




  

1 

สารบัญ/CONTENTS 
 
 

หัวข้อ หน้า 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 2 

ข้อมูลส าคัญทางการเงิน 3 

ตารางโครงสร้างรายได ้ 5 

พัฒนาการที่ส าคัญของบริษัท 6 

สาส์นจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 10 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 11 

คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร 12 

ผังองค์กร 14 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 17 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 22 

ปัจจัยความเสี่ยง 43 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 48 

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร 59 

การก ากับดูแลกจิการ 66 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 80 

รายการระหว่างกัน 84 

ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 86 

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 97 

 



  

2 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
 
ชื่อ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000222 

ชื่อย่อ ILINK 

ประเภทธุรกิจ บริษัทน าเข้าและจัดจ าหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่  

1) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด  

  เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกทั่วไทย และเป็นศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ปลอดภัยและทันสมัยที่สุด 

2) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด  

  เป็นผู้เชี่ยวชาญโครงการ Submarine Cable และ Transmission Line  

3) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ ากัด  

  เป็นศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ปลอดภัยและทันสมัยที่สุด 

ทุนจดทะเบียน       289,983,558 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 289,983,558 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท           

ทุนที่ออกและช าระเต็มมูลค่า 261,048,952 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 261,048,952 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท    

สถานที่ตั้ง 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่  
48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก                                
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310                                                                                        
โทรศัพท์:  0-2693-1222 (30 คู่สายอัตโนมัติ)                                           
โทรสาร:  0-2693-1399 (2 คู่สายอัตโนมัติ)                                                        
http://www.interlink.co.th E-mail:  info@interlink.co.th 
 

ศูนย์กระจายสินค้า  
9/2 ซอย 01 กาญจนาภิเษก 5/5 ถนนกาญจนาภิเษก                                
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220                                       
โทรศัพท์:  0-2181-1522 (อัตโนมัติ)                          
โทรสาร:  0-2181-1525                                           
E-mail:  logistic@interlink.co.th 

ศูนย์ควบคุมโครงข่าย Interlink Fiber Optic Network (NMC) 
9/1 ซอย 01 กาญจนาภิเษก 5/5 ถนนกาญจนาภิเษก                                
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220                                       
โทรศัพท์:  0-2181-1188 (สายด่วน)                    
โทรสาร:  0-2181-1155                                           
E-mail:  NMC@interlinktelecom.co.th 
 

ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ Interlink Data Center  
9/1 ซอย 01 กาญจนาภิเษก 5/5 ถนนกาญจนาภิเษก                                
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220                                       
โทรศัพท์:  0-2181-1188 (สายด่วน)                    
โทรสาร:  0-2181-1155                                           
E-mail:  noc@interlink.co.th 

ที่ตั้งสาขาภาคเหนือ (สาขาเชียงใหม่)  
412/3 ถนนช้างคลาน ต าบลช้างคลาน                              
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100                                                                                  
โทรศัพท์:  (053) 204-944-5  โทรสาร:  (053) 204-946          
E-mail: chiangmai@interlink.co.th  
 

ที่ตั้งสาขาภาคใต้ (สาขาหาดใหญ่)  
70,72 ถนนป.ณัฐพล 3 ต าบลหาดใหญ่                                             
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                                         
โทรศัพท์:  (074) 465-044-5 โทรสาร:  (074) 465-046           
E-mail: hatyai@interlink.co.th 

ที่ตั้งสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สาขาขอนแก่น)    
73/4 ถนนดรุณส าราญ ต าบลในเมือง                                             
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000                                                  
โทรศัพท์:  (043) 321-944-5 โทรสาร:  (043) 321-946           
E-mail: khonkaen@interlink.co.th 

ที่ตั้งสาขาภาคตะวันออก (สาขาระยอง)  
267/249 ถนนสุขุมวิท ต าบลมาบตาพุด                                             
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150                                      
โทรศัพท์:  (038) 608-283-4  โทรสาร:  (038) 608-294          
E-mail: rayong@interlink.co.th  
 

ผู้สอบบัญชี  
นายพิชัย  ดัชณาภิรมย์                                                            
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2421                                           
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด                                                     
267/1 ถนนประชาราษฎร์ ซอย 1 บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800                     
โทรศัพท์:  0-2587-8080   โทรสาร:  0-2586-0301          

นายทะเบียนหลักทรัพย์  
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด                                  
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4 และชั้น 6-7                               
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                                            
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110                                  
โทรศัพท์:  0-2359-1200   โทรสาร:  0-359-1259           
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ข้อมูลส าคัญทางการเงิน/FINANCIAL HIGHLIGHTS 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท)/(Unit: Million Baht)  

 
 งบการเงิน / Financial Statements  

ผลการด าเนินงาน / Operating Results  2557 / 2014   2556 / 2013   2555 / 2012  

 
     ปรับปรุงใหม่/Restated  

รายได้จากธุรกิจจัดจ าหนา่ย / Sales income from distribution business        1,641.20         1,463.35         1,289.50  
รายได้จากธุรกิจวิศวกรรม / Service income from engineering business          811.87           510.99           167.36  
รายได้จากธุรกิจเทเลคอม / Service income from telecom business          229.73            10.74                -    
รายได้อื่น / Other income           11.97            11.43            10.78  
รายได้รวม / Total revenues        2,694.77         1,996.51         1,467.64  
ต้นทุนจากธุรกิจจัดจ าหนา่ย / Cost of goods sold from distribution business        1,264.90         1,099.37           984.61  
ต้นทุนจากธุรกิจวิศวกรรม / Cost of service from engineering business          651.20           419.95           141.85  
ต้นทุนจากธุรกิจเทเลคอม / Cost of service from telecom business          171.31              7.46                -    
ก าไรขั้นต้น / Gross profit          595.39           458.30           330.40  
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร / Selling and administrative expenses          326.08           258.71           187.77  
รวมค่าใชจ้่าย / Total expenses       2,413.49         1,785.49         1,314.23  
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล / Profit before finance 
cost and income tax expense 

         281.28           211.02           153.41  
ต้นทุนทางการเงิน / Finance cost             9.98                -   

. 
              -   . 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล / Profit before income tax expense          271.30           211.02           153.41  
ภาษีเงินได้นติิบุคคล / Income tax expenses           51.74            43.44            35.95  
ก าไรส าหรับป ี/ Profit for the years          219.56           167.58           117.46  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น / Other comprehensive income             5.70                -   

. 
              -   . 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับป ี/ Total comprehensive income         225.26           167.58           117.46  
ก าไรต่อหุ้น / Earnings per share (Baht)             0.84              0.70              0.53  

    

 
 (หน่วย: ลา้นบาท)/(Unit: Million Baht)  

 
 งบการเงิน / Financial Statements  

ฐานะการเงิน / Financial Position  2557 / 2014   2556 / 2013   2555 / 2012  

 
     ปรับปรุงใหม่/Restated  

สินทรัพยร์วม / Total assets        3,311.20         2,192.85         1,077.52  
หนี้สินรวม / Total liabilities        1,816.61           919.68           305.96  
ส่วนของผู้ถือหุ้น / Total shareholder's equity        1,494.59         1,273.17           771.56  

    

    

 
 งบการเงิน / Financial Statements  

อัตราสว่นทางการเงิน / Financial Ratio  2557 / 2014   2556 / 2013   2554 / 2011  

 
     ปรับปรุงใหม่/Restated  

อัตราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า) / Current ratio (Times)             1.08              1.41              2.86  
อัตราส่วนก าไรขั้นตน้ (ร้อยละ) / Gross profit margin (%)           22.19            23.09            22.68  
อัตราส่วนก าไรสุทธ ิ(ร้อยละ) / Net profit margin (%)             8.36              8.39              8.00  
อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สนิ (ร้อยละ) / Return on assets (%)             7.98            10.25            11.87  
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) / Return on equity (%)           15.87           16.39            16.14  
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) / Debt to equity ratio (Times)             1.22              0.72              0.40  
อัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ / DSCR             3.18   N/A   N/A  
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ข้อมูลส าคัญทางการเงิน/FINANCIAL HIGHLIGHTS 

 

สินทรัพย์รวม / Total assets ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม / Total equities

(หน่วย: ล้านบาท)/(Unit: Million Baht) (หน่วย: ล้านบาท)/(Unit: Million Baht)

รายได้รวม / Total revenues ก าไรขัน้ต้น / Gross profit

(หน่วย: ล้านบาท)/(Unit: Million Baht) (หน่วย: ล้านบาท)/(Unit: Million Baht)

ก าไรสุทธิ / Net profits ก าไรต่อหุ้น / Earnings per share

(หน่วย: ล้านบาท)/(Unit: Million Baht) (หน่วย: ล้านบาท)/(Unit: Million Baht)
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โครงสร้างรายได ้
 
 

บริษัทฯ มีรายได้หลักจาก 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจจัดจ าหน่าย ธุรกิจวิศวกรรม และธุรกิจเทเลคอม โดยมีรายได้อื่นๆ ซึ่งประกอบไปด้วย
ดอกเบี้ยรับและก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น ดังมีรายละเอียดตามตารางด้านล่าง 

 

 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ 

2555 2556 2557 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

% 
จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

% 
จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

% 

ธุรกิจจัดจ าหน่าย        1,289.50  87.86        1,463.35  73.30        1,641.20  60.90 

ธุรกิจวิศวกรรม          167.36  11.40          510.99  25.59          811.87  30.13 

ธุรกิจเทเลคอม               -          -               10.74  0.54          229.73  8.53 

รายได้อื่นๆ            10.78  0.73            11.43  0.57            11.97  0.44 

รวมรายได้        1,467.64  100.00        1,996.51  100.00        2,694.77  100.00 
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พัฒนาการส าคัญของบริษัทฯ 
 
พ.ศ. 2538 ก่อตั้ง บจก. อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) 
  จดทะเบียนบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท 
  โอนย้ายแผนก Network Cabling System จากบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล (1987) จ ากัด มาก่อตั้งเป็นบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิ

เคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
  เปิดให้มีหลักสูตรการอบรมสัมมนาสินค้า Cabling ทุกๆ เดือน 
  สินค้าที่จัดจ าหน่าย AMP และ INTERLINK 
พ.ศ. 2539 รุกธุรกิจ Cabling จริงจัง 
  วางต าแหน่งทางการตลาด (Positioning) เป็น No.1 Cabling Company 
  สร้างขวัญก าลังใจให้พนักงานทุกระดับด้วยโครงการ “กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ” 
  ออกแบบและผลิตสินค้าใหม่ 19” Germany Export Rack 
พ.ศ. 2540 วิกฤตเศรษฐกิจประเทศไทย 2 กรกฎาคม 2540 
  ปรับตัวเพ่ือรองรับวิกฤตเศรษฐกิจ ภายใต้นโยบาย “เผชิญอุปสรรคร่วมกัน และไม่ทิ้งกัน” 
  รักษาต าแหน่งในตลาดและมองหาโอกาสในวิกฤติ 
  แสวงหาผลิตภัณฑ์ใหม่มาเพื่อเพิ่มเติมและทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมที่อาจมีความเสี่ยง 
พ.ศ. 2541 รักษาสถานะ และวางกลยุทธศาสตร์ เพื่อรองรับการเติบโต 
  เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยน าเข้าผลิตภัณฑ์สายสัญญาณยี่ห้อ “LINK”  
  เพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ยี่ห้อ AMP และ INTERLINK 
  เน้นการอบรมเตรียมความพร้อมของพนักงาน เพื่อการกลับไปรุกอีกครั้งหนึ่ง 
พ.ศ. 2542 เติบโตอีกครั้ง และรุกต่อไป 
  ปรับกลยุทธ์เพื่อการเติบโตต่อเนื่อง ใช้นโยบายการตลาดเชิงรุก 
  ประกาศปฏิญญา 3 ข้อคือ “สินค้าคุณภาพ”  “ราคาถูกกว่า” และ “บริการที่ดีกว่า” 
  เพิ่ม New Product ได้แก่สินค้า Media Converter ยี่ห้อ LINK 
พ.ศ. 2543 สร้างมาตรฐานองค์กรและรุกต่อเนื่อง 
  น าระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9002 มาใช้ด าเนินงาน 
  เปิดแผนกวิศวกรรม เพื่อรุกการติดตั้ง ทดสอบ และ Commissioning 
  สร้างทีมขายให้มีการแบ่งแยกลูกค้าโดยชัดเจน 
พ.ศ. 2544 ขยายบริษัทเพื่อการรุกอย่างต่อเนื่อง 
  เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาทเป็น 30 ล้านบาท 
  ขยายธุรกิจและปักธงการเป็นผู้น าอันดับ 1 ในด้าน Cabling “The No.1 Cabling Company” 
  เช่าที่ดินและสร้างคลังสินค้าให้อยู่บริเวณเดียวกันกับส านักงาน 
พ.ศ. 2545 แข่งขันหนักหน่วง ปรับองค์กรเพื่อการรุกต่อเนื่อง 
  ปรับองค์กรเพื่อรองรับการแข่งขันที่รุนแรง 
  เปิดสัมมนาอบรมลูกค้าในต่างจังหวัด ภายใต้ชื่อโครงการ “อินเตอร์ลิ้งค์สัญจร” ทั้ง 4 ภูมิภาค 
  เพิ่มสินค้าใหม่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ TELEPHONE SYSTEMS ยี่ห้อ KRONE 
พ.ศ. 2546 เตรียมความพร้อมสู่การเป็นบริษัทมหาชน 
  เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 30 ล้านบาทเป็น 60 ล้านบาทและจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

