ค้ าประกันโดยการจานาหุ ้นที่ บริ ษทั ถือในบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จากัดจานวน
5,000,000 หุน้ (มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท) ซึ่งผิดนัดทั้งจานวน
22.2 หนี้สินตามคาพิพากษาจากการค้ าประกัน - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หนี้สินตามคาพิพากษาจากการค้ าประกัน ประกอบด้วยรายการดังนี้
ลาดับ
1

2

รายการ
หนี้ตามคาพิพากษา
- เงินต้น
- ดอกเบี้ยถึงวันพิพากษา
รวม
หัก : ยอดชาระก่อนคาพิพากษา
ยอดหนี้ตามคาพิพากษา
ดอกเบี้ย ปี 2560 - 2561
รวมหนี้สินตามคาพิพากษาจากการค้ าประกัน
หัก หนี้สินที่บนั ทึกภายใต้หนี้สินภายใต้แผนฟื้ นฟูที่ผิดนัดชาระ
หนี้สินตามคาพิพากษาจากการค้ าประกันสุทธิ

(หน่ วย : บาท)
,259, 44,946
,6 9, 30,257
2,938,875,203
(3 5,000,000)
2,553,875,203
100,434,460
2,654,309,663
(607,418,150)
2,004,516,513

ตามแผนฟื้ นฟูกิจการที่ผิดนัดชาระ ที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22.1 บริ ษทั เอ.พี.เค. ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
(APK) ในฐานะผูค้ ้ าประกันหนี้ ของบริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด (DDV) จะต้องรับผิดต่อ บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์
โกลบอลวัน จากัด (GB1) และ บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เทอมอลพาวเวอร์ จากัด (IFEC-T) ตามมูลหนี้เดิมที่มีต่อเจ้าหนี้ ท้ งั
2 ราย ตามคาพิพากษา พก.5/2562 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562
1. เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (IFEC) บริ ษทั อินเตอร์
ฟาร์ อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จากัด (ICAP) และอดี ตกรรมการท่านหนึ่ งของ IFEC ร่ วมกันเป็ นโจทก์ฟ้อง อดี ต
กรรมการอีก 2 ท่านของ IFEC กับบุคคลภายนอกอีก 4 คน รวมเป็ นจาเลย 6 คน โดยจาเลยที่ 6 คือ บริ ษทั บริ หาร
สิ นทรัพย์ โกลบอลวัน จากัด(GB1) ในข้อหาว่าจาเลยฉ้อฉลสร้างหนี้ ที่ไม่มีอยู่จริ งขึ้น และขอให้เพิกถอนจานอง
รวมทั้งเรี ยกคืนเงินที่จ่ายคืนจานวน 355 ล้านบาท (เป็ นจานวนเงินที่ DDV ได้จ่ายชาระให้ GB1 ในฐานะเจ้าหนี้ ตาม
แผนฟื้ นฟูกิจการไปแล้ว) พร้อมดอกเบี้ย
2. ต่อมาระหว่างพิจารณาคดีตามข้อ 1. DDV และ APK ได้ขอเข้าเป็ นโจทก์ร่วมในคดีดงั กล่าว
3. หลังจาก DDV และ APK ได้เข้าเป็ นโจทก์ร่วม GB1 จึงได้แก้คาให้การและฟ้องแย้งเอากับAPK ในฐานะผูค้ ้ าประกัน
หนี้ของ DDV ให้ร่วมรับผิดชาระหนี้ ให้แก่ GB1 ตามมูลหนี้ เดิมตามคาร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฯและขอฟ้องแย้ง วันที่ 8
ธันวาคม 2560
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4. เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ศาลได้พิพากษายกฟ้องข้อกล่าวหาตาม ( ) ส่ วนฟ้องแย้งของ GB1 ให้ APK ในฐานะผูค้ ้ า
ประกันในมูลหนี้เดิม ชาระเงินแก่ GB1 จานวนเงิน 2,553,875,203.89 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของ
เงินต้นจานวน 1,259,744,946.54 บาท นับถัดจากวันฟ้องแย้ง (วันที่ 8 ธันวาคม 2560) เป็ นต้นไป จนกว่าจะชาระเสร็ จ
และให้อดีตกรรมการของ IFEC โจทก์ผฟู ้ ้องรับผิดในหนี้ของ DDV เป็ นเงินจานวนเงิน 340,000,000 บาท ตามสัญญา
ค้ าประกันฉบับลงวันที่ มีนาคม 2559
และหาก APKไม่ชาระหนี้ หรื อชาระไม่ครบให้แก่ GB1 ให้ยึดที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างที่จดจานองไว้ กับให้ยึดสิ่ ง
ปลูกสร้างที่ จานองเพิ่มออกขายทอดตลาด และหากได้เงิ นไม่พอชาระหนี้ ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของ APK ออกขาย
ทอดตลาดนาเงินมาชาระหนี้แก่ GB1 จนครบ คดีถึงที่สิ้นสุดตามกฎหมายแล้ว
23. ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ ครั้งที่ 2 (IFEC-W2) ของบริ ษทั ฯได้รับอนุญาตให้เริ่ มซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยได้ต้ งั แต่วนั ที่ 28 กรกฎาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่
คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ("IFEC-W2")
ชนิดของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือ และโอนเปลี่ยนมือได้
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่เสนอขาย : ไม่เกิน 456,153,173 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
: 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
วิธีการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: จัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Right Offering)
โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 4 หุน้ สามัญเดิมต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย
รวมจานวนไม่เกิ น 456,153,173 หน่ วย กรณี มีเศษของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
เหลือจากการคานวณตามอัตราส่ วนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าว
ให้ตดั เศษดังกล่าวทิ้งทั้งจานวน
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ ครั้งที่ 1 (IFEC-W1) ของบริ ษทั ฯได้รับอนุญาตให้เริ่ มซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยได้ต้ งั แต่วนั ที่ 10 มีนาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่
คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ("IFEC-W1")
ชนิดของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือ และโอนเปลี่ยนมือได้
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่เสนอขาย : ไม่เกิน 458,766,911 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
: 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
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อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

วิธีการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

: 3 ปี (วันที่ ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ คือ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ครบ
กาหนดคือ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560) และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สามารถ
ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ได้ดงั นี้ วันกาหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 1 ในวัน
ท าการสุ ด ท้ายของเดื อ นพฤศจิ กายน 2557 (ตรงกับ วัน ที่ 28 พฤศจิ กายน
2557) กาหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 2 ในวันทาการสุ ดท้ายของเดือนพฤศจิกายน
2558 และครั้ งสุ ด ท้า ยจะสามารถใช้สิท ธิ ไ ด้ใ นวัน ที่ ใ บสาคัญ แสดงสิ ท ธิ
(IFEC-WI) มี อ ายุ ค รบ 3 ปี (ตรงกับ วัน ที่ 23 กุ ม ภาพัน ธ์ 2560) หากวัน
ดังกล่าวไม่ตรงกับวันทาการของบริ ษทั ให้เลื่อนวันกาหนดใช้สิทธิเป็ นวันทา
การสุดท้ายก่อนหน้าวันกาหนดการใช้สิทธิ ดงั กล่าว
: จัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Right Offering)
โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่ วน 2 หุ ้นสามัญเดิ มต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1
หน่ ว ย รวมจ านวนไม่ เ กิ น 458,766,911 หน่ ว ย กรณี มี เ ศษของใบส าคัญ
แสดงสิ ทธิ เหลือจากการคานวณตามอัตราส่ วนการจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิ ทธิดงั กล่าว ให้ตดั เศษดังกล่าวทิ้งทั้งจานวน

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 เป็ นกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสาคัญสิ ทธิในการของซื้อหุน้ (IFEC-W1) และมีผถู ้ ือหุ ้น
ได้ใช้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้นจานวนทั้งสิ้ น 36,912,525 บาท ซึ่ งบริ ษทั ได้จดทะเบียนแก้ไขทุนรับชาระดังกล่าวกับกรมพัฒนา
ธุรกิจในวันที่ 9 มีนาคม 2560
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ ้นของบริ ษทั ทั้ง IFEC-W1 และ IFEC-W2 พ้นสภาพการเป็ นหลัก ทรั พย์จดทะเบี ยน
เนื่องจากการขึ้นเครื่ องหมาย SP ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และ 7 กรกฎาคม 2561 ตามลาดับ
24. ทุนสารองตามกฎหมาย
บริ ษทั ได้จดั สรรสารองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ
ประจาปี หักด้วยขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าสารองจะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั สารอง
ตามกฎหมายไม่สามารถนามาจ่ายปั นผลได้
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25. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2561
2560
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่าย(รายได้ )ภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ใน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(753,944)

3,108,348

-

-

(51,785,171)

(51,549,179)

-

2,218,037

(52,539,115)

(48,440,831)

-

2,218,037

การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้จริ ง
(หน่ วย : พันบาท)
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนามาคานวณภาษี
รายได้ที่ได้รับยกเว้นในการคานวณภาษี
กาไรจากสิ ทธิประโยชน์จากการส่งเสริ มการลงทุน
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การใช้ผลขาดทุนทางภาษีที่ผา่ นมาซึ่งยังไม่รับรู ้
รวม