 น าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 มาใช้แทน ISO 9002 
  ได้รับรางวัล “บริษัทดีเด่นด้านจรรยาบรรณ (Good Governance)” จากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
  เพิ่มสินค้าใหม่ ได้แก่ สายใยแก้ว Outdoor/Indoor ยี่ห้อ LINK 
พ.ศ. 2547 ก้าวสู่ความเป็นมหาชนและเป็น No.1 Cabling Company ของประเทศไทย 
  แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2547 
  เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 60 ล้านบาทเป็น 80 ล้านบาท 
  น าหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2547 
  ปรับโครงสร้างองค์กรแบ่งเป็น 3 ธุรกิจ ได้แก่ 

 ธุรกิจจัดจ าหน่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และสื่อสาร (Distribution) 
 ธุรกิจวิศวกรรมวางระบบเครือข่ายและสายใยแก้ว (Engineering) 
 ธุรกิจโซลูชั่น โพรวายเดอร์ (Solution Provider) 

  เปิดโครงการ “ส่งฟรีทั่วไทย” และ “ทันใจทั่วไทย” 
  ได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้ติดตั้งระบบสายสัญญาณให้แก่โครงการสนามบินสุวรรณภูมิ 
  ซื้อที่ดิน 333 ตารางวา เพื่อสร้างอาคารคลังสินค้าและเตรียมสร้างส านักงานแห่งใหม่ 
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พ.ศ. 2548 รุกต่อเนื่องเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 
  เปิดส านักงานสาขาและศูนย์กระจายสินค้าภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ 
  ได้รับรางวัล SET AWARDS 2005 “MAI Growth Star” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ 19” The Best Quality Rack 
  ได้รับงานจากบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2549 คิดถึง Cabling คิดถึง INTERLINK 
  เปิดส านักงานสาขาและศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ที่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
  ได้รับรางวัล SET AWARDS 2006 “MAI Growth Star” 2 ปีซ้อน 
  เพิ่มสินค้าใหม่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ LINK ภายใต้ชื่อ “โทรศัพท์ที่จัดการได้” 
  ได้รับงานวางระบบ Fiber Optic ให้แก่การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
  น า ICT มาใช้ในการบริหารองค์กร 
พ.ศ. 2550 ปรับองค์กรรองรับเศรษฐกิจชลอตัวตามแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 
  เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท 
  ปรับองค์กรและเสริมศักยภาพบุคลากรให้สอดรับแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 
  Focus ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสายเคเบิ้ลทุกชนิด 
  เปิดบริษัทลูก “Interlink Telecom Company Limited” 
  ได้รับงาน Submarine Cable จังหวัด สตูล มูลค่า 310 ล้านบาท จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และงานวางระบบ Fiber Optic 

จาก บมจ. ทีโอที 
พ.ศ. 2551 รุกต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 
  สร้างส านักงานใหม่และขยายคลังสินค้าใหม่ กว่า 2,500 ตารางเมตร 
  น ายุทธศาสตร์ “รุกต่อเนื่อง พัฒนาธุรกิจ รักษาความเป็นผู้น า พัฒนาตลาด พัฒนาบุคลากร” มาขับเคลื่อนองค์กร 
  เปิดส านักงานสาขาและศูนย์กระจายสินค้าภาคอีสานที่จังหวัด ขอนแก่น 
  ได้รับงานวางระบบ Fiber Optic ในต่างจังหวัดจาก บมจ. ทีโอที 
  ได้รับรางวัลเกียรติยศ ส าหรับผู้ประกอบการไทย ใบโพธิ์บิสสิเนส อวอร์ด (Bai Pho Business Awards) จากมหาวิทยาลัยศศินทร์ 
พ.ศ. 2552 เติบโตต่อเนื่อง และยั่งยืน 
  ซื้อที่ดินกว่า 6 ไร่ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต 
  น าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 มาใช้แทน ISO 9001:2000 
  น ายุทธศาสตร์ “รุกต่อเนื่อง-พัฒนาธุรกิจ-รักษาความเป็นผู้น า” มาขับเคลื่อนองค์กร 
  เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ยี่ห้อ AMAX 
  ได้โครงการ Submarine Cable เกาะมุกด์ เกาะสุกร และเกาะลิบง จังหวัด ตรัง มูลค่า 337.50 ล้านบาท และงานวางระบบ  

Fiber Optic ที่ภาคใต้ ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  ได้รับรางวัล SET AWARDS 2009 “IR Excellence Awards” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2553 รักษาความเป็นอันดับ 1 ในธุรกิจสายสัญญาณ 
  ยุทธศาสตร์ “รักษาความเป็นผู้น า พัฒนาธุรกิจ และรุกต่อเนื่อง” 
  ได้รับงานโครงการวางระบบ Fiber Optic 1,250 กิโลเมตร ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  ได้รับงานซ่อมบ ารุง Submarine Cable เกาะล้าน เกาะสีชัง มูลค่างาน 113 ล้านบาท 
  เตรียมออกแบบ R&D Center ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์กระจายสินค้า (DC) ศูนย์ควบคุมโครงข่าย Interlink Fiber Optic 

Network และศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ บนที่ดินกว่า 6 ไร่ 
  ได้รับการคัดเลือกให้เข้าชิงรางวัล SET AWARDS 2010 สาขา“IR Excellence Awards” และสาขา “Good Governance” 
พ.ศ. 2554 รุกต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่ความเป็นที่ 1 ทุกธุรกิจ 
  ยุทธศาสตร์ “รุกต่อเนื่อง โดยปฏิรูปแนวคิดและโครงสร้างธุรกิจ” 
  มีรายได้รวมของบริษัทเกินกว่า 1,300 ล้านบาท 
  ออกแบบและเตรียมงานก่อสร้าง R&D Center ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์กระจายสินค้า (DC) ศูนย์ควบคุมโครงข่าย Interlink Fiber 

Optic Network และศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ บนที่ดินของบริษัทฯ กว่า 6 ไร่ ณ ถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร  
  ได้รับรางวัลดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “SET AWARDS 2011” สาขารางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ 

“IR  Excellence Awards”  



  

8 

 

  
  
พ.ศ. 2555 ขยายธุรกิจโดยลงทุนในโครงการ  Interlink Fiber Optic Network และ พัฒนาโครงการ Interlink Data Center 
  บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ประเภทมีโครงข่ายเป็นของตนเอง จาก

ส านักงานคณะกรรมการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
  บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด ได้เริ่มโครงการ Interlink Fiber Optic Network โดยได้เริ่มก่อสร้างโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วน า

แสงตามเส้นทางรถไฟ เพื่อให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงไฟเบอร์ออฟติก 
  ได้เริ่มก่อสร้าง  R&D Center และศูนย์กระจายสินค้า (DC) เพื่อรองรับการเติบโตและเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้น 
  ศึกษาและพัฒนาโครงการ Interlink Data Center เพื่อให้เป็นศูนย์ควบคุมโครงข่าย Interlink Fiber Optic Network และเป็น

ธุรกิจใหม่ในอนาคต โดยจะเปิดบริการให้เช่าพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ และพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ 
  ได้รับรางวัลโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศในหัวข้อ สายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) จากคณะกรรมาธิการ

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา 
  ได้รับรางวัลซีเอสอาร์ เรคคอกนิชั่น 2012 (CSRI Recognition 2012) ประเภทบริษัทที่มีการพัฒนาด้านซีเอสอาร์มากที่สุด (Most 

Improved CSR) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ปฏิรูปแนวคิด และปรับแนวทางการท างานให้บุคลากรท างานได้หลายบทบาท 
 ราคาหุ้นปรับตัวจากราคา 6-7 บาท ไปที่ 18-20 บาท 
 จดทะเบียนมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ 
 ปรับเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อยจาก บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด เป็นบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 
 เปิดสาขาระยอง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 

พ.ศ. 2556 ปฏิรูปการด าเนินงานเพื่อความชัดเจน (REOPERATION) และ COACHING 
  เปิด R&D Center (ศูนย์ศึกษาและกระจายสินค้า) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 ซึ่งประกอบด้วย 

 อาคารส านักงาน  LOGISTIC  3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 720 ตร.ม.  
 อาคาร INTERLINK TELECOM และ DATACENTER 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 1,800 ตร.ม.  
 อาคารคลังสินค้าพร้อมชั้นลอย พื้นที่ใช้สอย 4,824 ตร.ม. 

  ปรับโครงสร้างการบริหารองค์กร 
  เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 145 ล้านบาท โดยมีทุนจดทะเบียนและช าระแล้วทั้งสิ้น 129,994,541 บาทจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นจ านวน 

9,994,541 บาทและการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนใหม่จ านวน 20 ล้านบาท 
  การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 20 ล้านบาท สามารถระดมทุนได้จ านวน 395 ล้านบาท โดยน าไปเพิ่มทุนในบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเล

คอม จ ากัด จ านวน 270 ล้านบาท ส่วนที่เหลือส ารองส าหรับการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
  ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ILINK-W1) จ านวน 14,997,238 หน่วย โดยไม่มีมูลค่า 
  ชนะการประกวดราคางานโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง Submarine Cable ไปเกาะกูด เกาะหมาก จังหวัดตราด มูลค่างาน 1,150 

ล้านบาทและไปยังเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มูลค่างาน 800 ล้านบาท 
  ก่อตั้งคณะที่ปรึกษาประธานกรรมการ บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น 
  ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “SET AWARDS 2013” สาขารางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุน

สัมพันธ์ “IR  Excellence Awards” 
  ได้รับรางวัลซีเอสอาร์ไอ เรคคอกนิชั่น 2013 (CSRI Recognition 2013) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2557 เติบโตต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีของประเทศไทย 
  เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 289,983,558 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนและช าระแล้วทั้งสิ้น 261,048,952 บาทจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้น

จ านวน 129,994,841 บาทและจากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ILINK-W1”) ในระหว่างปี 

 ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อความชัดเจนและเหมาะสนในการด าเนินธุรกิจ โดยได้โอนย้ายธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ไปอยู่ภายใต้บริษัท อินเตอร์
ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด 

 ขยายโครงข่าย Interlink Fiber Optic Network ครอบคลุม 64 จังหวัดทั่วประเทศไทย พร้อมทั้งเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 
เพื่อรองรับการเติบโตของการส่งผ่านข้อมูลภายในและภายนอกประเทศ 

 ให้บริการโครงข่าย Interlink Fiber Optic Network เพื่อรองรับเทคโนโลยี 3G กับผู้ให้บริการมือถือระดับประเทศ 
 ได้รับรางวัลซีเอสอาร์ไอ เรคคอกนิชั่น (CSRI Recognition) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ACTIVITY 2014
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Strategic Planning for 2015 at Sampran Riverside, 
Nakhonpathom, on November 29 – 30, 2014

19” GERMANY RACK seminar on June 3,2014

Interlink Thank You Party 2014 at Royal Jubilee Room at Challenger Hall, Impact MuangThongthani on May 17, 2014

VIP Rally seminar on November 22 – 23, 2014 INTERLINK EXPO 2014 on January 9, 2014
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Company visit by the Directorate of Communications and Electronics,
Royal Thai Air force at Interlink Data Center on February 28, 2014

The statement of Strategy 2015 
to the management and employees on December 26, 2014

Signing of the installation contract for ADSS Optical Fiber Cable to support FRTU for the DMS project of MEA on June 6,2014

Signing data center space rental 
agreement between Interlink Telecom Co., Ltd.

 and Government Savings Bank on July 21, 2014

Company visit by CSLoxinfo 
at Interlink Data Center on January 21, 2014
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

ประวัติความเป็นมา 

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น  (ประเทศไทย) (จ ากัด)) จดทะเบียน

จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2538 โดยรับโอนธุรกิจและพนักงานทั้งหมดของแผนกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network System) พร้อมสิทธิ์การเป็น

ตัวแทนจัดจ าหน่าย (Distributor) สินค้าข่ายสายสัญญาณยี่ห้อ AMP (USA) และสินค้าคงคลังทั้งหมดมาจากบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล (1987) 

จ ากัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จ ากัด) ท าให้บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องทันที โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อ

มุ่งเน้นธุรกิจข่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (Cabling System) เพื่อสามารถรุกตลาดที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงขึ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยเป็น

บริษัทแรกที่น าเทคโนโลยีสายสัญญาณชนิด UTP (ปัจจุบันเรียกสาย LAN) มาเผยแพร่ในประเทศไทยจนปัจจุบันเป็นที่แพร่หลายกันโดยทั่วไป ส่วน

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จ ากัด ในปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

ปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication 

Technology: ICT) โดยด าเนินธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ข่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และสื่อสารโทรคมนาคม (Cabling Business) 

และได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตสายสัญญาณและอุปกรณ์ข่ายสายจากต่างประเทศให้เป็นตัวแทนจัดจ าหน่าย (Distributor) สินค้าในประเทศไทย ซึ่ง

ได้แก่สินค้ายี่ห้อ  LINK และ AMP เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้บุกเบิกและพัฒนาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบข่ายสายคอมพิวเตอร์และ

สื่อสารโทรคมนาคม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ตู้ใส่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารประเภท19” Rack ภายใต้ยี่ห้อสินค้า 19” GERMANY EXPORT 

RACK ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ท าให้บริษัทฯ มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์นี้อย่ าง

สมบูรณ์ และว่าจ้างให้บริษัท อี.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จ ากัด ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมถือหุ้นในอัตราร้อยละ 10 เป็นผู้ผลิตสินค้าดังกล่าว  

เนื่องจากสินค้าที่บริษัทฯ จัดจ าหน่ายเป็นสินค้าด้านวิศวกรรม ซึ่งต้องมีความเชี่ยวชาญและใช้เครื่องมือและเครื่องทดสอบที่มีต้นทุนสู ง 

อีกทั้งยังมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่จ าเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งสายสัญญาณและก่อสร้างระบบสื่อสาร   ซึ่งบริษัทฯได้ลงทุนด้าน

เครื่องมือเครื่องทดสอบ และฝึกอบรมวิศวกรไว้เพื่อสนับสนุนการขายสินค้าและบริการ ท าให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ตรวจทดสอบระบบ

สายสัญญาณและออกใบรับรองให้แก่ผู้รับเหมาทั่วไป เพื่อให้เจ้าของโครงการเชื่อมั่นในระบบสายสัญญาณที่ผู้รับเหมาทั่วไปได้วางไว้ ท าให้บริษัทฯ 

เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในการที่จะสามารถท าให้ธุรกิจการรับเหมาติดตั้งสายสัญญาณและสื่อสารโทรคมนาคมให้ด าเนินรุดหน้าไป โดยในปี 2547 

บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างแผนกวิศวกรรมจากเดิมที่เป็นแผนกสนับสนุนการขายให้เป็นธุรกิจที่มีโอกาสสร้างรายได้ใหม่ให้แก่องค์กรโดยเพิ่ม

ธุรกิจวิศวกรรม(Engineering) ที่รับงานเกี่ยวกับการวางระบบข่ายสายสัญญาณ ไฟเบอร์ออฟติก และการก่อสร้างสายเคเบิ้ล เพื่อรองรับการ

พัฒนาและเติบโตของระบบเครือข่ายและโทรคมนาคมของประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายการด าเนินงานของธุรกิจวิศวกรรมให้

ครอบคลุมการวางระบบสายเคเบิ้ลทุกชนิด เช่น สายเคเบิ้ลใต้ทะเล (Submarine Cable) สายส่งไฟฟ้าแรงสูง (Transmission Line) และสาย

เคเบิ้ลใต้ดิน (Underground Cable) เป็นต้น ทั้งนี้ ยังรวมถึงระบบวิศวกรรมอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานสายเคเบิ้ลต่างๆ อีกด้วย เช่น งาน 

Substation เป็นต้น 

ส าหรับธุรกิจจัดจ าหน่ายนั้น ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีตัวแทนจัดจ าหน่าย (Dealer) ผู้รับเหมาติดตั้งสายสัญญาณ ผู้รับเหมาติดตั้งระบบ

ไฟฟ้าและสื่อสาร ผู้รวบรวมระบบ ICT (System Integrator) ผู้ค้าคอมพิวเตอร์ ร้านค้าไฟฟ้าและสื่อสาร IT Modern Trade เป็นผู้น าสินค้าของ

บริษัทฯ ไปจ าหน่ายต่อหรือเพื่อติดตั้งให้กับลูกค้ามากกว่า 12,000 บริษัททั่วประเทศ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีลูกค้าภาครัฐอีกจ านวนมากกว่า 100 

องค์กร ในปี 2548 บริษัทฯ ได้ขยายสาขาไปยังตลาดภูมิภาคเพื่อขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยได้เปิดสาขาเชียงใหม่เพื่อครอบคลุมพื้นที่ของ

ภาคเหนือตอนบน ในปี 2549 บริษัทฯ ได้เปิดสาขาหาดใหญ่เพื่อครอบคลุมพื้นที่ของภาคใต้ทั้งหมด ต่อมาในปี 2551 บริษัทฯ ได้เปิดสาขาขอนแก่น

เพื่อครอบคลุมพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด และในปี 2555 บริษัทฯ ได้เปิดสาขาระยองเพื่อครอบคลุมภูมิภาคตะวันออกทั้งหมด 

นอกจากนี้ ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่พื้นที่ใช้สอย 6,500 ตารางเมตรเพื่อรองรับการขยายตัวของยอดขายใน

อนาคตบนพื้นที่ดินของบริษัทฯบริเวณถนนกาญจนาภิเษกเขตบางเขนกว่า 6 ไร่อีกด้วย 
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ส าหรับธุรกิจวิศวกรรมนั้น ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐว่าจ้างให้ด าเนินโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัทฯ 

สามารถด าเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวได้ส าเร็จเป็นที่ภาคภูมิใจ อาทิ เช่น 1) โครงการ Fiber Optic ทั่วประเทศของบริษัท ทีโอที จ ากัด 

(มหาชน) การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2) โครงการ Submarine Cable ของเกาะล้าน เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 3) โครงการ 

Submarine Cable ของเกาะปูยู เกาะยาว จังหวัดสตูล 4) โครงการ Submarine Cable เกาะมุกด์ เกาะสุกร และเกาะลิบง จังหวัดตรัง      

5) โครงการสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 K.V. ที่อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ 6) สถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ที่จังหวัดล าพูน เป็นต้น โดย

ในปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างโครงการ Submarine Cable ไปยังเกาะกูด เกาะหมาก จังหวัดตราด และไปยังเกาะพะงัน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีมูลค่างานทั้งสิ้น 1,150 ล้านบาท และ 800 ล้านบาท ตามล าดับ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้วางยุทธศาสตร์การเติบโตของธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด (“อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 

3 ประเภทมีโครงข่ายเป็นของตนเอง จากส านักงานคณะกรรมการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

เพื่อท าธุรกิจเป็นผู้ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงไฟเบอร์ออฟติกผ่านโครงข่าย Interlink Fiber Optic Network ทั่วไทย  โดยได้ก่อสร้าง

โครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสงตามเส้นทางของการรถไฟแห่งประเทศไทยและในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และขยายไปทั่วทุกภูมิภาค โดยการติดตั้ง

บนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ทั้งนี้โครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกทั่วประเทศไทยผ่านเส้นทางรถไฟได้แล้วเสร็จสมบูรณ์และให้บริการได้แล้ว โดยยังได้ขยายการก่อสร้างไปตาม

เส้นทางถนนทั่วกรุงเทพมหานครและตามเส้นทางถนนทางหลวงทั่วประเทศเพื่อให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่และเป็นเส้นทางส ารองเพื่อความปลอดภัย

สูงสุดของโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก นอกจากนี้ ยังได้เริ่มโครงการ Interlink Data Center เพื่อเป็นธุรกิจใหม่ในการให้เช่าพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ และพื้นที่

วางเซิร์ฟเวอร์ ณ อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับศูนย์กระจายสินค้า ณ ถนนกาญจนาภิเษก ซึ่งได้เปิดให้บริการอย่างเป็น

ทางการแล้วในปี 2557 

นโยบาย 

ยุทธศาสตร์ (STRATEGY) เติบโต ต่อเนื่อง และย่ังยืน 

การแบ่งกลุ่มธุรกิจ ธุรกิจจัดจ าหน่าย (Distribution Business) 

ธุรกิจวิศวกรรม (Engineering Business) 

ธุรกิจเทเลคอม (Telecom Business) 

พันธกิจ (MISSION) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 “บริษัทน าเข้าและจัดจ าหน่ายสายสัญญาณ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย” 

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด 

 “ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกทั่วไทย” และ “ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ปลอดภัยและทันสมัยที่สุด” 

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 

 “ผู้เชี่ยวชาญโครงการ Submarine Cable และ Transmission Line” 

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ ากัด 

 “ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ปลอดภัยและทันสมัยที่สุด” 

เป้าหมาย (OBJECTIVE) ก้าวสู่ความเป็นที่ 1 ในธุรกิจที่ท า (INTERLINK No.1) 

ปฏิญญา (COMMITMENT) คุณภาพสูงกว่า ราคาถูกกว่า บริการที่ดีกว่า 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ 

จากภาพรวมการประกอบธุรกิจข้างต้น สามารถสรุปเป็นโครงสร้างของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ แยกตามประเภทธุรกิจ ได้ดังนี้ 

 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 

 บริษัทฯ ประกอบธรุกิจหลัก 3 ธุรกิจภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 4 บริษัท ดังนี้ 

1. ธุรกิจจัดจ าหน่าย (DISTRIBUTION BUSINESS)  

ธุรกิจจัดจ าหน่ายเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เป็นผู้น าเข้า ( Importer) และผู้จัดจ าหน่าย (Distributor) สายสัญญาณ

สื่อสารคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม (Cabling) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยจัดจ าหน่ายสินค้ายี่ห้อชั้นน าอันดับต้นๆ ของโลก ได้แก่ LINK และ 

AMP และสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ได้แก่ 19” GERMANY EXPORT RACK อีกทั้งยังมีสินค้าที่หลากหลาย ครอบคลุม และ

ครบวงจร  ได้แก่ สาย LAN สายไฟเบอร์ออฟติก สายโทรศัพท์ สายโคแอกเชียล กล้องวงจรปิด (CCTV) เครื่องมือเข้าหัวและทดสอบ อุปกรณ์

แปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า (Media Converter) และขั้วต่อสายทุกชนิด และอุปกรณ์การติดตั้งที่เกี่ยวข้องกับสายสัญญาณทุกชนิด 

โดยปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้น าอันดับ 1 ในธุรกิจนี้โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดในประเทศไทย 

2. ธุรกิจวิศวกรรม (ENGINEERING BUSINESS) 

เป็นธุรกิจรับออกแบบก่อสร้างและ/หรือติดตั้งระบบสื่อสารสายสัญญาณทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นสายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสง (Fiber Optic 

Cable) สายเคเบิ้ลใต้ทะเล (Submarine Cable) สายเคเบิ้ลใต้ดิน (Underground Cable) และงานวิศวกรรมอื่นๆ ที่ผ่านมาบริษัทฯ มุ่งเน้นเฉพาะ

โครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการความเชี่ยวชาญในการติดตั้งสูง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะไม่รับงานทับซ้อนกับงานของลูกค้าธุรกิจจัดจ าหน่าย ทั้ งนี้ 

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้วางระบบสายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสง (Fiber Optic Cable) และสายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์ให้แก่โครงการ

ขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนมากมาย  เช่น สนามบินสุวรรณภูมิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้า

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)
ธุรกิจจัดจ าหน่ายและธุรกิจวิศวกรรม 

บริษัทน าเข้าและจัดจ าหน่ายสายสัญญาณ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด 
ธุรกิจเทเลคอม 

ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกทั่วไทย 
และ 

ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ปลอดภัยและทันสมัยที่สุด 

100% 

95.07% 

100% 

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 
ธุรกิจวิศวกรรม  

ผู้เชี่ยวชาญโครงการ Submarine Cable และ 
Transmission Line 

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ ากัด 
ธุรกิจเทเลคอม 

ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ปลอดภัยและทันสมัยที่สุด 
(เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตของธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์) 
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ส่วนภูมิภาค บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 

เป็นต้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ก่อสร้างและติดตั้งในโครงการวางสายเคเบิ้ลใต้ทะเล (Submarine Cable) และวางสายเคเบิ้ล

ใต้ดิน (Underground Cable) โดยมีผลงานก่อสร้างสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ทะเล (Submarine Cable) ชนิดสื่อผสมไฟฟ้าแรงสูงและสื่อสาร เพื่อจ่าย

ระบบไฟฟ้าและสื่อสารให้แก่ เกาะสีชัง เกาะล้าน จ.ชลบุรี เกาะปูยู เกาะยาว จ.สตูล และเกาะมุกด์ เกาะสุกร เกาะลิบง จ.ตรัง ทั้งนี้ ใ นปี 2557 ที่

ผ่านมา บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการด าเนินการก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายส่งแรงสูง 115 เควี อ.ปาย จ.

แม่ฮ่องสอน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเคเบิ้ลใต้น้ าระบบ 22 เควี ไปยังเกาะกูด เกาะหมาก จังหวัดตราด ซึ่งมีมูลค่างาน 1,150 ล้านบาท และ

งานจ้างเหมาก่อสร้างเคเบิ้ลใต้น้ าระบบ 115 เควี ไปยังเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีมูลค่างาน 800 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธุรกิจ

วิศวกรรมไม่เคยหยุดพัฒนาและยังคงเดินหน้าไปสู่ความส าเร็จในอนาคต 

โดยบริษัทฯ ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ในการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจดังกล่าวข้างต้นไปยัง บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ 

จ ากัด เพื่อให้ภาพการประกอบธุรกิจในแต่ละกลุ่มธุรกิจมีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ 

เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด ได้ด าเนินงานโดยการรับจ้างช่วงต่อจากบริษัทฯ เพื่อให้มีประวัติการด าเนินงานที่เพียงพอที่จะสามารถเข้าประมูลงานได้ด้วยตนเอง

ในอนาคต 

3. ธุรกิจเทเลคอม (TELECOM BUSINESS) 

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อต่อยอดจากการที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญด้าน

เทคโนโลยีเคเบิ้ลใยแก้วน าแสงมากว่า 27 ปี และมีประสบการณ์เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการเคเบิ้ลใยแก้วน าแสงขนาดใหญ่ให้กับหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน โดยบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจโทรคมนาคม ซึ่งปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว 

โดยเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ประเภทมีโครงข่ายเป็น

ของตนเอง เลขที่ 3ก/55/001 จากส านักงานคณะกรรมการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่ง

ปัจจุบันอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม ได้ท าการก่อสร้างโครงข่าย Interlink Fiber Optic Network ไปทั่วเขตกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศไทย โดย

ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงไฟเบอร์ออฟติกผ่านโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสงของ Interlink ที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย 

มีความปลอดภัยสูงสุดและทรงประสิทธิภาพที่สุด โดยมีเส้นทางหลักผ่านตามเส้นทางของการรถไฟแห่งประเทศไทย  

 