20

งบการเงินรวม
อัตราภาษี
2561
(ร้อยละ)
(735,630)
(147,126)
20
49,705
(27,555)
177,894
(379)
(52,133)

2560
(5,285,935)
(1,057,187)
723,979
(91,199)
(25,435)
449,573
269
(48,441)
(หน่วย : พันบาท)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนามาคานวณภาษี
รายได้ที่ได้รับยกเว้นในการคานวณภาษี
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

20

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราภาษี
2561
(ร้อยละ)
(329,207)
(65,841)
20
81
(65,760)

2560
(1,225,257)
(245,051)
178,116
(2,400)
69,335
43

-

รวม

2,218

26. การนาเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่ นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ที่ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงาน
ได้รั บ และสอบทานอย่า งสม่ า เสมอ เพื่ อ ใช้ใ นการตัด สิ น ใจในการจัด สรรทรั พ ยากรให้กับ ส่ ว นงานและประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานของส่วนงาน
กลุ่มบริ ษทั ประกอบธุ รกิจการจาหน่ายและให้เช่าเครื่ องใช้สานักงานโดยเฉพาะเครื่ องถ่ายเอกสาร เครื่ องพิมพ์สาเนาอัตโนมัติ
รวมถึงบริ การซ่อมบารุ งที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจลงทุน และผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยดาเนิ นธุรกิจใน
ส่วนงานหลักทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย รายการบัญชีตามส่วนงานแยกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
ก. ธุรกิจลงทุน (Holding) ลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์
ข. ธุรกิจลงทุน (Holding) ลงทุนในธุรกิจพลังงานชีวมวลและบริ หารจัดการขยะ
ค. ธุรกิจผลิตและจาหน่ายพลังงานลม
ง. ธุรกิจโรงแรม
จ. ธุรกิจอื่นๆ
รายได้ และกาไร(ขาดทุน) จากการดาเนินงานจาแนกตามส่วนงานสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย
(หน่ วย : บาท)
ก.

ข.

ค.

ง.

จ.

รวม

การตัดบัญชี
รายการระหว่างกัน

รวม

รายได้จากการขาย
และการให้บริ การ

417,931,841

28,579,381

98,403,063

318,740,721

-

863,655,006

(25,200,000)

838,455,006

กาไร(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)

รายได้ และกาไร(ขาดทุน) จากการดาเนินงานจาแนกตามส่วนงานสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย
(หน่ วย : บาท)
ก.

ข.

ค.

ง.

รายได้จากการขาย
และการให้บริ การ

418,216,999

25,330,307

100,415,711

430,443,941

กาไร(ขาดทุน)จากส่วนงาน

101,208,263

(333,612,789)

(106,280,869)

(2,514,957,119)

จ.

รวม
-

974,406,958

(1,227,475,149) (4,081,117,663)

การตัดบัญชี
รายการระหว่างกัน
(37,800,000
)
(248,962,201)

รวม
936,606,958
(4,330,079,864)
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27. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาคัญสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ได้แก่

ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
หนี้สงสัยจะสูญ
ผลตอบแทนกรรมการ
ขาดทุนจากการด้อยค่า
สิ นทรัพย์ถาวร
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินจ่ายล่วงหน้าสิ นค้าและเงินมัดจาโครงการ
ค่าความนิยม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าที่ปรึ กษา
ค่าบริ การอื่นๆ – ธุรกิจบริ หารจัดการขยะ
ค่าชดเชยค่าความเสี ยหายทางธุรกิจ (1)

งบการเงินรวม
2561
2560
304,062,426
317,882,855
1,000,000
153,045,472
75,000
1,875,000

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
23,460,486
23,616,121
8,023,605
75,000
1,875,000

375,000
215,356,788
29,414,446
1,545,620
-

45,690,697
3,409,691
93,540,897

582,274,986
174,688,773
37,793,475
413,112,448
60,035,940
294,012,256
75,319,909
76,277,167
-

304,355,382
118,962,811
37,793,475
413,112,448
66,340,957
28,730,490
-

(1) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 บริ ษทั ได้ทา “บันทึกข้อตกลงเพื่อแก้ปัญหาความเสี ยหายจากการดาเนิ นการของ IFEC ที่
ส่งผลต่อการดาเนินกิจการของ IWIND” จากการที่ IWIND ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยทางอ้อมแห่ งหนึ่ ง (บริ ษทั ลมลิกอร์
จากัด) ให้แก่บุคคลภายนอกเกิ ดผลขาดทุนจานวน 93.54 ล้านบาท บริ ษทั ได้รับรู ้ ค่าชดเชยดังกล่าวในงบกาไรขาดทุ น
ปี 2561 นอกจากนี้ยงั มีขอ้ ตกลงอื่นๆ ที่กาหนดไว้ในบันทึกดังกล่าว ซึ่ งผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการชุดปั จจุบนั อยูร่ ะหว่าง
การตรวจสอบความถูกต้อง
28. ค่ าความนิยม
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยม ซึ่ งปั จจัยหลักที่ มีผลต่อการขาดทุนดังกล่าวเกิดจากการ
ลดลงของรายได้ที่เคยคาดการณ์ไว้อย่างมีสาระสาคัญ เนื่องจากปั จจัยภายนอกต่าง ๆ ตลอดจนภาวะการณ์โดยรวม ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ค่าความนิยม
หัก การด้อยค่าของค่าความนิยม
สุทธิ

2561

2560

1,572,113,843
(915,176,197)
656,937,646

1,572,113,843
(915,176,197)
656,937,646
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29. เครื่ องมือทางการเงิน
ก) นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาดและความเสี่ ยง
จากการที่คู่สญ
ั ญาไม่ปิิบตั ิตามสัญญา บริ ษทั ไม่ได้ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน บริ ษทั จะพิจารณาเลือกใช้เครื่ องมือ และ
อนุ พนั ธ์ทางการเงินเพื่อบริ หารความเสี่ ยงตามความเหมาะสม และบริ ษทั ไม่มีนโยบายประกอบธุ รกรรมตราสารอนุพนั ธ์
ทางการเงินเพื่อการเก็งกาไรหรื อเพื่อการค้า
ข) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้ เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่ งอาจจะส่ งผลกระทบต่อผล
การดาเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของกิ จการ บริ ษทั ฯ มีค วามเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ย เนื่ องจากมี เงิ นฝากกับสถาบัน
การเงิน และเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นและระยะยาว อย่างไรก็ตาม เงินกูย้ ืมระยะยาวของบริ ษทั ฯ คิดดอกเบี้ ยในอัตราที่ผนั แปรกับ
อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ซึ่งบริ ษทั ฯ เชื่อว่าความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสาคัญต่อผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ บริ ษทั ฯ มิได้ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินอื่นเพื่อป้ องกัน
ความเสี่ ยงดังกล่าว
ค) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ไม่ได้ใช้สญ
ั ญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงการนาเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศ
ง) ความเสี่ยงด้ านสินเชื่ อ
การบริ หารความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่ เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้า ในปั จจุ บนั บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการให้สินเชื่ อที่
ระมัดระวังและมีฐานของลูกค้าที่หลากหลาย ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายอย่างเป็ นสาระสาคัญจากการ
เก็บหนี้จากลูกหนี้นอกเหนือจากจานวนที่ได้ต้ งั ค่าเผื่อหนี้สูญไว้ในบัญชีแล้ว
จ) มูลค่ ายุตธิ รรม
เนื่องจากสิ นทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่จดั อยูใ่ นประเภทระยะสั้นและเงินกูย้ ืมระยะยาวมีอตั ราดอกเบี้ยที่ผนั แปรตามอัตรา
ดอกเบี้ ยในท้องตลาด ดังนั้น มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินดังกล่าวจึ งแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจาก
มูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสาคัญ
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30. ทรัพย์ สินทีถ่ ูกอายัดบังคับคดี
ณ ปั จจุบนั ทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่ถูกยึดไว้ตามหมายบังคับคดีมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
30.1 หุ้นสามัญของบริษัทย่ อย
ลาดับที่
1
2
3
4

ชื่อบริ ษทั
อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์
ซันพาร์ ค
ซันพาร์ค 2
อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล

รวม
5

สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่

รวม
6

อีสเอนเนอร์ จี

รวม
7
8

กรี น เอนเนอร์จี่ เทคโนโลยี อิน (ไทยแลนด์)
เจ.พี โซล่า พาวเวอร์

รวม
9

วังการค้ารุ่ งโรจน์

รวม
10

ซีอาร์ โซลาร์

รวม
11

สมประสงค์อินเตอร์เนชัน่ แนล

รวม

จานวนหุ้น
คิดเป็ นร้อยละของจานวน
ที่โดนยึดไว้
หุ้นทั้งหมดของบริ ษทั
2,210,000
3.68
240,000
80.00
336,000
80.00
1,568,000
64.00
50,000
2.04
391,998
16.00
2,009,998
82.04
10,214,138
32.43
6,012,197
19.09
11,975,646
38.02
28,201,981
89.54
621,600
80.00
22,134
2.85
60,000
7.72
703,734
90.57
86,998
20.00
30,414
38.02
25,941
32.43
8,374
10.47

หมายเลขคดีแดง
ผบ.2039/2561
พ.1465/2561
พ.545/2561
พ.4959/2560
ผบ.3800/2562
พ.6954/2561
มย.242/2560
มย.243/2560
มย.244/2560
พ.4959/2560
ผบ.3756/2561
ผบ.603/2562
ผบ.4672/2561
มย.244/2562
มย.242/2560
พ.4960/2560

64,729
56,871
56,871
129,381

80.92
18.96
18.96
43.13

ผบ.3919/2561
ผบ.3952/2561
พ.4958/2560

243,123
494,235
248,122
421,534
136,104

81.05
38.02
19.08
32.43
10.47

มย.244/2560
มย.243/2560
มย.242/2560
พ.1465/2561

1,299,995
175,186
149,416
87,950
87,446

100.00
35.04
29.88
17.59
17.49

มย.244/2560
มย.242/2560
มย.243/2560
พ.4962/2560

499,998

100.00
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ลาดับที่
12

จานวนหุ้น
ที่โดนยึดไว้

ชื่อบริ ษทั
แม่สะเรี ยง โซล่าร์

รวม
13

สมภูมิโซล่าพาวเวอร์
รวม

14

อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ โซล่าร์

รวม
15

อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์

รวม

คิดเป็ นร้อยละของจานวน
หุ้นทั้งหมดของบริ ษทั

หมายเลขคดีแดง

50,000
50,000
781,817
260,122

3.77
3.77
59.00
19.63

พ.2814/2561
พ.1240/2561
พ.4961/2560
พ.545/2561

1,141,939
195,998
49,000

86.17
80.00
20.00

พ.4958/2560
ผบ.345/2562

244,998
90,000
2,157,099
123,720
70,288
70,000
45,000
40,000
7,000

100.00
3.00
71.90
9.34
4.12
2.33
1.50
1.33
0.23

ผบ.3150/2561
พ.4962/2560
พ.1465/2561
พ.4959/2560
พ.4455/2561
พ.5106/2561
พ.5064/2561
พ.2079/2561

2,603,107
525,430
300,000
260,000

93.75
10.51
6.00
5.20

พ.545/2561
ผบ.3150/2561
พ.1209/2559

1,085,430

21.71

30.2 ทรัพย์ สินอื่นของบริษัทและบริษัทย่ อย
ลาดับที่
1
2

3
4
5
6
7

ชื่อบริ ษทั
อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ ปอเรชัน่
โรงแรมดาราเทวี

เอ.พี.เค. ดีเวลลอปเม้นท์
ทรู เอ็นเนอร์จี พาวเวอร์ ลพบุรี
อินเตอร์ ฟาร์อีสท แคป แมนเนจเม้นท์
รุ ้งเอกรยา เอ็นจิเนี ยริ่ ง (สระแก้ว)
คลีน ซิ ต้ ี

ประเภททรัพย์สิน
ที่ดิน
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
บัญชีเงินฝากธนาคาร
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง และเครื่ องจักร
ที่ดิน
ที่ดิน
สิ ทธิเรี ยกร้องในการรับเงินตามสัญญาจ้าง
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31. ภาระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุม่ บริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังนี้
31.1 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ โดยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
กาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี
ภายใน 2 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