ความส าเร็จตลอดระยะเวลา 27 ปี และแผนธุรกิจ 

1. สร้างอินเตอร์ลิ้งค์ให้เป็นกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ (“กลุ่มบริษัทฯ”) ประกอบด้วย  บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 

(มหาชน) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ ากัด และบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ 

จ ากัด 

2. สร้างความมั่นคงในการเติบโตของกลุ่มบริษัทโดยบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  ซึ่งใน 5 ปี ที่ผ่านมามีอัตรา

การเติบโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละมากกว่า 15%  

3. สร้างงานโครงการที่มีก าไรให้ธุรกิจวิศวกรรมเพื่อให้กลุ่มบริษัทมีรายได้เติบโตแบบก้าวกระโดด โดยในปี 2556 กลุ่มบริษัทฯ ได้งาน

โครงการ Submarine Cable  เกาะกูด เกาะหมาก จังหวัดตราด มูลค่า 1,150 ล้านบาท และเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มูลค่า  800 ล้าน

บาท อันจะท าให้สามารถรับรู้รายได้ต่อเนื่องในปี 2556 2557 และ 2558 ด้วย 

4. วางรากฐานการเติบโตแบบต่อเนื่องและยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ โดยให้บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด ขอใบอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคมประเภท 3 และลงทุนก่อสร้างโครงข่ายเส้นทางรถไฟที่ปลอดภัย ต้นทุนที่ต่ ากว่า อันจะท าให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่าง

สมบูรณ์ โดยคาดว่าจะเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ต่อเนื่องให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างมั่นคงและยืนยง 

5. ลงทุนสร้างศูนย์กระจายสินค้าและศูนย์วิจัย (R&D Center) บนพื้นที่ดิน 6 ไร่ พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกครบวงจร เพื่อเสริม

บริการของธุรกิจจัดจ าหน่าย 
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6. เตรียมแผนการเติบโตต่อเนื่องในภูมิภาคและต่างประเทศโดยยกระดับผู้จัดการสาขาเป็นผู้จัดการภาค และขยายส านักงานเพื่อรองรับ

การขยายตัวของตลาด AEC พร้อมทั้งยังให้ความส าคัญการบุกตลาดอินโดจีนอย่างจริงจัง 

7. ลงทุนก่อสร้าง Data Center เพื่อรองรับเทคโนโลยีการสื่อสารที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งบริหารงานโดยบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเล

คอม จ ากัด และได้จัดตั้งบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ ากัด ในต้นปี 2557 เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจนี้ในอนาคต  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายที่พัฒนาศักยภาพในการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเจริญเติบโต และความมั่งคั่งอย่างต่อเนื่องและ

ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่มีโอกาสในการท าก าไรสูงสุดและตั้งเป้าที่จะก้าวสู่ความเป็นอันดับ 1 ในทุกธุรกิจ อีก

ด้วย 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
ภาพรวมของอุตสาหกรรมและแนวโน้ม 

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) ซึ่งภาพรวมของอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ภาวะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และแนวโน้มในอนาคต 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โลกมีการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารในทุกๆ ด้านมากยิ่งขึ้น การเกิดขึ้นของอินเตอร์เน็ตท าให้มนุษย์สามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว ทั้งภาพ ข้อมูลและเสียง อีกทั้งยัง

ช่วยลดเวลาในการติดต่อสื่อสารและลดต้นทุนในการรับรู้ข่าวสารข้อมูล ท าให้ทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศไทยต้องมีการปรับตัวเพื่อก้าวให้ทันกับ

พัฒนาการทางเทคโนโลยี อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนการด าเนินงานในระยะยาว และช่วยจัดระเบียบในองค์กรให้มีความคล่องตัวและเพิ่มมาตรฐาน

และประสิทธิภาพในการท างานให้มากยิ่งขึ้น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในงานด้านต่างๆ จึงทวีความส าคัญมากยิ่งขึ้น 

นโยบายดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) 

ในปี 2557 รัฐบาลได้ประกาศนโยบายดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ซึ่งเป็นนโยบายที่ส าคัญเกี่ยวกับการน า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นนโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร (ICT) ในอนาคตเป็นอย่างยิ่ง โดยนโยบายดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การเชื่อมต่อข้อมูล

ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีขนาดที่เพียงพอกับการใช้งาน มีเสถียรภาพที่มั่นคง ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการเชื่อมต่อได้ในราคาที่เหมาะสม เพื่อเป็นพื้นฐาน

ไปสู่การต่อยอดกิจกรรมการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอล หมายถึง 

โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โทรคมนาคม (Telecommunication) และการแพร่ภาพกระจายเสียง (Broadcast) รวมทั้งการ

หลอมรวมของเทคโนโลยี (Convergence) ทั้งสามด้านที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาดิจิตอล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

หากจะกล่าวถึงเรื่องของพัฒนาการด้านเศรษฐกิจแล้วนั้นจะพบว่าประเทศไทยเองได้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจมาหลายยุคหลายสมัยก่อน

จะมาสู่ยุค “เศรษฐกิจดิจิตอล” โดยยุคแรกเริ่มเลยนั่นก็คือ “เศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู้” หรือ “Knowledge Economy” ซึ่งหาก

ยกตัวอย่างจากการเลี้ยงสัตว์ “เศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู้”ก็คือการเลี้ยงสัตว์เหล่านั้นให้ได้ผลผลิตดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ใช้ความรู้ความเข้าใจ

มาท าให้เกิดเป็นเศรษฐกิจ ซึ่งแน่นอนว่าเศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนไปได้แต่อาจจะยังถือว่าช้า จึงมีการพัฒนาเข้าสู่ยุคถัดมานั้นก็คือ “เศรษฐกิจบน

ความคิดสร้างสรรค์” หรือ “Creative Economy” ซึ่งหากยกตัวอย่างจากการเลี้ยงสัตว์ ก็จะเปรียบเสมือนการที่เราน าเอาวัตถุดิบต่างๆ มา

ท าอาหารต่อยอด เพิ่มเติมการจัดแต่ง ปรุงรสเข้าไปท าให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และน ามาซึ่งมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น หรืออาจจะพูดอีกนัยนึ งว่าเป็นการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เข้ามาเป็นกลไกหลักส าคัญ ในทางเดียวกันหากพูดถึง “เศรษฐกิจดิจิตอล” หรือ 

“Digital Economy” นั่นก็คือการต่อยอดจาก “เศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู้” หรือ “Knowledge Economy”และ “เศรษฐกิจบนความคิด

สร้างสรรค์” หรือ “Creative Economy” โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อน 

ในส่วนของ Digital Economy นั้นมีส่วนประกอบส าคัญหลักอยู่ 3 ส่วนดังต่อไปนี้ 

1. Digital Consumption: คือการบริโภคภาค Digital 

คือการที่น าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการทดแทนการซื้อขายที่มีอยู่เดิม โดยเป็นการน าเอาเทคโนโลยีทั้งการ

สื่อสารและการท าธุรกรรมต่างๆ มาประยุกต์ให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้และเกิดความสะดวกสบายที่มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ในอดีตหาก

ด าเนินการซื้อขายปกติ เช่น ซื้อขายเสื้อผ้า ผู้ที่ต้องการสินค้าจ าเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังร้านค้านั้นๆ และท าการลองสินค้า ก่อนจะเกิดเป็นการซื้ อ

ขายขึ้นมาจริง แต่ในปัจจุบัน ผู้ใช้งานอาจจะ เพียงแค่เข้าไปตรวจดูรายการสินค้าที่ขายอยู่ตาม Social Media หรือ Web Site ต่างๆ เช่น 
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Instragram หรือ Facebook เป็นต้น หากพอใจก็น าไปสู่การติดต่อสื่อสารในช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Line หรือ Email เป็นต้น ทั้งนี้ด้วย

ประสิทธิภาพหรือความรวดเร็วที่เพิ่มมากขึ้นท าให้การบริโภคของผู้บริโภคนั้นเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย เช่นกัน 

2. Digital Commerce: คือการท าธุรกิจภาค Digital 

เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินการทางธุรกิจหรือธุรกรรมเนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนแปลงไป หรือที่ในอดีตเรา

เรียกว่า E-Commerce แต่ในปัจจุบันช่องทางในการด าเนินการนั้นมีมากกว่า หนึ่งช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการขายผ่าน Website การส่งผ่าน email 

ขายตรง การPost ในWeb Board และกระทู้ต่างๆ สร้างความสนใจให้กับผู้ใช้งาน หรือช่องทางอื่นๆ โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อที่จะสร้างให้เกิด

ปริมาณการเข้าถึง หรือ Traffic มากที่สุดซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นธุรกรรมขึ้นมาหากทางลูกค้าตกลงหรือเลือกใช้บริการ นอกเหนือไปจากการแนะน า

บริการแล้วยังรวมไปถึงการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านทางช่องทางที่น าเอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ เช่นการจ่ายเงินออนไลน์ ผ่านทางโทรศัพ ท์ 

หรือการโอนเงินผ่านทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

3.  Digital Infrastructure: คือการมีหรือสร้างโครงสร้างพื้นฐานภาค Digital 

เป็นการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้รองรับกับธุรกรรมที่มีการเพิ่มสูงมากขึ้นหรือเพื่อเป็นช่องทางให้ ลูกค้าสามารถ

เข้าถึงได้มากขึ้น เช่นการพัฒนาด้านการเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ท (Internet) ของผู้ใช้งานโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็น ADSL หรือเทคโนโลยี Fiber 

Optic (FTTX) ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหลัก เช่นโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้รองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น และ

รวมถึงเสถียรภาพที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นอีกด้วย อีกทั้งปริมาณข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วนั้นยังส่งผลไปถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐา นจ าพวกศูนย์รับ

ฝากข้อมูลหรือ Data Center ให้มีประสิทธิภาพที่สูงมากขึ้นและรองรับการเก็บข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ้นจาก ปริมาณผู้ใช้งานและธุรกรรมที่ถูกกระท าผ่าน

ระบบ Digital ที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ศูนย์รับฝากข้อมูลนั้นจ าเป็นที่จะต้องได้มาตรฐานและถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อที่จะสามารถรองรับกับ

แนวนโยบายของชาติ ว่าด้วยเรื่องการรับฝากข้อมูลและรวมถึงให้ผู้ใช้งานมั่นใจในการฝากข้อมูลอีกด้วย 

 จะเห็นว่า Digital Economy นั้นไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัว หรือเป็นเรื่องที่ใหม่ เนื่องมากจากว่าในการด าเนินชีวิตปัจจุบันได้มีการน าเอา

เทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้มาใช้งานกันอยู่แล้ว เช่นในอดีตที่มีแต่การติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์ ปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้งานส่งผ่านข้อมูลใน

ลักษณะข้อความ ผ่านทาง Application เช่น Line และ facebook มากยิ่งขึ้น หรือการโทรศัพท์ข้ามระหว่างประเทศ ที่ในอดีตใช้การติดต่อผ่าน

ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ แต่ปัจจุบัน มีบริการการติดต่อผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ต่ าลง หรือจะเป็นการประชุมที่ในอดีตต้องใช้เวลา

ส่วนมากในการเดินทาง แต่ปัจจุบันสามารถประชุมผ่านระบบ Video Conferenceได้โดยไม่ต้องเดินทาง เป็นต้น ดังนั้นนโยบาย Digital Economy 

ก็เปรียบเสมือนปัจจัยกระตุ้นที่ท าให้สิ่งที่มีอยู่แล้วนั้นได้รับความนิยมมากขึ้น มีการตื่นตัวที่มากขึ้นจากผู้ที่ไม่เคยใช้ เพราะกลัวจะตกยุค ตกเทรน มี

การพัฒนาในเชิงการค้าของผู้พัฒนา Software หรือ Application เพื่อรองรับการใช้งานต่างๆ ของผู้ใช้งาน มีการพัฒนาในเรื่องความปลอดภัย

ของข้อมูลผู้ใช้งานและระบบตรวจวัดการทุจริตเพื่อท าให้ผู้ใช้งานเกิดความไว้วางใจที่มากขึ้น  และรวมถึงการพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ

รองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นของผู้ใช้งานนั่นเอง 

มูลค่าตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

จากข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษามูลค่าตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ และหน่วยงานต่างๆ อันได้แก่ ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน -SIPA) สมาคม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) สมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย(TCA) สมาคมส่งเสริมการส่งออก

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (TSEP) สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) และสมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทย 

(ATCM) ซึ่งได้ด าเนินโครงการศึกษาสภาวะตลาดและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยและได้เปลี่ยนชื่อเป็นมูลค่า

ตลาดสื่อสารและตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ของประเทศไทย ประจ าปี 2555 2556 และคาดการณ์ตลาดในปี 2557 นั้น พบว่าภาพรวมของ

ตลาดสื่อสารและตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์มีการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นและมีบทบาทที่ส าคัญต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็น

อย่างมาก  ดังจะเห็นได้จากมูลค่าตลาดรวมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2554 มีมูลค่าตลาดสื่อสารรวมทั้งสิ้น 408 ,846 ล้านบาท 

และในปี พ.ศ.2555 มีมูลค่าตลาดสื่อสารทั้งสิ้น 443,385 ล้านบาท  ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.45 โดยในปี พ.ศ.2556 มูลค่า
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ตลาดรวมของการสื่อสารมีมูลค่าทั้งสิ้น 466,526 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.22 และคาดการณ์ในปี พ.ศ.2557 จะมี

มูลค่าตลาดรวมของการสื่อสารเท่ากับ 505,831 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.43 

ทั้งนี้ ตลาดการสื่อสาร (Communication) ในประเทศไทยจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่  

1. ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร (Communication Equipment) 

2. ตลาดบริการการส่ือสาร (Communication Service) 

ประเภท 
2554 2555 2556 25571 อัตราการเติบโต 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 2554-2555 2555-2556 2556-25571 

1. ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร 145,404 159,617 167,949 187,157 9.77% 5.22% 11.44% 

2. ตลาดบริการการสื่อสาร 263,442 283,768 298,577 318,674 7.72% 5.22% 6.73% 

มูลค่ารวมของตลาด ICT 408,846 443,385 466,526 505,831 8.45% 5.22% 8.43% 
ที่มา : NBTC 

หมายเหตุ: 1 ข้อมูลประมาณการณ์ 

อนึ่ง ในส่วนของตลาดอุปกรณ์สื่อสาร (Communication Equipment) ยังสามารถแยกย่อยเป็น 4 หมวดผลิตภัณฑ์และมีมูลค่าตลาด

รวม ดังนี้ 

1. ตลาดเครื่องโทรศัพท์หรือเครื่องลูกข่าย (Telephone Handset) 

2. ตลาดอุปกรณ์โครงข่าย (Core Network Equipment) 

3. ตลาดอุปกรณ์สื่อสารใช้สาย (Wireline Equipment) 

4. ตลาดอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย (Wireless Equipment) 

ประเภท 
2554 2555 2556 25571 อัตราการเติบโต 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 2554-2555 2555-2556 2556-25571 

1.  ตลาดเครื่องโทรศัพท์หรือเครื่อง
ลูกข่าย  

 
62,092 

 
65,072 

 
68,456 

 
77,629 

 
4.8% 

 
5.2% 

 
13.4% 

2. ตลาดอุปกรณ์โครงข่าย 50,376 54,916 59,554 67,194 9.0% 8.4% 12.8% 

3. ตลาดอุปกรณ์สื่อสารใช้สาย 14,640 15,490 14,709 14,839 5.8% -5.0% 0.9% 

4. ตลาดอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 18,295 21,868 23,167 24,603 19.5% 5.9% 6.2% 

มูลค่าตลาดรวม 145,404 157,346 165,886 184,266 8.2% 5.4% 11.1% 
ที่มา : NBTC 

หมายเหตุ: 1 ข้อมูลประมาณการณ์ 

หากพิจารณาข้อมูลโดยละเอียดของตลาดอุปกรณ์สื่อสาร (Communication Equipment Market) ในส่วนของตลาดอุปกรณ์สื่อสาร

ใช้สาย (Wireline Equipment) จะพบว่าสามารถจ าแนกได้เป็น 3 ส่วนหลักดังนี้ 

1. อุปกรณ์สื่อสารใช้สายที่ใช้เชื่อมต่อจากโครงข่ายสื่อสาร (Wireline Access Equipment) 

2. อุปกรณ์เคเบิลส าหรับระบบเครือข่ายภายในอาคาร (LAN Cabling) 

3. ตู้ชุมสายโทรศัพท์ (PBX/PABX) 
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ประเภท 
2554 2555 2556 25571 อัตราการเติบโต 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 2554-2555 2555-2556 2556-25571 

1. อุปกรณ์เคเบิลส าหรับระบบ
เครือข่ายภายในอาคาร  

3,438 4,166 4,396 4,713 21.2% 5.5% 7.2% 

2.อุปกรณ์สื่อสารใช้สายที่ใช้เชื่อมต่อ
จากโครงขา่ยสื่อสาร 

6,147 6,741 6,245 6,032 9.7% -7.4% -3.4% 

3.ตู้ชุมสายโทรศัพท ์ 5,055 4,583 4,068 4,094 -9.3% -11.2 % 0.6% 

มูลค่าตลาดรวม 14,640 15,490 14,709 14,839 5.80% -5.00% 0.90% 
ที่มา : NBTC 

หมายเหตุ: 1 ข้อมูลประมาณการณ์ 

จากตารางข้างต้น จะพบว่าตลาดอุปกรณ์สื่อสารใช้สายมีการเติบโตต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยอัตราการเติบโตในแต่ละปีจะมีความ

แตกต่างกันไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศ แต่ก็ยังมีการเติบโตอยู่สม่ าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดอุปกรณ์เคเบิลส าหรับระบบ

เครือข่ายภายในอาคาร (LAN Cabling) ซึ่งคาดว่าในปี 2557 จะมีอัตราการเติบโตร้อยละ 7.2 

อีกตลาดหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงทุนด้าน Infrastructure เพื่อให้บริการด้านข้อมูลและ Internet ก็มีนัยยะการเติบโตที่ส าคัญตาม

ตารางดังต่อไปนี้ 

ประเภท 
2555 2556 25571 อัตราการเติบโต 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 2555-2556 2556-25571 

Core Network 
 

37,986 41,089 46,513 8.20% 13.20% 

Infra Cabling 
 

16,930 18,465 20,681 9.10% 12.00% 

ที่มา : NBTC             

หมายเหตุ: 1 ข้อมูลประมาณการณ์ 
      

ตารางข้างต้นแสดงให้เห็นทิศทางการลงทุนของโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงได้ในรายการของ Core Network หมายถึง การลงทุนด้าน

อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค อาทิ เราว์เตอร์, DWDM, MPLS Switch ฯลฯ ส่วน Infra Cabling หมายถึงการลงทุนด้านสายไฟเบอร์ออฟติคที่เป็น 

Infrastructure ส าหรับให้บริการการส่ือสารความเร็วสูง (Leased Circuit) และยังสามารถรองรับการให้บริการด้าน Internet หรือการให้บริการ

เชื่อมโยงระหว่างประเทศหรือการให้บริการ Broadcast ของ Digital TV ซึ่งจะพบว่ามีการลงทุนขยายงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปี 2557 จะ

มีอัตราการเติบโตเพิ่มมากกว่าปีที่ผ่านมาอีกด้วย 

ประเภท 
2555 2556 25571 อัตราการเติบโต 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 2555-2556 2556-25571 

Leased Circuit 
 

12,652 13,312 14,249 5.20% 7.00% 

Others 
 

15,377 15,872 15,945 3.20% 0.50% 

ที่มา : NBTC             

หมายเหตุ: 1 ข้อมูลประมาณการณ์ 
      

จากตารางแสดงมูลค่าและอัตราการเติบโตของวงจรสื่อสารความเร็วสูง (Lease Circuit) ข้างต้น จะพบว่ามีการเติบโตต่อเนื่องตั้งแต่ปี 

2554 และคาดการณ์ว่าในปี 2557 จะมีมูลค่าตลาด 14,249 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ประมาณร้อยละ 7 

ทั้งนี้ พบว่ารายได้จากการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มภาพรวมของตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ดังนี้ 

1) รายได้จากธุรกิจจัดจ าหน่ายของบริษัทฯ ในปี 2557 ซึ่งอยู่ในตลาดอุปกรณ์สื่อสาร มีอัตราการเติบโตร้อยละ 12.15 ซึ่งสูงกว่า

ประมาณการณ์อัตราการเติบโตของภาพรวมตลาดอุปกรณ์สื่อสารข้างต้นที่อยู่ที่ร้อยละ 11.44  
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2) รายได้จากการให้บริการให้เช่าวงจรภายใต้ธุรกิจเทเลคอมของบริษัทฯ ในปี 2557 ซึ่งเป็นปีที่ให้บริการอย่างเป็นทางการเป็นปีแรกมี

จ านวน 112.01 ล้านบาท ซึ่งรายได้ดังกล่าวอยู่ในตลาดบริการการสื่อสารข้อมูลซึ่งมีมูลค่าตลาดประมาณการรวม 30.194 ล้านบาท โดยรายได้

ของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของมูลค่าตลาดบริการการสื่อสารข้อมูลรวม แสดงให้เห็นว่าตลาดบริการสื่อสารข้อมูลเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูง ซึ่ง

บริษัทฯ มั่นใจว่าในอนาคตบริษัทฯ จะสามารถครองส่วนแบ่งตลาดได้เพิ่มมากขึ้นจากศักยภาพของโครงข่าย Interlink Fiber Optic Network 

ของบริษัทฯ ที่ไม่เป็นรองใคร โดยตั้งเป้าหมายในการครองส่วนแบ่งตลาดในปี 2558 อย่างน้อยร้อยละ 1 ของมูลค่าตลาดบริการการสื่อสารข้อมูล

รวม 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
1. ธุรกิจจัดจ าหน่าย (Distribution Business) 

1.1 ภาพรวมของธุรกิจจัดจ าหน่าย 

บริษัทฯ เป็นผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สินค้าสายสัญญาณ เป็นอุปกรณ์น าสัญญาณเพื่อเชื่อมต่อ

ระบบสื่อสารของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกันรวมถึงกล้องวงจรปิด โดยเน้นสินค้าที่เกี่ยวข้องด้านข่ายสายสัญญาณ

ครบวงจร เช่น สายแลน (LAN) สายใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) สายCCTV (Coaxial) ตัวต่อสายและอุปกรณ์ (Connector) เครื่องแปลง

สัญญาณจากไฟฟ้าเป็นแสง (Media Converter) ตู้ใส่อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อสารโทรคมนาคม (Rack Cabinet) เป็นต้น โดยบริษัท

ฯ เป็นบริษัทแรกที่น าเทคโนโลยีสาย LAN หรือสาย UTP (Unshielded Twisted  Pair) มาเผยแพร่ในประเทศไทย และได้ริเริ่มการผลิตตู้ 19” 

RACK เพื่อใส่อุปกรณ์เครือข่าย รวมทั้งได้น าเทคโนโลยีของ MEDIA CONVERTER มาเผยแพร่เพื่อเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ด้วยสายใยแก้วน า

แสงให้ไกลและเร็วยิ่งขึ้น 

ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้น าอันดับ 1 ในธุรกิจสายสัญญาณ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าร้อยละ 60 และยังมีความหลากหลายของ

สินค้าที่น าเสนอ โดยสินค้าและบริการในกลุ่มธุรกิจนี้  ได้แก่ 

1. สินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดจ าหน่าย (Distributor) โดยเน้นการขายในรูปของการขายส่ง (Wholesale) ได้แก่ 

- สายสัญญาณคอมพิวเตอร์และ Connector ส าหรับระบบ LAN ระบบสายใยแก้ว ระบบโทรศัพท์ ระบบสายโคแอกเชียลของ

กล้องวงจรปิด (CCTV) ยี่ห้อ LINK จากประเทศสหรัฐอเมริกา 

- สายสัญญาณคอมพิวเตอร์และ Connector ส าหรับระบบ LAN และระบบสายใยแก้ว ยี่ห้อ AMP จากประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ตู้ใส่อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อสารโทรคมนาคม อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์เดินสายสัญญาณ ยี่ห้อ 19” 

GERMANY EXPORT RACK  

 

 

 

 

ตราสินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้น าเข้าและเป็นผู้จัดจ าหน่าย 

2. บริการที่บริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ 

- บริการเข้าสาย (Terminate) ทดสอบ (Testing) เชื่อมสาย (Splice) จัดสาย (Commissioning) ทั้งชนิด UTP และสายใย

แก้ว พร้อมการทดสอบและการรับประกัน  

- การประกอบสายคอมพิวเตอร์และสายส่ือสาร (Cable Assembly) ทุกชนิด 
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ปัจจุบัน บริษัทฯ มีตัวแทนจ าหน่าย (Dealer) อยู่กว่า 12,000 ราย ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และต่างจังหวัด และ

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกระจายสินค้าและให้บริการได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพื่อสนับสนุนการขยายตลาดในภูมิภาค บริษัทฯ ได้เปิดสาขา

ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ สาขาภาคใต้ที่อ าเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น  และสาขาภาคตะวันออก

ที่จังหวัดระยอง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีโครงการ “ส่งฟรีทั่วไทย” เพื่อให้ตัวแทนจ าหน่ายในต่างจังหวัดสามารถซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ไปจ าหน่ายใน

ราคาเดียวกับราคาในกรุงเทพฯ นอกจากนี้ ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้แต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายในประเทศลาว 2 ราย และประเทศพม่า 2 ราย ทั้งนี้ ยังได้มี

การจ าหน่ายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา มาเลเซีย และเวียดนาม เป็นต้น เพื่อเตรียมตัวส าหรับตลาด AEC ในอนาคต 

บริษัทฯ ได้น านวัตกรรมการจัดการ (Innovation Management) “One Stop Service โดยทีมเลขาฝ่ายขาย” ซึ่งประกอบด้วยทีม

ขายที่มีหัวใจบริการ ที่ผ่านการอบรมทั้งด้านเทคนิคและการบริการ เพื่อจะสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วในเรื่องต่างๆ เช่น การสอบถาม

ราคา การท าใบเสนอราคา การให้ค าตอบเกี่ยวกับข้อมูลทางเทคนิค การตอบรับการสั่งซื้อ การประสานงานการจัดส่งสินค้า และการจัดส่งสินค้าถึง

มือลูกคา้ รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการรับข้อความและติดตามงานแทนพนักงานขาย เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในหลายๆ เรื่อง 

เนื่องจากเทคโนโลยีด้านการออกแบบและติดตั้งระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์จัดว่าเป็นวิทยาการใหม่ส าหรับประเทศไทย บริษัทฯ จึงได้

ริเริ่มโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ “วิธีการออกแบบและติดตั้งระบบสายสัญญาณ” ให้แก่ลูกค้าที่สนใจ โดยบริษัทฯ ได้เริ่มเปิดอบรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2538 เป็นต้นมา และเปิดอบรมทุกๆ เดือนส าหรับลูกค้าในกรุงเทพฯ ตลอดจนการจัดสัมมนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้า 