17,577,041
20,659,017
69,855,387
108,091,445

6,541,622
6,541,622

31.2 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีหนังสื อค้ าประกันที่ ออกโดยธนาคาร เพื่อค้ าประกันการขายสิ นค้าและให้เช่ าต่อ ลูกค้าและหน่ วยงาน
ราชการเป็ นจานวน 3.86 ล้านบาท
31.3 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุน คงเหลือจานวน 86.24 ล้านบาท
31.4 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้ทาสัญญาซื้อขายหุน้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม (SAMDAL WIND FARM) ในประเทศเกาหลี
ใต้ เป็ นเงิน 16 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
31.5 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันสาหรับการดาเนินงานโครงการพลังงานลม เป็ นจานวนเงิน 14.10 ล้านหยวน
31.6 บริ ษทั มีภาระผูกพันในการชาระเงินมัดจาตามหนังสื อแสดงเจตจานง (Letter of intent) กับ Green Future Kabushiki
Kaisha คงเหลือจานวน 4,061.48 ล้านเยน
32. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาคัญของกลุ่มบริ ษทั ฯ คือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทางการเงินที่ เหมาะสม และการ
ดารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดารงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็ น (5.32) : 1 และ (9.08): 1 ตามลาดับ (งบ
การเงินเฉพาะกิจการ : อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 4.46 : 1 และ 3.47 : 1 ตามลาดับ)
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33. คดีความ
33.1 บริ ษทั ได้ยื่นฟ้องอดีตกรรมการบริ ษทั กับพวกในกรณี การซื้ อที่ ดินพร้อมอาคารสานักงาน 7 ชั้น เป็ นทุนทรัพย์จานวน
56.52 ล้านบาท ขณะนี้ อยู่ในระหว่างการสื บพยานโจทก์ซ่ ึ งศาลอาญาจะได้พิ จารณาพิพากษาคดี ดังกล่าว โดยไม่ มี
ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริ ษทั เพราะเป็ นการเรี ยกร้องให้กรรมการของบริ ษทั ชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่บริ ษทั
มิใช่บริ ษทั ถูกเรี ยกร้องแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามคดีน้ ียงั ต้องพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ซึ่ งจะต้องใช้ระยะเวลาในการ
ดาเนินคดี สาหรับคดีน้ ีคดีอยูร่ ะหว่างการนัดสื บพยานของศาล ศาลจะนัดทาการสื บพยานโจทก์และจาเลย ในวันที่ 1214 ,19-21 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ออกงบการเงินนี้ ศาลอาญาได้มีคาพิพากษายกฟ้อง และคดีถึงที่สุดตามกฎหมาย
33.2 บริ ษทั ได้ยื่นฟ้องอดีตกรรมการบริ ษทั กับพวกในกรณี การขายที่ดินบ้านโพธิ์ ให้แก่บริ ษทั ไลท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด กับ
พวก เป็ นทุนทรัพย์จานวน 16.22 ล้านบาท ขณะนี้ อยู่ในระหว่างการสื บพยานโจทก์ซ่ ึ งศาลจะได้พิจารณาพิพากษาคดี
ดังกล่าว โดยไม่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิ นของบริ ษ ทั เพราะเป็ นการเรี ย กร้ องให้กรรมการของบริ ษทั ชดใช้
ค่าเสี ยหายให้แก่บริ ษทั มิใช่บริ ษทั ถูกเรี ยกร้องแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามคดี น้ ี ยงั ต้องพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ซึ่ ง
จะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นคดี สาหรับคดี น้ ี คดีอยู่ระหว่างการนัดสื บพยานของศาล ศาลจะนัดทาการสื บพยาน
โจทก์และจาเลย ในวันที่ 23-25 ,29-31 สิ งหาคม 2560 ขณะนี้ ศาลจาหน่ายคดีเป็ นการชัว่ คราว เพื่อรอผลในคดีอาญา
33.3 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ยนื่ ฟ้องอดีตกรรมการบริ ษทั กับพวกรวม 5 คนในความผิดฐานฉ้อฉลละเมิดและขอให้เพิกถอน
จานอง รวมทั้งเรี ยกคืนเงินที่จ่ายคืนจานวน 355 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยซึ่งคดีจะเกี่ยวกับการเรี ยกเงินคืนและปลดภาระ
จานองที่ดินของบริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด (DDV) และบริ ษทั เอ.พี.เค. ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด(APK) พร้อมเรี ยก
ทรัพย์คืนเป็ นเงินจานวน 355 ล้านบาท คืนจากบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ โกลบอลวัน จากัด (GB1) และอดีตกรรมการ กับ
พวกในคดีดงั กล่าวด้วย คดีดงั กล่าวได้โอนไปยังศาลล้มละลายกลางเพื่อพิจารณาคดี
หลังจาก DDV และ APK ได้เข้าเป็ นโจทก์ร่วม GB1 จึงได้แก้คาให้การและฟ้องแย้งเอากับAPK ในฐานะผูค้ ้ าประกันหนี้
ของ DDV ให้ร่วมรั บผิดชาระหนี้ ให้แก่ GB1 ตามมูลหนี้ เดิ มตามคาร้องขอแก้ไขเพิ่มเติ มฯและขอฟ้ องแย้ง วัน ที่ 8
ธันวาคม 2560
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ศาลได้พิพากษายกฟ้องข้อกล่าวของโจทก์ ส่ วนฟ้องแย้งของ GB1 ให้ APK ในฐานะผูค้ ้ า
ประกันในมูลหนี้ เดิม ชาระเงินแก่ GB1 จานวนเงิน 2,553,875,203.89 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของ
เงินต้นจานวน 1,259,744,946.54 บาท นับถัดจากวันฟ้องแย้ง (วันที่ 8 ธันวาคม 2560) เป็ นต้นไป จนกว่าจะชาระเสร็ จ
และให้อดีตกรรมการของ IFEC โจทก์ผฟู ้ ้องรับผิดในหนี้ ของ DDV เป็ นเงินจานวนเงิน 340,000,000 บาท ตามสัญญา
ค้ าประกันฉบับลงวันที่ 1 มีนาคม 2559 และหาก APKไม่ชาระหนี้ หรื อชาระไม่ครบให้แก่ GB1 ให้ยึดที่ ดินพร้อมสิ่ ง
ปลูกสร้างที่ จดจานองไว้ กับให้ยึดสิ่ งปลูกสร้างที่จานองเพิ่มออกขายทอดตลาด และหากได้เงิ นไม่พอชาระหนี้ ให้ยึด
ทรัพย์สินอื่นของ APK ออกขายทอดตลาดนาเงินมาชาระหนี้แก่ GB1 จนครบ
ผูบ้ ริ หารมีความเชื่อมัน่ ว่า ภาระที่จะมีผลกระทบต่อบริ ษทั จะไม่เกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนของบริ ษทั ใน APK คาพิพากษา
ดังกล่าวผูกพันเฉพาะตัว APK เท่านั้น ไม่ได้มีผลผูกพันมาถึงบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งอื่นๆ ด้วย ดังนั้นเจ้าหนี้ ตามคา
พิพากษาดังกล่าวจะสามารถบังคับคดีได้เฉพาะกับสิ นทรัพย์ที่เป็ นของ APK เท่านั้นและหากยังได้ไม่ครบตามจานวน
ดังกล่าวก็ไม่สามารถบังคับคดีกบั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่งอื่นๆ เพิ่มเติมได้อีก
33.4 บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด (“บริ ษทั ย่อย”) เป็ นโจทก์ยื่นฟ้อง นิ ติบุคคลแห่ งหนึ่ ง เป็ นจาเลย โดยโจทก์ฟ้องว่าจาเลย
แจ้งให้เจ้าพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตัดไฟฟ้าและขอยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าที่เป็ นชื่อของจาเลย แต่ที่จริ งโจทก์เป็ นผูใ้ ช้
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ไฟฟ้าในโรงแรมและเป็ นผูช้ าระค่าประกันการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดมาตั้งแต่เดิม โจทก์เพียงใช้ชื่อจาเลยเป็ นผูท้ าสัญญาใช้
ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฯเท่านั้น การที่จาเลยขอยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าอย่างกะทันหัน ทาให้โรงแรมไม่สามารถใช้กระแสไฟฟ้า
ได้ อันเป็ นการละเมิดต่อโจทก์ทาให้โจทก์ได้รับความเสี ยหาย ขอให้จาเลยระงับการขอยกเลิกมิเตอร์ และเปลี่ยนชื่ อ
มิเตอร์ เป็ นชื่อโจทก์ คดีน้ ี เป็ นการฟ้องให้ทานิ ติกรรม เป็ นคดีไม่มีทุนทรัพย์ ศาลให้โจทก์วางเงิ นประกันความเสี ยหาย
จานวน 50,000 บาท แต่ต่อมาปรากิว่า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 โจทก์และจาเลยได้ตกลงทาสัญญาประนี ประนอม
ยอมความในศาล คดีจึงเป็ นอันระงับ
33.5 บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด (“บริ ษทั ย่อย”) เป็ นโจทก์ยื่นฟ้อง นิ ติบุคคลแห่ งหนึ่ ง เป็ นจาเลย โดยโจทก์ฟ้องว่าจาเลย
แจ้งให้เจ้าพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตัดไฟฟ้าและขอยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าที่เป็ นชื่อของจาเลย แต่ที่จริ งโจทก์เป็ นผูใ้ ช้