ภายใต้โครงการ “INTERLINK ROADSHOW” ทุกๆ เดือนในกรุงเทพมหานคร และในหลายๆ จังหวัดทั่วประเทศไทย 

ด้วยความพร้อมของทีมขายที่ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ทีมงานวิศวกรสนับสนุนที่ผ่านการฝึกอบรม

มาเป็นอย่างดีและมีความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทีมการตลาดที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึง

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดจ าหน่าย และยังว่าจ้างให้ทีม วิศวกรของ

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการเข้าสายและทดสอบระบบ เพื่อออกเอกสารการรับประกัน 

ดังนั้น  บริษัทฯ จึงสามารถครองความเป็นผู้น าอันดับ 1 ในธุรกิจระบบสายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมของประเทศ

ไทยมาโดยตลอดเป็นเวลานานกว่า 27 ปี 

1.2 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัทฯ เป็นตัวแทนจัดจ าหน่ายสินค้าและน าเข้าอุปกรณ์ข่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม 

ซึ่งการจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีทั้งการน าสินค้าเข้าจากผู้ผลิตในต่างประเทศโดยตรง เช่น ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ LINK การซื้อสินค้าผ่านผู้จัด

จ าหน่ายของผู้ผลิตภายในประเทศ เช่น ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ AMP และมีการจ้างผลิตภายในประเทศโดยผู้รับจ้างผลิตสินค้า (Original Equipment 

Manufacturer: OEM) ภายใต้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ 19” GERMANY EXPORT RACK 

สินค้า บริษัทคู่ค้า ประเภทสัญญา อายุสัญญา เงื่อนไขที่ส าคัญในสัญญา 

LINK 
LINK (FAR-EAST) 
Corporation 

Exclusive Distributor 3 ปี 
 ให้บริษัทฯเป็นตัวแทนจัดจ าหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย 
และประเทศในแถบอินโดจีน 

    
(สัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2559) 
  

บริษัทฯได้น าเครื่องหมายการค้ามาจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าในประเทศ เลขที่ ค.147350 

AMP 
Tyco Electronics 
(Thailand) Limited 

Authorized Distributor 
(สัญญาสิ้นสุดวันที่ 30 

กันยายน 2558) 
1 ปี  

Tyco ประเทศไทยสามารถแต่งตั้งผู้แทนจ าหน่ายอื่นๆได้โดยไม่
จ าเป็นต้องแจ้งบริษัทฯ 

19” GERMANY 
EXPORT RACK 

E.S. International (1991) 
Co., Ltd. 

การเข้าไปถือหุ้นร้อยละ 10  - 
บริษัทฯ เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าในประเทศ เลขที่ ค. 163601 

        ว่าจ้างโรงงานให้ผลิตภายใต้ยี่ห้อสินค้าและลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ 
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1.3 สภาวะการแข่งขันและกลยุทธ์ในการแข่งขัน 

การเติบโตในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท าให้มีความต้องการในระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายภายใน

องค์กร (Local Area Network: LAN) มากขึ้น และความจ าเป็นพื้นฐานที่จะท าให้คอมพิวเตอร์สื่อสารกันได้ดีคือระบบข่ายสายสัญญาณ ดังนั้น 

จึงมีสินค้าด้านข่ายสายหลากหลายยี่ห้อและมีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกันออกไป  จากแนวโน้มการเติบโตของตลาดเทคโนโลยีและการ

สื่อสารในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตที่ดี  บริษัทฯ ในฐานะผู้ริเริ่มและเป็นผู้น าอันดับต้นๆ ในธุรกิจสายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์ และ

โทรคมนาคมได้พยายามที่จะขยายธุรกิจโดยการน าผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายมาเพิ่มมูลค่าด้วยการให้บริการรับเหมาติดตั้งซึ่งก่อให้เกิดธุรกิจใหม่  ได้แก่  

ธุรกิจวิศวกรรมซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการรับเหมาติดตั้งระบบโครงข่าย Fiber Optic รายใหญ่ของประเทศ  โดยมีผลงานที่เป็นที่

ยอมรับเป็นอย่างดี  และบริษัทฯ ยังได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  โดยการจัดตั้งบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด เพื่อเตรียมการรุกตลาด

การน าสายสัญญาณที่มีอยู่แล้วมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน 

การแข่งขัน 

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้น าตลาดในธุรกิจสายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม โดยได้รับการยอมรับและจัดให้เป็นผู้น าตลาด

ซึ่งเป็นผลอันเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ ได้เข้ามาท าตลาดก่อนคู่แข่งขันรายอื่นๆ อีกทั้งยังได้มีการพัฒนากลยุทธ์และสินค้าอย่างต่อเนื่ องเพื่อรักษา

ความเป็นผู้น าธุรกิจมาโดยตลอด และยังมีโครงการให้การศึกษาอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าที่บริษัทฯ จัดจ าหน่าย ได้แก่  

ผู้ออกแบบ ผู้ขาย ผู้ติดตั้ง และตลอดจนลูกค้าผู้ใช้งาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวั ดอย่างต่อเนื่องมา

นานกว่า 15 ปี และที่ส าคัญบริษัทฯ ยังเป็นผู้จัดจ าหน่ายและขายส่งสินค้ายี่ห้อที่ขายดีในประเทศ 2 ยี่ห้อคือ ยี่ห้อ LINK และ AMP ท าให้บริษัทฯ 

สามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศไทยได้มากกว่าร้อยละ 60  

อย่างไรก็ตาม  บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสรรหาและพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อขยายตลาดและฐานลูกค้าอย่าง

ต่อเนื่อง เช่น ในปี 2551 บริษัทฯ ได้น าเสนอผลิตภัณฑ์สายและอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ สายและอุปกรณ์ COAXIAL ส าหรับระบบกล้องทีวีวงจร

ปิด เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้เปิดส านักงานสาขาเพื่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและเพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าประจ าภูมิภาคนั้นๆ โดยในปัจจุบันบริษัทฯ 

มีส านักงานสาขาที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่จังหวัดขอนแก่น และที่จังหวัดระยอง 

1.4 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

การจ าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ เน้นการขายส่งให้ผู้แทนจ าหน่าย (Dealer) ผู้รับเหมาระบบสายสัญญาณ และผู้รับเหมางานระบบ

วิศวกรรม (Contractor) ซึ่งมีทั้งในรูปแบบการติดต่อเข้าหาลูกค้าที่มีศักยภาพโดยตรงด้วยทีมขายของบริษัทฯ และการที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาที่บริษัทฯ 

โดยตรง รวมถึงการได้รับการแนะน าต่อกันมา หรือจากการโฆษณาในสื่อนิตยสารคอมพิวเตอร์สื่อหนังสือพิมพ์สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ ซึ่งบริษัทฯ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
 เป็นผู้น าอันดับ 1 ในธุรกิจข่ายสายสัญญาณสื่อสาร

คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม 
 องค์กรขนาดใหญ่ อุ้ยอ้าย มีต้นทุนค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน

สูง 
 ได้รับการยอมรับและเป็นที่เชื่อถือมานานในธุรกิจข่าย

สายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม 
 มีคู่แข่งขันรายเล็กรายน้อยจ านวนมาก 

 เป็นบริษัทแรกที่น าเทคโนโลยีสาย LAN และสาย UTP มา
เผยแพร่ในประเทศไทย 

 สินค้ามีความก้ ากึ่งกับสินค้าอุปโภค ซึ่งต้องเน้นให้เป็นสินค้า 
Engineering 

 มีผลิตภัณฑ์สายสัญญาณที่มีความหลากหลายและครบถ้วน
ที่สุดในประเทศไทย 

 

 มีความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอ โดยมีทีมวิศวกร
คอยให้ค าปรึกษามีการจัดการฝึกอบรมทุกเดือน และมีการ
จัดสัมมนาให้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

 

 เป็นผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ LINK ซึ่งเป็นที่
น่าเชื่อถือและยอมรับอย่างกว้างขวาง 

 

 เป็นผู้ขายผลิตภัณฑ์ของ AMP ที่มากที่สุดในประเทศไทย  
 มีทีมเลขาฝ่ายขายที่สามารถให้บริการและตอบค าถามของ

ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 
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จะมีแคตตาล็อกสินค้าพร้อมราคา ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนทุกๆ 6 เดือน หรือผ่านทางหน้าเว็ปไซด์ของบริษัทฯ หรือท าการเสนอราคาให้ลูกค้าพิจารณา

ก่อนการตัดสินใจ และหากมีการสั่งซื้อก็สามารถจะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน เนื่องจากบริษัทฯ มีสต็อคสินค้าที่มีความ

หลากหลายที่สุดในประเทศ โดยบริษัทฯ ยังได้มีการบันทึกรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าทุกรายที่บริษัทฯ มีการติดต่อท าใบเสนอราคา เพื่อใช้

เป็นฐานข้อมูลลูกค้าในการประมวลผลและจัดท าแผนการตลาดในอนาคตอีกด้วย บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท สปิริต เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด ซึ่งเป็น

การร่วมทุนระหว่างบริษัทค้าปลีกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 50 รายทั่วประเทศ และบริษัทฯ มีส่วนร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 1.67 ในการ

กระจายสินค้าและบริการของบริษัทฯ สู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 

เพื่อเป็นการรุกตลาดภูมิภาค บริษัทฯ ได้เปิดส านักงานสาขาใน 4 ภูมิภาคหลักได้แก่ ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ที่อ าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น และภาคตะวันออกที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้สะด วก

ยิ่งขึ้น และเป็นการกระจายสินค้าไปสู่จังหวัดหลักๆ ในส่วนภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อท าให้บริษัทฯ สามารถให้บริการที่ทั่วถึงและ

ครอบคลุมในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีโครงการ “ส่งฟรีทั่วไทย” กล่าวคือ ลูกค้าตัวแทนจ าหน่ายในต่างจังหวัด สามารถ

สั่งซื้อสินค้าได้ในราคาเดียวกันกับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไปยังส่วนภูมิภาคทั่ว

ประเทศ ปัจจุบันบริษัทฯ มีฐานลูกค้าที่เคยติดต่อซื้อขาย และได้ส่งข่าวสารให้เป็นประจ า อยู่มากกว่า 12,000 รายทั่วประเทศ 

1.5 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้แทนจ าหน่ายและผู้รับเหมา (Dealers & Contractors): เป็นลูกค้าที่น าสินค้าของบริษัทฯ ไปจ าหน่ายต่อ หรือน าไปติดตั้งให้แก่ลูกค้า 

ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีจ านวนลูกค้าประเภทนี้มากกว่า 12,000 รายทั่วประเทศ เช่น บริษัทผู้ค้าคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ได้แก่ IBM, AIT, 

IRCP, SVOA เป็นต้น และบริษัทผู้ค้าคอมพิวเตอร์ขนาดกลางและเล็กโดยทั่วไป รวมทั้งบริษัทที่มีโซลูชั่นด้านซอฟต์แวร์ เป็นต้น ในส่วนของผู้รับเหมา 

ได้แก่ ผู้รับเหมาด้านไฟฟ้าและสื่อสารทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กทั่วประเทศ รวมทั้งบริษัทสื่อสารขนาดใหญ่ เช่น บมจ. ทีทีแอนด์ที บมจ. สามารถ 

เทเลคอมมิวนิเคชั่น และบมจ. ล็อกซ์เล่ย์ เป็นต้น โดยสัดส่วนการขายให้แก่ลูกค้าในกลุ่มนี้คิดเป็นร้อยละ 95 ของยอดขายรวมของธุรกิจ 

2. ลูกค้าองค์กร: เป็นหน่วยงานทั้งภาคเอกชน รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจที่มีความต้องการใช้อุปกรณ์ระบบข่ายสายสัญญาณโดยตรง 

ยกตัวอย่าง เช่น บมจ. กสท.โทรคมนาคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคาร

ทหารไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เป็นต้น โดยฝ่ายการขายและการตลาดจะเป็นผู้ติดต่อลูกค้าในส่วนนี้โดยตรง ซึ่งการเสนอสินค้าจะมี 2 รูปแบบ 

ได้แก่ การสั่งซื้อตามปกติ และการประมูลราคา ซึ่งลูกค้าจะใช้รูปแบบใดในการสั่งซื้อนั้นขึ้นกับชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าที่สั่ งในแต่ละครั้ง 

สัดส่วนการขายให้แก่ลูกค้าในกลุ่มนี้จะคิดเป็นร้อยละ 5 ของยอดขายรวมทั้งหมด 

 

2. ธุรกิจวิศวกรรม (ENGINEERING BUSINESS) 
2.1 ภาพรวมของธุรกิจวิศวกรรม 

นอกจากการด าเนินธุรกิจน าเข้าและจัดจ าหน่ายสายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมแล้ว บริษัทฯ ยังได้ลงทุนด้าน

เครื่องมือพิเศษ ตลอดจนเครื่องทดสอบประสิทธิภาพสูง และยังมีทีมวิศวกรที่มีความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ เพื่อให้บริการด้าน

ค าปรึกษา แนะน า และสนับสนุนด้านเทคนิคเกี่ยวกับระบบข่ายสายสัญญาณ ให้แก่ลูกค้าทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงต่างจังหวัด 

ภายใต้นโยบายการให้บริการ “ทันใจ ทั่วไทย” โดยบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปสู่การน าสินค้าสายสัญญาณมาเสนอรวมเป็น Total Solutions พร้อม

ให้บริการการติดตั้ง โดยเรียกธุรกิจนี้ว่า “ธุรกิจวิศวกรรม” (Engineering Business) ซึ่งจะเน้นเฉพาะงานโครงการขนาดใหญ่ที่ไม่แข่งขันกับธุรกิจ

จัดจ าหน่ายของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ติดตั้งระบบสายสัญญาณให้กับโครงการสนามบินสุวรรณภูมิมูลค่าโครงก าร

มากกว่า 500 ล้านบาท   งานติดตั้งระบบสาย FIBER OPTIC ในเขตกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดกว่า 4,500 กม. มูลค่าโครงการ

มากกว่า 1,000 ล้านบาท   ท าให้บริษัทฯ  มีผลงานที่จะรุกต่อเนื่องไปสู่โครงการอื่นๆ  เพื่อขยายธุรกิจวิศวกรรมให้กว้างไกล และใช้ศักยภาพของ

องค์กรที่เป็นจุดแข็งขยายไปสู่ธุรกิจที่มีความใกล้เคียงและต่อเนื่อง ในปัจจุบัน ธุรกิจวิศวกรรมของบริษัทฯ มีขอบเขตการให้บริการ ดังต่อไปนี้ 
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1. การออกแบบและก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ทะเล (Submarine) ทั้งสายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสง สายไฟฟ้าแรงดันสูง และสายเคเบิ้ลสื่อผสม

ระหว่างไฟฟ้าแรงสูงร่วมกับใยแก้วน าแสง 

2. การให้บริการที่เกี่ยวกับสายเคเบิ้ลใต้ดิน (Underground Cable), สถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) และระบบสายส่งแรงสูง

(Transmission Line) 

3. การออกแบบและก่อสร้างงานโครงการสายใยแก้วน าแสงทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

ในการให้บริการประเภทนี้ บริษัทฯ จะต้องศึกษาโครงสร้างของพื้นที่โครงการและศึกษาโครงสร้างของระบบต่างๆ ที่จะต้องเชื่อมเข้า

ด้วยกัน เพื่อท าการออกแบบระบบและอุปกรณ์ที่มีความส าคัญต่อการเชื่อมโยงดังกล่าว และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากลูกค้าแล้ว บริษัทฯ จะ ท า

การว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงที่มีประสบการณ์และมีความช านาญในแต่ละด้าน รวมทั้ งมีเครื่องมือและบุคลากรเพียงพอ มาเป็นผู้ติดตั้งในส่วนงานนั้นๆ 

โดยมีทีมวิศวกรของบริษัทฯ ด าเนินการควบคุมคนงานที่ท าการก่อสร้างหรือติดตั้งระบบอีกทอดหนึ่ง พร้อมทั้งท าการทดสอบให้ผลงานของบริษัทฯ  

มีคุณภาพ สามารถใช้งานได้ดี และรับประกันคุณภาพของผลงานเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า การวางระบบดังกล่าวจ าเป็นต้องวางควบคู่ไปกับ

โครงสร้างของอาคารเพื่อความสวยงาม อีกทั้งจ าเป็นต้องออกแบบเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคตอีกด้วย ดังนั้น เพื่อให้การลงทุนมีความคุ้มค่า 

ผู้รับเหมาในโครงการต่างๆ จึงมักต้องการผู้รับเหมาวางระบบข่ายสายเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเชี่ยวชาญและมีการรับประกันผลงาน เพื่อให้

ผลงานของแต่ละโครงการมีคุณภาพและสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า 

จากประสบการณ์และความช านาญในการให้บริการ  รวมถึงบุคลากรและเครื่องมือที่มีอยู่ ท าให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่

เป็นองค์กรธุรกิจชั้นน าในภาคเอกชนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นผู้ติดตั้งและวางระบบสายสัญญาณในหลายๆ โครงการที่มีขนาดใหญ่ที่ต้องการ

ความรับผิดชอบ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นมืออาชีพของผู้ให้บริการ เช่น บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น  

ในส่วนของการออกแบบและก่อสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ทะเลหรือที่นิยมเรียกว่า Submarine Cable นั้น บริษัทฯได้ท าความร่วมมือกับผู้ผลิต

เคเบิ้ลใต้ทะเลรายใหญ่ของโลกซึ่งมีประสบการณ์และผลงานระดับ World Class เพื่อร่วมประมูลโครงการในประเทศไทยในรูปแบบของ 

Consortium ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างความมั่นใจให้กับองค์กรที่ว่าจ้าง บริษัทฯให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯสามารถท างาน

ได้ส าเร็จและสามารถรับประกันผลงานระดับ World Class โดยปัจจุบันบริษัทฯมีผลงานก่อสร้างสายเคเบิ้ลใต้ทะเล ไฟฟ้าแรงสูง 22KV และ 

33KV เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าและระบบสื่อสารไปยังเกาะเสม็ด เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เกาะปูยู เกาะยาว จังหวัดสตูล เกาะมุก เกาะสุกร จังหวัด

ตรัง และก าลังด าเนินการในโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเคเบิ้ลใต้น้ าระบบ 22 เควี ไปยังเกาะกูด เกาะหมาก จังหวัดตราด และโครงการจ้างเหมา

ก่อสร้างเคเบิ้ลใต้น้ าระบบ 115 เควี ไปยังเกาะ    พะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

นอกจากนี้บริษัทฯยังมีผลงานการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด 115KV (Transmission Line) บนเสาโครงเหล็กในเส้นทางอ าเภอ

ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นเส้นทางภูเขา ท างานล าบากและมีอุปสรรคมากมาย และยังมีผลงานการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 115KV 

(Substation) สถานีไฟฟ้าล าพูน 2  อีกด้วย ซึ่งทั้ง 2 งานดังกล่าวได้พิสูจน์ความสามารถด้านวิศวกรรมของบริษัทฯ จนเป็นที่ประจักษ์แก่ภาครัฐ

อย่างเป็นที่น่าพึงพอใจ  

โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีเปลี่ยนถ่ายโอนย้ายธุรกิจและบุคลากรด้านวิศวกรรมดังกล่าวข้างต้นไปยัง บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ 

แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด เพื่อให้ภาพการประกอบธุรกิจในแต่ละกลุ่มธุรกิจมีความชัดเจนมากขึ้น และสามารถขยายตลาดได้ต่อไป 

2.2 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัทฯ มีขั้นตอนการให้บริการในธุรกิจวิศวกรรม ดังนี้ 

1. ศึกษาระบบงานและความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านระบบข่ายสายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็น 

2. ออกแบบระบบและระบุวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ 

3. ค านวณหามูลค่างานทั้งหมด โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ 

4. จัดท าใบเสนอราคาหรือย่ืนซองประมูลงาน 
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5. ท าสัญญาว่าจ้างในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือก 

6. จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

7. ติดตั้งและทดสอบระบบโดยแผนกวิศวกรรมของบริษัทฯ ร่วมกับลูกค้า 

8. ระบบเสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งมอบ 

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบงานบริหารคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ISO 9001:2008 เลขที่ QMS 03093/697t 

จากสถาบัน Management System Certification Institute (Thailand) (MASCI)  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธุรกิจวิศวกรรมมีโครงการที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ดังรายละเอียดด้านล่าง 

รายการ สถานที่ก่อสร้าง ผู้ว่าจ้าง มูลค่าโครงการ 
ก าหนดส่ง
มอบ 

ความคืบหน้า 
ณ 31 ธ.ค. 
2556 

งานจ้างเหมาก่อสร้างพร้อมติดต้ังอุปกรณ์สายส่ง
แรงสูง 115 เควี (ปาย จ.แม่ฮ่องสอน) 

จ. แม่ฮ่องสอน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 121.95  ล้านบาท มิ.ย. 56 100.00% 

งานจ้างเหมาก่อสร้างเคเบิ้ลใต้น้ าระยะ 22 เควีไป
ยัง เกาะกูด เกาะหมาก จังหวัดตราด 

จ. ตราด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1,150  ล้านบาท ก.พ.-58 78.75% 

งานจ้างเหมาก่อสร้างเคเบิ้ลใต้น้ าระยะ 115 เควี 
ไปยัง เกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

จ.สุราษฎร์ธาน ี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   800 ล้านบาท พ.ค.-58 48.06% 

งานจ้างเหมาแบบ Turn Key ส าหรับการติดต้ัง
สาย Fiber Optic ให้กับ ปตท.สผ.ลานกระบือ 

จ. ก าแพงเพชร 
บริษัท พีทีที ไอซีที 
โซลูชั่นส์ จ ากัด 

22  ล้านบาท ก.ค. 58 64.31% 
 

2.3 สภาวะการแข่งขันและกลยุทธ์ในการแข่งขัน 

การแข่งขัน 

จากการที่บริษัทฯ เคยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้วางระบบสายสัญญาณ Fiber Optic ภายในอาคารผู้โดยสารของสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่ง

ถือเป็นโครงการก่อสร้างและติดตั้งสายสัญญาณในอาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และบริษัทฯ สามารถส่งมอบงานได้เป็นที่เรียบร้อย ท าให้ผลงาน

และความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ เป็นที่ประจักษ์ต่อหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสนามบินสุวรรณภูมิ อาทิเช่น บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท 

การบินไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ฯลฯ ท าให้บริษัทเหล่านี้ได้ว่าจ้างให้บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการในการวาง

จุดแข็ง จุดอ่อน 
 มีผลงานวางระบบสายสัญญาณสื่อสารให้สนามบินสุวรรณ

ภูมิซึ่งเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย 
 งาน Cabling ขนาดใหญ่มีโครงการที่เกิดขึ้นจ านวนไมม่าก

นักในแต่ละป ี
 เป็นผู้วางระบบสายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสงในเขต

กรุงเทพมหานครเป็นระยะทางมากกว่า 2,500 กิโลเมตร 
บริษัทฯ มีผลงานการติดตั้งและทดสอบระบบข่าย
สายสัญญาณทั่วประเทศกว่า 1,000 โครงการ 

 ยังขาด Sales ประสานงานและติดตามงานกับเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานของลูกค้า 

 มีผลงานในการติดตั้งสายเคเบิ้ลใต้ทะเล (Submarine 
Cable) หลายโครงการ 

 

 ให้บริการเป็นสถาบันทดสอบและออกใบรับรองรับรองระบบ
ให้ลูกค้า (Certificate) 

 

 จัดท ามาตรฐานระบบ Cabling เพื่อเป็นมาตรฐานในประเทศ
ไทย 

 

 มีทีมวิศวกรและบุคลากรที่มีความช านาญงานเฉพาะด้าน  
 มีเครื่องมือ เครื่องทดสอบที่ทันสมัยและครบถ้วน  
 การบริหารงานด้วยระบบบริหารงานคุณภาพ 

ISO9001:2008 
 

 มีการน าเสนอนวัตกรรมใหม่ เพื่อรองรับการเติบโตของ
ธุรกิจ ICT มาโดยตลอด 
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ระบบ Fiber Optic และสายสัญญาณสื่อสารให้แก่หน่วยงานของตน  อีกทั้งหน่วยงานอีกหลายแห่ง เช่น การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค และบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ก็ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้วางระบบสาย Fiber Optic ทั่วกรุงเทพมหานครและทั่วภูมิภาค

เป็นระยะทางกว่า 5,000 กิโลเมตรอีกด้วย 

จากผลงานดังกล่าว ท าให้บริษัทฯ สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้วางระบบโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกชั้นน าทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดย

บริษัทฯ สามารถแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งขนาดใหญ่ที่ไม่มีทีมงานวิศวกรของตนเอง และยังสามารถแข่งขันกับบริษัทขนาดกลางและเล็กซึ่งเป็นผู้รับเหมา

ในการติดตั้งระบบอย่างเดียว โดยบริษัทฯ มีข้อได้เปรียบจากการเป็นทั้งผู้จัดจ าหน่ายสินค้ าและผู้ให้บริการด้านวิศวกรรม ท าให้บริษัทฯ สามารถ

ให้บริการแก่ลูกค้าแบบ One Stop Service ที่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าแบบไม่ขาดตอน ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้พัฒนาทีมวิศวกรและบุคลากรที่มีอยู่

อย่างต่อเนื่อง ท าให้บริษัทฯ สามารถให้บริการด้านวิศวกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น  และมีส่วนร่วมพัฒนาเทคโนโลยีให้แก่ประเทศไทย อาทิ เทคโนโลยี

สายเคเบิ้ลสื่อผสมไฟฟ้าและสื่อสาร (Composite Submarine Cable) โดยบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ติดตั้งสายเคเบิ้ลใต้ทะเล 

(Submarine Cable) ให้แก่ เกาะสีชัง เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี เกาะปูยู เกาะยาว จังหวัดสตูล เกาะมุกด์ เกาะสุกร เกาะลิบง จังหวัดตรัง เกาะกูด 

เกาะหมาก จังหวัดตราด และเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมงานส่วนเพิ่ม รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีผลงานการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยที่จังหวัด

ล าพูนและโครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115KV (High Voltaged Transmission Line) ตามแนวภูเขาของอ าเภอปาย จังหวัด

แม่ฮ่องสอนโดยมีมูลค่ารวมกว่า 200 ล้านบาทซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ เก็บเกี่ยวความช านาญในธุรกิจและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันโครงการ 

Submarine Cable และ Transmission Line ซึ่งในปัจจุบันของประเทศไทยมีคู่แข่งขันน้อยรายและคู่แข่งขันต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่และมีผลงาน

อ้างอิงได้ด้วย 

2.4 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

จากการที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ข่ายสายสัญญาณ และเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจในล าดับต้นๆ ของประเทศไทย เมื่อ