ไฟฟ้าในโรงแรมและเป็ นผูช้ าระค่าประกันการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดมาตั้งแต่เดิม โจทก์เพียงใช้ชื่อจาเลยเป็ นผูท้ าสัญญาใช้
ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฯเท่านั้น การที่จาเลยขอยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าอย่างกะทันหัน ทาให้โรงแรมไม่สามารถใช้กระแสไฟฟ้า
ได้ อันเป็ นการละเมิดต่อโจทก์ทาให้โจทก์ได้รับความเสี ยหาย ขอให้จาเลยระงับการขอยกเลิกมิเตอร์ และเปลี่ยนชื่ อ
มิเตอร์เป็ นชื่อโจทก์ คดีน้ ีเป็ นการฟ้องให้ทานิติกรรม เป็ นคดีไม่มีทุนทรัพย์ ศาลให้โจทก์วางเงินประกันจานวน 50,000
บาท แต่ต่อมาปรากิว่า เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 โจทก์และจาเลยได้ตกลงทาสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล
คดีจึงเป็ นอันระงับ
33.6 บริ ษทั ถูกฟ้ องร้องโดยกลุ่มกองทุนเปิ ดโซล่าริ สตราสารหนี้ พรี วิเลจฯ และกองทุนเปิ ดซี ไอเอ็มบี -พริ นซิ เพิล เอ็นแฮนซ์รี
เทิ ร์นฯ ในข้อหาผิดนัดชาระหนี้ ตามตัว๋ แลกเงิ น ซึ่ งบริ ษทั ได้ยื่นคาให้การต่อสู ้คดี โดยมี ท้ งั ประเด็นข้อเท็จจริ งและข้อ
กฎหมายเกี่ ยวกับการสลักหลักตัว๋ แลกเงิ นอันเป็ นประเด็นเกี่ยวกับผูท้ รงตัว๋ แลกเงินซึ่ งเป็ นประเด็นข้อกฎหมายอันเป็ นข้อ
ต่อสู ้ที่ทาให้บริ ษทั สามารถชนะคดีได้แต่ในการดาเนิ นคดีดงั กล่าวจาเป็ นจะต้องใช้ระยะเวลา ซึ่ งในประเด็นข้อกฎหมาย
ดังกล่าวสามารถอุทธรณ์หรื อฎีกาได้ เงินตามตัว๋ แลกเงินที่โจทก์เรี ยกร้องจึงต้องรอจนกว่าศาลฎีกาจะพิจารณาพิพากษาหรื อ
คดีถึงที่สุดขณะนี้บริ ษทั จึงยังไม่ตอ้ งชาระเงินดังกล่าวในขณะนี้ สาหรับคดีในกลุ่มนี้คดีอยูร่ ะหว่างการนัดสื บพยานของศาล
ศาลจะนัดทาการสื บพยานโจทก์ และจาเลย แต่ละคดีอยูใ่ นช่วงระหว่างเดือนกันยายน 2560 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2561
ณ วันที่ออกงบการเงินนี้ ศาลแพ่งมีคาพิพากษา และคดีถึงที่สุดตามกฎหมายแล้ว
33.7 บริ ษทั ถูกฟ้องร้องโดยนิติบุคคลและบุคคลภายนอกรวมกัน 2 ราย ในข้อหาละเมิดเรี ยกค่าเสี ยหายในกรณี การแถลงข่าว
ของกรรมการบริ ษทั ซึ่งเป็ นการแถลงข่าวเกี่ยวกับการตรวจสอบและฟ้องร้องกรรมการที่กระทาการฉ้อฉล กินหัวคิวและ
ชาระหนี้ ปลอมหรื อชาระหนี้ ที่ไม่มีอยู่จริ งอันเป็ นการแถลงข่าวเพื่อปกป้ องสิ ทธิ ของตนตามครรลองครองธรรมเพื่อ
ป้ องกันส่วนได้เสี ยของตนโดยสุจริ ตซึ่งบริ ษทั ได้ให้การต่อสูค้ ดีไม่ตอ้ งรับผิดตามฟ้องของโจทก์ซ่ ึงคดีอยูใ่ นระหว่างการ
พิจารณาของศาล จึงไม่มีเหตุที่บริ ษทั จะต้องชาระเงินตามฟ้องในขณะนี้ แต่น่าจะต้องรอจนกว่าศาลจะพิพากษาถึงที่สุด
ในศาลฎีกาซึ่งน่าจะใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี นับตั้งแต่บดั นี้และไม่แน่วา่ บริ ษทั จะต้องรับผิดหรื อไม่จึงไม่มีความเสี่ ยงใด ๆ
ในคดีในกลุ่มนี้ สาหรับคดีในกลุ่มนี้คดีอยูร่ ะหว่างการนัดสื บพยานของศาล ศาลจะนัดทาการสื บพยานโจทก์และจาเลย
แต่ละคดีอยูใ่ นช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2560 ศาลอุทธรณ์มีคาพิพากษาแล้ว บริ ษทั ไม่ตอ้ งชาระ
เงินให้กบั นิติบุคคลและบุคคลภายนอกทั้งสองราย คดีถึงที่สุดตามกฎหมายแล้ว
33.8 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยถูกฟ้ องร้ องเกี่ ยวกับคดี แรงงานที่ ลูกจ้างได้ยื่นฟ้ องเรี ยกค่าชดเชยและการเลิ กจ้างไม่เป็ นธรรม
จานวน 7 สานวน จานวน 25 คน ต่อศาลแรงงานกลาง เป็ นคดีแรงงานซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ยื่นคาให้การต่อสู ้คดี
และมี เ หตุ เ ลิ ก จ้า งพนัก งานของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยรวมจ านวน 25 คนรวมเป็ นเงิ น ที่ ลู ก จ้า งเรี ย กร้ อ งจ านวน
8,143,393.85 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ฟ้อง และเรี ยกร้องจานวน 10,038,542.65 บาทพร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วนั ฟ้อง ซึ่งคดีอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาคดีและบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่ได้ตกลง
หรื อประนีประนอมยอมความกับพนักงานที่ฟ้องคดีดงั กล่าวและในคดีของศาลแรงงานก็จาเป็ นต้องใช้ระยะเวลาในการ
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พิจารณาคดีของศาลและคดี สามารถอุทธรณ์ไปยังศาลฎี กาได้จึงไม่เป็ นเหตุที่บริ ษทั ต้องจ่ายเงินค่าชดเชยหรื อสิ นจ้าง
แทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรื อค่าเสี ยหายจากการเลิกจ้างไม่เป็ นธรรมซึ่งศาลจะไม่ให้นายจ้างจ่ายเต็มตามฟ้อง คดีส่วน
ใหญ่ยงั อยูร่ ะหว่างการนัดพิจารณาเพื่อกาหนดประเด็นข้อพิพาทก่อนการสื บพยานโจทก์และจาเลย ในช่วงระหว่างเดือน
สิ งหาคม ถึง กันยายน 2560 และบางคดี ศาลได้กาหนดวันนัดสื บพยานโจทก์และจาเลยไปแล้ว โดยศาลจะนัดทาการ
สื บพยานโจทก์และจาเลย อยูใ่ นช่วงระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560
นอกจากนั้น ในบรรดาลูกจ้างที่ ฟ้องบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีขอ้ ต่อสู ้ไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยหรื อ
สิ น จ้างแทนการบอกกล่ า วล่ ว งหน้า และค่ า เสี ย หายจากการเลิ ก จ้า งไม่ เ ป็ นธรรมแล้ว บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยยัง ได้
ดาเนินการฟ้องเรี ยกค่าเสี ยหายจากการกระทาของลูกจ้างจานวนไม่นอ้ ยกว่า 12 คนซึ่ งอยูใ่ นระหว่างการดาเนิ นการ ซึ่ ง
คดีเกี่ ยวกับกลุ่มพนักงานเป็ นกรณี ที่เกิดขึ้นก่อนที่คณะกรรมการบริ ษทั ชุดปั จจุ บนั เข้ามาเป็ นกรรมการบริ ษทั (ตามข้อ
35.1) และ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562 ไม่ปรากิมีขอ้ พิพาทในคดีแรงงานดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด
33.9 บริ ษทั ถูกฟ้ องร้องโดยบุ คคลหนึ่ ง ในข้อหาผิดสัญญานายหน้า ทุนทรั พย์พิพาท 19,517,476.50 บาท ซึ่ ง บริ ษทั ได้ยื่น
อุทธรณ์และคาร้องขอทุเลาการบังคับคดี และศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาแก้คาพิพากษาของศาลชั้นต้นโดยให้ชาระเงิ น
จานวน 15,885,664 บาท คดีน้ ีบริ ษทั ได้เตรี ยมฎีกาเพื่อยื่นต่อศาลในประเด็นที่ศาลอุทธรณ์ยงั ไม่ได้พิจารณาในประเด็น
ไม่ความสมบูรณ์ของสัญญานายหน้าที่ กาหนดไว้ โจทก์ในคดี ดงั กล่าวจึงไม่ได้ปิิ บตั ิตามสัญญาให้ครบถ้วนจึ งไม่มี
สิ ทธิได้รับค่านายหน้า ส่วนเงินส่วนเกินก็เป็ นเงินตอบแทนจากการคิดราคาค่าที่ดินส่ วนเกินซึ่ งเป็ นเงินตอบแทนจากค่า
นายหน้าเมื่อสัญญานายหน้าไม่มีผลบังคับผูกพัน เงินตอบแทนส่วนเกินย่อมไม่มีผลผูกพันเช่นกัน อีกทั้งสัญญานายหน้า
ได้ล่วงเลยระยะเวลาในการจัดการขายที่ดินแล้วโดยไม่มีการขยายระยะเวลาออกไปจึงถือว่าสัญญานายหน้าสิ้ นสุ ดแล้ว
ทั้งค่านายหน้าและค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวโจทก์ในคดีดงั กล่าวจึงไม่มีสิทธิ นอกจากนั้นราคาที่นายหน้าอ้างว่าได้นา
ที่ดินไปขายได้จานวนสูงกว่าที่กาหนด โดยศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาแก้คาพิพากษาศาลอุทธรณ์ไว้บางส่วนแล้ว บริ ษทั จึง
ยังไม่ตอ้ งชาระเงินตามที่ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ซึ่งขณะนี้ยงั อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาโดยคดีน้ ี อนั เป็ นผล
ให้คดีของบริ ษทั สามารถชนะคดีได้
33.10 บริ ษทั ที เอ็ม ดีไซน์ จากัด ยืน่ ข้อเรี ยกร้องต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการให้บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด (“บริ ษทั ย่อย”)
ชาระเงินค่าออกแบบสถาปั ตย์ในโครงการคอนโดมิเนี ยมและส่ วนต่อเติมในวงเงินจานวน 12 ล้านบาทซึ่ งคดีดงั กล่าว
บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด ได้ยื่นคาคัดค้านและข้อเรี ยกร้องแย้งต่อสานักงานอนุญาโตตุลาการแล้ว โดยได้ให้การ
ปิิ เสธไม่ตอ้ งรับผิดตามข้อเรี ยกร้องเนื่ องจากผูร้ ับจ้างไม่ได้ดาเนิ นการตามสัญญาจ้างและเป็ นฝ่ ายผิดสัญญาหรื อใบ
เสนอราคาในการทางานโดยไม่มีการทาสัญญาว่าจ้างแต่ได้จ่ายไปในเรื่ องการร้องขอของบริ ษทั ซึ่ งได้ดาเนิ นการก่อนที่
ผูบ้ ริ หารปั จจุบนั เข้ามารับผิดชอบ อีกทั้งคดีดงั กล่าวเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2555 จนถึงปี 2559 เกินกว่า 2 ปี แล้ว คดีจึงขาดอายุ
ความ นอกจากนั้นบริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด ได้เรี ยกเงิ นคื นจากที่ ได้ทดรองจ่ ายไปจานวน 10 ล้านบาทพร้ อม
ค่าเสี ยหายจากการปิิ บัติผิดสัญญาของบริ ษทั ดังกล่าวโดยได้ยื่นข้อเรี ยกร้ องแย้งไปพร้ อมคาคัดค้านต่อสานักงาน
อนุญาโตตุลาการไว้แล้ว คาดว่าคดีดงั กล่าวบริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด ไม่น่าจะต้องรับผิดตามข้อเรี ยกร้องของบริ ษทั
ที เอ็ม ดีไซน์ จากัดแต่อย่างใด ส่ วนค่าเสี ยหายที่บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัดจะได้รับหรื อไม่เพียงใดก็แล้วแต่คณะ
อนุ ญาโตตุลาการจะพิจารณากาหนดต่อ ไป สาหรั บคดี บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัดได้ทาการยื่นคาค้านและข้อ
เรี ยกร้องแย้งไปแล้ว โดยอยูร่ ะหว่างการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ หลังจากนั้นจึงจะทาการนัดหมายเพื่อพิจารณาคดีต่อไป
ต่อมาในปี 2562 บริ ษทั ที เอ็ม ดีไซน์ จากัด (ผูร้ ้อง) ได้ยื่นฟ้องบริ ษทั ย่อย และศาลมีคาพิพากษาให้บริ ษทั ย่อยชาระเงิน
จานวน 3,745,000.00 บาท ให้แก่ผรู ้ ้องพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วนั ที่บริ ษทั ผิดนัด
คือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เป็ นต้นไป จนกว่าจะชาระเสร็ จแก่ผรู ้ ้อง
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33.11 บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด (“บริ ษทั ย่อย”) ถูกฟ้องร้องโดยนิ ติบุคคลแห่ งหนึ่ ง โดยคดีน้ ี โจทก์ฟ้องว่าจาเลยได้จา้ ง
โจทก์ตกแต่งภายในห้องอาหารอิตาเลี่ยน โจทก์ได้ทางานที่จา้ งเสร็ จสิ้นแล้ว จาเลยชาระค่าจ้างมาเพียงบางส่ วน คงเหลือ
ค้างชาระจานวน 636,025 บาท ทวงถามแล้วไม่ชาระจึงฟ้องคดีต่อศาล ให้ชาระหนี้ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อ
ปี ของต้นเงิ น 614,802 บาท นับถัดจากวันฟ้ อง ( 17 พฤษภาคม 2560) เป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็ จ แนวทางคดี น้ ี
จาเลยต่อสู ้วา่ ได้ชาระหนี้ แก่โจทก์เสร็ จสิ้ นแล้ว ยอดหนี้ ที่โจทก์นามาฟ้องเป็ นงานที่ จาเลยมิได้ยินยอมรับการส่ งมอบ
เพราะไม่ถูกต้องตามแบบ โจทก์จึงไม่มีสิทธิ นายอดหนี้ ดงั กล่าวมาฟ้ องจาเลยอี ก แนวโน้ม ถ้าโจทก์พิสูจน์ได้ว่าได้
ทางานและส่ งมอบแก่จาเลยจริ ง จาเลยก็อาจรับผิดชอบไม่เกินร้อยละห้าสิ บของยอดหนี้ ตามฟ้ อง และค่าขึ้นศาลกับค่า
ทนายความตามคาสัง่ ศาลไม่เกิน 15,000 บาท
33.12 บริ ษทั เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (“บริ ษทั ย่อย”) ถูกฟ้องร้องโดยธนาคารแห่ งหนึ่ ง คดีดงั กล่าวเป็ นหนี้ ตามสัญญา
กูย้ มื เงินและจานอง มีการผิดนัด ต่อมาได้ตกลงทาสัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ แต่ผิดนัด ธนาคารจึงยื่นฟ้องและบังคับ
จานอง จานวน 23,000,000 บาท แนวโน้มของคดี ต่อสู ้เรื่ องดอกเบี้ย เพื่อขอลดดอกเบี้ ยระหว่างผิดนัด หากเจรจาได้ก็
อาจทาสัญญาประนี ประนอมยอมความกันและผ่อนชาระเป็ นงวดๆไป ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ศาลพิพากษา
ให้บริ ษทั และผูค้ ้ าประกันร่ วมกันชาระเงินจานวน 23,593,650.58 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี ของต้นเงินจานวน
21,520,088.95 บาท
33.13 บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด (“บริ ษทั ย่อย”) ถูกฟ้องร้องโดยบุคคลหนึ่งข้อหาผิดสัญญาซื้อขายกรรมสิ ทธิ์ ห้องชุด บ้าน
สิ ริสาทร (สวนพลู) ทุนทรัพย์ที่เรี ยกร้อง 2,600,000 บาท นั้น เกี่ยวกับคดีน้ ี โจทก์อา้ งว่าได้ทาสัญญาซื้ อกรรมสิ ทธิ์ ห้อง
ชุดจากจาเลย ราคา 2,600,000 บาท ชาระเงินครบถ้วนแล้วแต่จาเลยไม่โอนกรรมสิ ทธิ์ในห้องชุดให้โจทก์ อันเป็ นการผิด
สัญญา จึ งฟ้ องเรี ยกร้องให้จาเลยโอนห้องชุด บ้านสิ ริสาทร (สวนพลู) เลขที่ 33/15 ชั้นที่ 3 อาคารที่ 1 เนื้ อที่ 53 ตาราง
เมตร จานวน 1 ห้อง ให้แก่โจทก์ ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 โจทก์ได้ยนื่ คาร้องขอถอนคดี จาเลยไม่คดั ค้านและศาล
อนุ ญาตให้โจทก์ถอนฟ้ อง และจาหน่ ายคดี ออกจากสารบบ ต่อมาวันที่ 24 กันยายน 2562 ปรากิว่า ทรัพย์สินที่ ไป
พิพาทในคดีดงั กล่าวมีการโอนให้แก่โจทก์ในคดีน้ ีและในวันเดียวกัน โจทก์ได้มีการโอนต่อไปยังบุคคลอื่นอีกทอดหนึ่ง
33.14 บริ ษทั เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (“บริ ษทั ย่อย”) ถูกฟ้องร้องโดยบุคคลธรรมดารายหนึ่ ง เรื่ อง ผิดสัญญาตัว๋ สัญญา
ใช้เงิ น ทุนทรัพย์ที่เรี ยกร้องจานวน 17,072,381 บาท ศาลนัดไกล่เกลี่ยให้การแก้ขอ้ หาแห่ งคดี และสื บพยานโจทก์ใน
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ที่ มาของหนี้ ดงั กล่าวเกิ ดจากการที่ บุคคลรายดังกล่าว อ้างว่า ในช่ วงระหว่าง ปี พ.ศ. 2545-2548 ซึ่ งขณะนั้น บุ คคล
ดังกล่าว เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว โดยได้กยู้ มื เงินจากบุคคลดังกล่าวหลายครั้งเพื่อนาไปใช้จ่ายใน
กิจการของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว แต่ละครั้งที่ กูย้ ืมได้ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินประเภทใช้เงินเมื่อทวงถาม มอบให้ไว้เพื่อเป็ น
การชาระหนี้ ซึ่งจานวนหนี้เมื่อคิดจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เป็ นเงินจานวน 15,555,700.85 บาท และในวันดังกล่าว
ได้ออกตัว๋ สัญญาใช้เงิ นไว้ใ ห้แก่ นางสาวน้ าพราว สุ วรรณมงคล เป็ นตัว๋ สัญ ญาใช้เงิ นเลขที่ 2558/001 ลงวันที่ 15
ธันวาคม 2558 สัญญาจะจ่ายเงินแก่นางสาวน้ าพราว สุ วรรณมงคล จานวน 15,555,700.85 บาท เมื่อทวงถาม และหาก
ผิดนัดยินยอมให้คิดดอกเบี้ ยในอัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี จากต้นเงิ นดังกล่าว ต่อมาได้มีการทวงถามให้ชาระหนี้ ตามตัว๋
สัญ ญาใช้เ งิ น แต่ มี การผิ ด นัด โจทก์จึ ง ฟ้ อ งคดี น้ ี ต่ อ มาในปี 2562 ศาลพิ พ ากษาให้ช าระเงิ น แก่ โ จทก์จ านวน
15,555,700.85 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วนั ที่ 15 ธันวาคม 2558 เป็ นต้นไป
จนกว่าจะชาระเสร็ จสิ้น (เดิมบริ ษทั ย่อยอุทธรณ์ แต่เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2562 บริ ษทั ย่อยถอนอุทธรณ์)
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33.15 นิติบุคคลแห่งหนึ่งได้มีหนังสื อบอกกล่าวมายังบริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด(“บริ ษทั ย่อย”)เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560
โดย อ้า งว่า ให้ ท าสัญ ญาปรั บ ปรุ ง ตกแต่ ง บริ ษ ัท ย่อ ย และได้ด าเนิ น การไปบางส่ ว นแล้ว คิ ด เป็ นมู ล ค่ า เงิ น ทั้ง สิ น
48,785,061.60 บาท และทางบริ ษ ทั ย่อยได้ชาระเงิ นไปแล้วบางส่ วน คงเหลือจานวน 12,311,250.25 บาท และขอให้
ชาระส่ วนที่เหลือภายใน 20 มิถุนายน 2560 แต่ผบู ้ ริ หารชุดเดิมแสดงความเห็น ว่า ภาระหนี้ สินที่เหลือมิได้เป็ นหนี้ จริ ง
จึงไม่ได้ทาการชาระดังกล่าว ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบโดยผูบ้ ริ หารชุดใหม่
33.16 ผูใ้ ห้เช่าทรัพย์สินที่ใช้ในกิจการของโรงแรมดาราเทวีได้ร้ื อถอนทรัพย์สินที่ให้เช่าเหล่านั้นที่สามารถทาได้ออกไปในปี
2560 ปั จจุบนั บริ ษทั ได้ประเมินความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด แล้ว บริ ษทั ฯไม่มีความ
เสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญ
33.17 คดีแรงงาน
ในระหว่างปี 2562 ถึง 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีขอ้ พิพาทแรงงานกับลูกจ้างจานวน 57 คดี เรี ยกร้องค่าจ้างและเงิน
ชดเชยประมาณ 45.96 ล้านบาท ซึ่ งพนักงานตรวจแรงงานได้มีคาสั่งให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าเสี ยหายแก่ลูกจ้าง
แล้ว ซึ่งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ยนื่ ฟ้องขอเพิกถอนคาสัง่ ดังกล่าว ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล
นอกจากนี้ ยังมีคดีแรงงานอีก 5 คดีที่ลูกจ้างฟ้องบริ ษทั ย่อย โดยคดี สิ้นสุ ดด้วยการตกลงทาสัญญาประนี ประนอมยอม
ความกันจานวน 4 คดี ทุนทรัพย์ประมาณ 1.62 ล้านบาท และศาลยกฟ้องโจทก์ จานวน 1 คดี
33.18 คดีฟ้ื นฟูกิจการ/ล้มละลาย
บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (บริ ษทั )
เมื่อวันที่ 16 สิ งหาคม 2561 นางสมศรี จีระวิพูลวรรณ (เจ้าหนี้ หุ้นกู)้ ได้ยื่นคาร้องขอฟื้ นฟูกิจการของ บริ ษทั อินเตอร์
ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ต่อศาลล้มละลายกลาง และบริ ษทั เห็นว่า มีช่องทางในการ
ฟื้ นฟูกิจการ จึงได้สนับสนุนให้ฟ้ื นฟูกิจการตามกระบวนการฟื้ นฟูกิจการตามกฎหมาย
ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาสั่งยกคาร้องขอฟื้ นฟูดงั กล่าว ศาลล้มละลายกลางมีคาสั่ง
รับอุทธรณ์ของบริ ษทั แล้ว ขณะนี้อยูร่ ะหว่างรอคาวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ชานัญพิเศษแผนกคดีลม้ ละลายต่อไป
และเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 บริ ษทั ได้เยืน่ อุทธรณ์คาสัง่ ดังกล่าว ขณะนี้อยูร่ ะหว่างรอศาลอุทธรณ์มีคาสัง่
เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2562 กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 กับพวกรวม 3 คน ได้ยื่นฟ้องบริ ษทั ต่อศาล
ล้มละลายกลาง ความล้มละลาย ทุนทรัพย์รวม 484,552,921.39 บาท ในระหว่างพิจารณาคดี เจ้าหนี้ ตามคาพิพากษาราย
หนึ่งได้ขอเข้าเป็ นโจทก์ร่วมในคดีดงั กล่าว
โจทก์ร่วมดังกล่าวได้ยนื่ คาขอไต่สวนฉุกเฉิ นฝ่ ายเดียวขอให้ศาลล้มละลายกลางมีคาสัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์ชวั่ คราวบริ ษทั
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ศาลล้มละลายกลางได้ไต่สวนคาร้อง ซึ่ งในวันเดียวกับบริ ษทั ได้ยื่นคาร้องต่อศาลล้มละลาย
กลาง ให้งดไต่สวนฉุ กเฉิ น เนื่ องจาก เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 บริ ษทั ได้วางทรัพย์ชาระหนี้ ดงั กล่าวไว้กบั ศาลแพ่งแล้ว
โดยศาลแพ่งสัง่ รับวางทรัพย์ไว้โดยชอบด้วยกฎหมายและให้ออกหมายแจ้งเจ้าหนี้ มารับเงินแล้ว ดังนั้นโจทก์ร่วมจึงสิ้ น
สิ ทธิบงั คับคดีเพราะหนี้ระงับไปแล้วตามคาสัง่ ศาลแพ่ง แต่ศาลล้มละลายกลางได้ยกคาร้องของบริ ษทั โดยอ้างว่าบริ ษทั
ไม่ได้วางทรัพย์ชาระหนี้ ณ สานักงานวางทรัพย์ และไต่สวนคาร้องของโจทก์ร่วมและมีคาสัง่ พิทกั ทรัพย์ชวั่ คราว
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 โจทก์ร่วมได้ยนื่ คาขอเพิกถอนคาสัง่ และกระบวนพิจารณาของศาลแพ่งในคดีเดิม ซึ่ งเป็ นการ
ขอเพิกถอนคาสัง่ ของศาลเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 (กรณี วางทรัพย์ชาระหนี้) ศาลแพ่งมีคาสัง่ ว่า การขอวางเงินชาระหนี้
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ตามคาพิพากษาเป็ นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและมิได้เป็ นไปโดยผิดหลง กรณี ไม่เป็ นเหตุให้ตอ้ งเพิกถอนคาสั่งและ
กระบวนพิจารณาดังกล่าว ยกคาร้องของโจทก์ร่วมดังกล่าว
ในวันเดี ยวกัน บริ ษทั ได้ยื่นคาร้องต่อศาลละลายกลางขอให้มีคาสั่งตามมาตรา 18 แห่ งพ.ร.บ.ล้มละลายฯ เพื่อยกเลิก
คาสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์ชวั่ คราว ซึ่ งศาลล้มละลายกลางกาหนดนัดไต่สวนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นอกจากนี้ มีเจ้าหนี้ 4
ราย ได้ยนื่ คาร้องขอเข้าเป็ นโจทก์ร่วม ศาลกาหนดนัดไต่สวนคาร้องวันที่ 26 เมษายน 2564
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ผูถ้ ือหุ ้นกูร้ ายหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นเจ้าหนี้ ตามคาพิพากษา จานวนเงิน 2,299,720.53 บาท ได้ยื่นฟ้อง
บริ ษทั ต่อศาลล้มละลายกลาง
ต่อมา วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ศาลมีคาสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามมาตรา 14 แห่ ง พ.ร.บ. ล้มละลายฯ แต่ก็ได้มีคาสั่งให้
เพิกถอนคาสัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด เนื่องจากก่อนพิจารณาคดีน้ ี ศาลอุทธรณ์ชานัญพิเศษได้อ่านคาพิพากษาในคดีฟ้ื นฟู
กิจการว่า ให้รับคาร้องคดีฟ้ื นฟูกิจการที่เจ้าหนี้รายหนึ่งได้ยนื่ ขอฟื้ นฟูกิจการไว้พิจารณาตามกฎหมายต่อไป ทาให้บริ ษทั
ได้รับความคุม้ ครองจากสภาวะพักการชาระหนี้
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลล้มละลายกลางมีคาสัง่ ยกคาร้องขอฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ที่ร้องโดยเจ้าหนี้ และต่อมา
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ผูถ้ ือหุน้ กู้ เจ้าหนี้ตามคาพิพากษารายดังกล่าว ได้ยนื่ คาร้องขอถอนฟ้องด้วยเหตุได้รับชาระหนี้
จนเป็ นที่พอใจ แต่มีบุคคลภายนอกรายหนึ่งอ้างว่า เป็ นเจ้าหนี้ ตามคาพิพากษาได้ยื่นคาร้องขอเป็ นโจทก์ร่วมในคดีน้ ี อีก
ซึ่ งศาลนัดพร้อมในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ศาลล้มละลายกลางได้พิเคราะห์แล้วอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องและจาหน่าย
คดีออกจากสารบบความ และยกคาร้องขอเข้าเป็ นโจทก์ร่วมของบุคคลภายนอกรายดังกล่าว
บริ ษทั ย่อย
1.1 บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด (DDVH)
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด ได้ยื่นคาร้องต่อศาลล้มละลายกลาง ขอฟื้ นฟูกิจการของ
บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด ตามคดีหมายเลขดาที่ ฟฟ. 12/2563
ต่อมาวันที่ 10 มิถุนาย 2563 ศาลได้มีคาสัง่ ยกคาร้องขอ
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด ได้ยื่นอุทธรณ์ในคดีดงั กล่าว และศาลอุทธรณ์ชานาญ
พิเศษ มีคาพิพากษา ในวันที่ 24 สิ งหาคม 2563 ยืนตามคาสัง่ ของศาลล้มละลายกลาง คดีถึงที่สุดตามกฎหมายแล้ว
1.2 บริ ษทั เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (APK)
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 บุคคลภายนอกซึ่งเป็ นเจ้าหนี้ของบริ ษทั เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ได้ยื่นคาร้อง
ต่อศาลล้มละลายกลาง ขอฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ตามคดีหมายเลขดาที่ ฟฟ. 3/2563
และในวันเดียวกันศาลล้มละลายกลางมีคาสัง่ ยกคาร้องขอฟื้ นฟูกิจการ
ต่อมาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 บุคคลภายนอกดังกล่าว ได้ยื่นอุทธรณ์ในคดีดงั กล่าว และศาลอุทธรณ์ชานาญ
พิเศษ มีคาพิพากษา ในวันที่ 30 มีนาคม 2563 ยืนตามคาสัง่ ของศาลล้มละลายกลาง
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33.19 คดีแพ่ง
บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (บริ ษทั )
1 คดีเกี่ยวกับตัว๋ เงิน
ในระหว่างปี 2560 ถึง 2563 บริ ษทั ถูกเจ้าหนี้ภายนอกฟ้องเป็ นจาเลยหรื อจาเลยร่ วมในความผิดเกี่ยวกับตัว๋ เงินรวม
67 คดี รวมทุนทรัพย์ ประมาณ 4,334 ล้านบาท ซึ่งศาลสัง่ จาหน่ายคดีชวั่ คราว หรื องดการบังคับคดี เพื่อรอฟังคาสั่ง
ศาลในคดีฟ้ื นฟูกิจการ ซึ่งในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาสัง่ ยกคาร้องขอฟื้ นฟูกิจการของ
บริ ษทั และในวันที่ 15 มีนาคม 2564 บริ ษทั ได้ยนื่ อุทธรณ์คาสัง่ ดังกล่าว ศาลล้มละลายกลางมีคาสั่งรับอุทธรณ์แล้ว
ขณะนี้อยูร่ ะหว่างรอศาลอุทธรณ์ชานัญพิเศษมีคาสัง่ ตามกิหมายต่อไป
2 คดีเกี่ยวกับหุน้ กู้
ในระหว่างปี 2561 และ 2562 บริ ษทั ถูกเจ้าหนี้ ภายนอกฟ้องเป็ นจาเลยในความผิดฐานผิดสัญญาหุ ้นกู้ รวม 23 คดี
ให้บริ ษทั ใช้เงินตามฟ้อง รวมทุนทรัพย์ ประมาณ 2,273 ล้านบาท ซึ่งคดีอยูใ่ นขั้นตอนบังคับคดี แต่ศาลสั่งจาหน่าย
คดี ชวั่ คราว หรื องดการบังคับคดี ไว้ เพื่อรอฟั งคาสั่งศาลในคดี ฟ้ื นฟูกิจการ ซึ่ งในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ศาล
ล้มละลายกลางได้มีคาสั่งยกคาร้องขอฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั และในวันที่ 15 มีนาคม 2564 บริ ษทั ได้ยื่นอุทธรณ์
คาสัง่ ดังกล่าว ศาลล้มละลายกลางมีคาสัง่ รับอุทธรณ์แล้ว ขณะนี้ อยูร่ ะหว่างรอศาลอุทธรณ์ชานัญพิเศษมีคาสั่งตาม
กิหมายต่อไป
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ทรู เอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จากัด (TEPL)
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ งประเทศไทย ได้ยื่นฟ้องต่อศาล
แพ่งให้บริ ษทั ทรู เอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จากัด (TEPL) จาเลยที่ 1 และผูค้ ้ าประกันประกอบด้วย บริ ษทั ทรู เอ็น
เนอร์จี จากัด (TEP) จาเลยที่ 2 นายจารัส เตชะนิธิ จาเลยที่ 3 บริ ษทั ทรู เอ็นเนอร์ จี ซัพพลาย จากัด (TEPS) จาเลยที่
4 และบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (IFEC-T) จาเลยร่ วม ให้ชาระเงินตามสัญญากูเ้ งินและสัญญาเบิก
เงินทุนหมุนเวียน จานวนเงินรวม 128,260,008.80 บาท พร้อมดอกเบี้ยถึงวันฟ้องจานวนเงิน 13,092,175.68 บาท
รวมเป็ นเงิน 141,352,184.48 บาท ซึ่งต่อมาในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ศาลแพ่งได้พิพากษาให้ TEPL TEP และนาย
จารัส เตชะนิ ธิ ร่ วมกันชาระเงิน 141,352,184.48 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี ของต้นเงิน 78,618,828.05
บาท และของต้นเงิน 28,553,256.65 บาท และของต้นเงิน 5,199,330.41 บาท และของต้นเงิน 15,888,593.69 บาท
นับถัดจากวันฟ้องเป็ นต้นไป และให้ TEPS ร่ วมรับผิดไม่เกิน 53,000,000 บาท หากจาเลยทั้ง 4 (TEPL, TEP, นาย
จารัส เตชะนิธิ และ TEPS)ไม่ชาระ ให้ยดึ ทรัพย์จานองคือที่ดินโฉนดเลขที่ 5159 และ 5186 ตาบลหนองบัว อาเภอ
พัฒนานิ คม จังหวัดลพบุ รี พร้อมสิ่ งปลูกสร้างบนที่ดิน และเครื่ องจักรออกขายทอดตลาดเพื่อนาเงินมาชาระหนี้
หากไม่พอ ให้ยึดทรัพย์อื่นของ TEPS จาเลยที่ 4 ออกขายทอดตลาดนาเงินมาชาระจนครบ คดีถึงที่สุดแล้วตาม
กฎหมาย
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บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จากัด (IFEC-T)
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 บริ ษทั ทรู เอ็นเนอร์จี จากัด (TEP) และ นายจารัส เตชะนิธิ ร่ วมกันเป็ นโจทก์ ฟ้อง IFEC-T
เป็ นจาเลยที่ 1 และอดี ตกรรมการอีก 2 ท่านเป็ นจาเลยที่ 2 และ 3 ในข้อหาผิดสัญญาสิ ทธิ ไล่เบี้ ยค้ าประกัน ทุนทรัพย์
165,139,057.80 บาท ต่อศาลแพ่ง ศาลนัดสื บพยานจาเลยในวันที่ 16 มีนาคม 2564 ในวันดังกล่าวโจทก์ได้ยื่นคาร้องขอ
ถอนฟ้อง ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง คืนค่าขึ้นศาลให้โจทก์เป็ นกรณี พิเศษ และให้ยกเลิกนัดสื บพยานที่เหลือ
บริ ษทั คลีน ซิต้ ี จากัด (CC)
1) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 กิจการร่ วมค้าซี ซี แอนด์ เอส เอ็ม ไอ เป็ นโจทก์ฟ้อง บริ ษทั คลีนซิ ต้ ี จากัด เป็ นจาเลย
ข้อหาผิดสัญญาจ้างทาของ ทุนทรัพย์ 10,865,124.93 บาท
ต่อมาโจทก์และจาเลยได้ตกลงทาสัญญาประนี ประนอมยอมความ โดยจาเลยตกลงชาระเงิ นตามฟ้ อง แบ่งเป็ น 18
งวด เริ่ มงวดแรก วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 หากผิดนัดให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นค้างชาระ
ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โจทก์ร้องขอให้บงั คับคดีตามคาพิพากษา ซึ่ งศาลได้มีคาสั่งให้จาเลยปิิบตั ิตาม
สัญ ญาประนี ป ระนอมยอมความ จ าเลยได้ชาระหนี้ บ างส่ ว นแก่ โจทก์ ศาลจึ ง ให้ พ นักงานบัง คับ คดี จัดการยึ ด
ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพากษา
2) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 บริ ษทั กรี น ฟิ วเจอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด เป็ นโจทก์ฟ้อง บริ ษทั คลีนซิ ต้ ี จากัด เป็ นจาเลย
ข้อหาผิดสัญญาจ้างทาของจานวนทั้งสิ้ น 6,989,586.00 บาท แต่ต่อมาทั้งโจทก์และจาเลยสามารถตกลงกันได้ จึงทา
สัญญาประนี ประนอมยอมความไว้ต่อศาล ตกลงให้บริ ษทั ต้องผ่อนชาระจานวน 18 งวด จากยอด 7,088,750 บาท
โดยไม่มีดอกเบี้ยจนกว่าจะแล้วเสร็ จ ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 โจทก์ก็ร้องขอให้บงั คับคดีตามคาพิพากษา ซึ่ ง
ศาลได้มีคาสั่งให้จาเลยปิิบตั ิตามสัญญาประนี ประนอมยอมความ จาเลยได้ชาระหนี้ บางส่ วนแก่โจทก์ ศาลจึงให้
พนักงานบังคับคดีจดั การยึดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพากษา
บริ ษทั รุ ้งเอกรยา เอ็นจิเนียริ่ ง (สระแก้ว) จากัด (RA)
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ส.สุ ขหรรษา 206 จากัด เป็ นโจทก์ยื่นฟ้อง บริ ษทั รุ ้งเอกรยา เอ็นจิเนี ยริ่ ง (สระแก้ว)
จากัด เป็ นจาเลย ต่อศาลแพ่ง ฐานผิดสัญญาจ้างทาของเรี ยกค่าเสี ยหายเป็ นจานวนเงิน 7,830,750.00 บาท งานที่จา้ งเป็ น
การให้จดั ทาโครงการรวมทั้งการดาเนินการขอใบอนุญาตเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากขยะ เป็ นโครงการระยะที่
2 ถึงระยะที่ 5 งานเสร็ จสิ้นแล้วแต่จาเลยยังค้างชาระค่างานอยู่ 8 งวด
ต่อมาพบว่า อดี ตกรรมการของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นผูร้ ั บมอบอานาจจากกรรมการของบริ ษทั ในขณะนั้น ได้ไปทาสัญญา
ประนีประนอมยอมความกับโจทก์ ตามสัญญาลงวันที่ 4 มีนาคม 2562 (คดีแดงเลขที่ พ.1015/2562)
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 มีการยื่นคาขอนายึดทรัพย์สินของจาเลย โดยนัดเจ้าพนักงานบังคับคดี ยึดทรัพย์ในวันที่ 12
ตุลาคม 2563 แต่ไม่ปรากฎการนายึดทรัพย์แต่อย่างใด
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33.20 คดีเพิกถอนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการบริ ษทั ที่ดารงตาแหน่งในปั จจุบนั จานวน 3 คน และกรรมการที่แต่งตั้งใหม่ทดแทนกรรมการที่ลาออก
จานวน 1 คน รวมเป็ นกรรมการ 4 คน ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
2561 ซึ่ งได้รั บ การจดทะเบี ย นจากกรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า กระทรวงพาณิ ช ย์ เมื่ อ วัน ที่ 8 มี น าคม 2562 และ
คณะกรรมการบริ ษทั อีกจานวน 4 คน เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 13
สิ งหาคม 2563 (คราวที่เลื่อนมา) ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริ ษทั ดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษทั ได้ดาเนิ นการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการในบริ ษทั ย่อยผ่านการประชุมผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย ผลจากการดาเนิ นการดังกล่าวในระหว่างปี
2562 ถึง ปั จจุบนั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยถูกอดีตกรรมการและในฐานะผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ยื่นฟ้องเพิกถอนมติที่ประชุม
ต่างๆ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จานวนรวม 50 คดี ซึ่งปั จจุบนั คดีต่างๆ ส่วนใหญ่ได้จาหน่ายคดีเป็ นการชัว่ คราว เพื่อรอ
ฟังผลการพิจารณาการเพิกถอนรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ซึ่งเมื่อวันที่
21 มกราคม 2564 ศาลแพ่งได้มีคาสัง่ ยกคาร้องของอดีตกรรมการที่เป็ นผูร้ ้องขอเพิกถอนมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น คดี
อยูร่ ะหว่างระยะเวลาอุทธรณ์ตามกฎหมาย
34. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 แล้ว

58