ลูกค้ามีการสั่งซื้อสินค้า บริษัทฯ ก็ได้มีการเสนอการให้บริการวิศวกรรมทางด้านการติดตั้งและการทดสอบระบบไปด้วย จากประสบการณ์ ความ

ช านาญ บุคลากรและเครื่องมือเครื่องทดสอบที่มีอยู่ ท าให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ให้บริการติดตั้งและวางระบบสายสัญญาณในหลายๆ 

โครงการของลูกค้าทั้งภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการความรับผิดชอบ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นมือ

อาชีพของผู้ให้บริการ อาทิ โครงการของสนามบินสุวรรณภูมิ โครงการของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) โครงการของบริษัท การบินไทย จ ากัด 

(มหาชน) โครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการของธนาคารพาณิชย์เกือบทุก

แห่งและโครงการของมหาวิทยาลัยมากมาย ฯลฯ  

และด้วยประสบการณ์และความช านาญที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องท าให้บริษัทฯรุกตลาดด้านวิศวกรรมโดยได้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในโครงการ Submarine Cable, Transmission Line และ Substation ฯลฯ อีกทั้งยังได้เป็นผู้รับเหมาโครงการ

ก่อสร้างสายใยแก้วน าแสงให้โครงการภาครัฐต่างๆด้วย 

2.5  ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจวิศวกรรมมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการติดตั้งระบบข่ายสายสารสนเทศแบบครบวงจร และมีการแยก

งานการติดตั้งระบบข่ายสายสัญญาณออกจากระบบงานอื่นๆ อย่างชัดเจน ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าที่ผ่านมาของธุรกิจวิศวกรรม ได้แก่ บริษัท ท่า

อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 

(มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟนเซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และธนาคาร

ออมสิน เป็นต้น กลุ่มลูกค้าอีกกลุ่ม ได้แก่ บริษัทผู้ค้าคอมพิวเตอร์ หรือผู้รับเหมาที่ติดตั้งระบบข่ายสายสัญญาณเอง แต่ได้ว่าจ้างใ ห้บริษัทฯ เป็นผู้

จัดสายและเข้าสาย (Terminate) พร้อมทดสอบระบบ (Testing) ก่อนส่งมอบ 

และเพื่อเข้าสู่ตลาดที่มีศักยภาพการเติบโต บริษัทฯ จึงได้ขยายธุรกิจไปสู่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการโครงการพิเศษ โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เข้า

ไปรับงานในโครงการของกลุ่มองค์กรรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง อาทิ  โครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในส่วนที่ เป็น

สายเคเบิ้ลใต้น้ าและ Fiber Optic โครงการของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ในส่วนที่เป็นงาน Fiber Optic ทั้งบนดินและใต้ดิน โครงการของ
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บริษัท การท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ในส่วนงานขยายสนามบิน และโครงการของการไฟฟ้านครหลวงในส่วนของ Fiber Optic และสาย

เคเบิ้ลใต้ดิน เป็นต้น 

 

3. ธุรกิจเทเลคอม (TELECOM BUSINESS) 
3.1 ภาพรวมของธุรกิจเทเลคอม 

บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อต่อไปสู่ธุรกิจโทรคมนาคม ซึ่งปัจจุบันมี การ

ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยประเภทธุรกิจภายใต้ธุรกิจเทเลคอมมีดังต่อไปนี้ 

1. ธุรกิจ Interlink Fiber Optic Network 

โดยเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ประเภทมี

โครงข่ายเป็นของตนเอง เลขที่ 3ก/55/001 จากส านักงานคณะกรรมการการกระจายเสียง กิจการโทรทั ศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(กสทช.) ซึ่งปัจจุบันอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม ได้เริ่มก่อสร้างโครงข่ายภายใต้โครงการ Interlink Fiber Optic Network ซึ่งเป็นโครงการให้บริการ

วงจรสื่อสารความเร็วสูงโดยใช้โครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสงเป็นโครงข่ายหลัก 

โครงการ Interlink Fiber Optic Network เป็นโครงการที่ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงโดยใช้โครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสงเป็น

โครงข่ายหลัก บริษัทฯ วางแผนในการสร้างโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสงให้ครอบคลุมเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและครอบคลุมทั่วประเทศภายใน

ระยะเวลา 3 ปีหลังจากได้รับใบอนุญาต โดยบริษัทฯ ได้เร่งวางโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสงไปตามแนวเสาอาณัติสัญญาณของการรถไฟแห่ง

ประเทศไทยเป็นหลัก และวางโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสงไปตามเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยเช่นกัน โดยมีสัดส่วน

โดยประมาณร้อยละ 22 และร้อยละ 78 ตามล าดับ ทั้งนี้ โครงข่ายภายหลังแล้วเสร็จจะมีความครอบคลุมในระดับอ าเภอเมืองของ 72 จังหวัดทั่ว

ทั้งประเทศไทย (โดยจังหวัดที่เหลืออีก 5 จังหวัดอยู่ระหว่างการศึกษาแผนธุรกิจ) พร้อมทั้งมีจุดเชื่อมต่อตามชายแดนประเทศไปยัง (1) ป ระเทศ

มาเลเซีย ที่อ าเภอปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา (2) ประเทศกัมพูชา ที่อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (3) ประเทศลาว ที่อ าเภอเมือง จังหวัด

หนองคาย และ(4) ประเทศพม่า ที่อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยโครงการ Interlink Fiber Optic มีมูลค่าโครงการประมาณ 1,750 ล้าน

บาท 

โครงข่าย Interlink Fiber Optic Network ก่อสร้างโดยน าเอาเทคโนโลยี Internet Protocol (IP) ที่ทันสมัยและเป็นพื้นฐานส าหรับ

การส่งข้อมูลในยุคปัจจุบันและในยุคอนาคต โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ส าคัญ ได้แก่ DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) และ 

MPLS (Multiprotocol Label Switching) โดยเป็นเทคโนโลยีที่จะเพิ่มขีดความสามารถของระบบโครงข่ายและสามารถให้บริการได้ครบทุกรูปแบบ 

ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีที่โครงข่าย “Interlink Fiber Optic Network” เลือกใช้สามารถให้บริการกับลูกค้าได้ถึงระดับ 3 (Layer 3: Network 

Layer) โดยมีคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นจากระดับ 2 (Layer 2: Data Link Layer) ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่ในปัจจุบัน คือ ความสามารถด้านการ

บริหารจัดการการรับส่งข้อมูลระหว่างเน็ตเวิร์ก (Managed Network) การจัดการเส้นทางการส่งข้อมูล (Routing) การก าหนดความส าคัญใน

แต่ละการใช้งาน (Class of Service) และการรับรองคุณภาพในการให้บริการ (Quality of Service) ซึ่งมีผลอย่างมากในการบริหารจัดการการ

ส่งข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ทั้งยังป้องกันไม่ให้เกิดเป็นคอขวดภายในโครงข่ายและสามารถรองรับการส่งสัญญาณที่เพิ่มขึ้นถึงระดับ 100G 

และ 400G ในอนาคต 

2. ธุรกิจ Interlink Data Center 

โครงการ Interlink Data Center เป็นการให้บริการพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ พื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ ศูนย์การให้บริการคลาวคอมพิวติ้งค์ (Cloud 

Computing) และศูนย์ส ารองข้อมูล (Disaster Recovery) แก่องค์กรต่างๆ เพื่อให้บริการตามจุดประสงค์ต่างๆ และตามความต้องการของ

ลูกค้าที่แตกต่างกัน เช่น การย้ายเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้ามายังศูนย์ข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในด้านการลงทุนเพิ่มและการดูแลรักษา หรือเพื่อ

เป็นศูนย์ส ารอง (Back Up Site) หรือเพื่อป้องกันผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆ อันอาจจะเกิดได้โดยไม่คาดคิด

โดยศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของบริษัทฯ ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็น Data Center โดยเฉพาะ ซึ่งก่อสร้างตามข้อก าหนดของ Data Center 



  

34 

ประเภท TIER 3  และให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลของบริษัทฯ มีขนาด 1 ,800 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่ 9/2 ซ.

01 กาญจนาภิเษก 5/5 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โดยที่จัดตั้งงบลงทุนประมาณ 170 ล้านบาท โดยปัจจุบัน

บริษัทฯ ได้ก่อสร้างอาคาร 3 ชั้นแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยชั้น 1 ที่เป็นส่วนส านักงานและชั้น 2 ที่เป็นพื้นที่ให้บริการได้เปิดใช้งานแล้ว ภายใต้เงิน

ลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 64 ล้านบาท โดยชั้น 3 ที่เป็นพื้นที่ให้บริการเช่นกัน จะได้ด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จในปี 2558 เพื่อรองรับลูกค้าที่ได้มี

การเซ็นต์สัญญากันแล้วในปี 2557 ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวคาดว่าจะเสร็จสิ้นในเดือนสิงหาคม 2558 นี้ 

ลักษณะของ Internet Data Center 

 การออกแบบ Data Center 

 สร้างตามข้อก าหนด TIER 3และสามารถขยายไปเป็น TIER 4 ได้ในอนาคต ซึ่ง Data Center ของบริษัทฯ ออกแบบให้มีระบบ

สาธารณูปโภคส ารอง (Redundant Infrastructure) เพื่อลดโอกาสการเกิดความผิดพลาดของระบบ รวมทั้งมีระบบจ่ายไฟฟ้าส ารอง และได้การ

ออกแบบให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรองรับการเกิดเหตุร้าย เช่น ภัยธรรมชาติ และอัคคีภัย เป็นต้น 

 ระบบท าความเย็นที่มีประสิทธิภาพ 

 มีระบบท าความเย็นที่มีประสิทธิภาพซึ่งคอยวัดและควบคุมให้อุณหภูมิอยู่ที่ระดับที่ เหมาะสมที่สุดส าหรับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ คือ 

ประมาณ 21-26 องศาเซลเซียส + 2 องศาเซลเซียส และให้มีความชื้นประมาณร้อยละ 50 + ร้อยละ 5 รวมทั้งบริษัทฯ ออกแบบให้มีการติดตั้ง

ระบบท าความเย็นส ารอง เพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ การติดตั้งระบบท าความเย็นที่มีประสิทธิภาพจะท าให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น 

 ระบบความรักษาปลอดภัยที่เชื่อถือได้ 

 มีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ กล่าวคือ มีระบบรักษาความปลอดภัยตั้งแต่การเข้าสู่ตัวอาคารและห้องเซิร์ฟเวอร์ 

มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งภายนอกและภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ รวมทั้งติดตั้งระบบตรวจจับควันไฟและระบบตรวจจับน้ ารั่ว เพื่อรักษาความ

ปลอดภัยให้แก่อุปกรณ์ของบริษัทฯ และข้อมูลของลูกค้า ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าโดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 27001 

 ระบบการติดต่อสื่อสาร 

 เป็นศูนย์รวมของโครงข่าย Interlink Fiber Optic Network จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งสามารถให้บริการเชื่อมต่อข้อมูล

จากส านักงานของลูกค้าเข้ามายังศูนย์ข้อมูลแห่งนี้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถให้บริการส่งผ่านระบบอินเตอร์เน็ทที่ทางบริษัทฯ 

สามารถให้บริการในประเทศได้ 40G และ ต่างประเทศ 10G และยังสามารถขยายได้อีกในอนาคต  
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3.2 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ/ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ประเภทของบริการ จุดเด่นของบริการ 
ลักษณะลูกค้าและ
กลุ่มเป้าหมาย 

ธุรกิจ Interlink Fiber Optic     

1.     บริการวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง Data Service     

1)      Leased Line     
เป็นบริการวงจรสือ่สารขอ้มูลความเร็วสูงที่มีลักษณะการ
เชื่อมต่อเป็นแบบ จดุตอ่จุด (Point to Point)  โดยเป็นการ
สื่อสารขอ้มูลด้วยสญัญาณดจิิตอลความเร็วสูงโดยเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ของลูกค้าผ่านโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสง “Interlink 
Fiber Optic Network” ซึ่งมีเสถียรภาพ (Reliability) ความ
ปลอดภัย (Security) และประสิทธิภาพในการเชือ่มตอ่ข้อมูลสูง 
(Performance) ทั้งนี้ การเชื่อมต่อจะมีลักษณะเป็นการจอง
ช่องสัญญาณส าหรับลูกค้าแต่ละรายชนดิตลอดเวลา 
(Dedicated Bandwidth) ไม่ว่าลูกค้าจะมีการใช้งานรับสง่
ข้อมูลหรือไม่กต็าม ทั้งนี้ ด้วยโครงข่ายหลักที่รองรับเทคโนโลยี 
IP ท าให้สามารถรองรับการใช้งานได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นดา้น
ภาพ เสยีง ขอ้มูลและมัลติมีเดียอื่นๆ ทัง้นี้ บริการนีย้ังมีการ
ควบคุมผ่านระบบบริหารจัดการโครงขา่ย (Network 
Management System - NMS) ซึ่งสามารถตรวจสอบและ
ควบคุมการท างานของอุปกรณต์่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในโครงข่าย
ทั้งหมด รวมถึงส่วนที่เป็นอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ เพื่อที่จะให้
มั่นใจได้ว่าการให้บริการยังอยู่ในสภาวะปกติตลอด 24 ชั่วโมง 

   เป็นวงจรสือ่สารความเร็วสูงที่มีการเชือ่มตอ่ที่ความเร็ว
คงที่อยู่ตลอดเวลา

กลุ่มผู้ใช้บริการที่มีความต้องการ
เชื่อมต่อข้อมลูระหว่างจุดต่อจุด 
เช่น การเชื่อมต่อระหว่างส านักงาน 
การส่งผา่นข้อมูล Internet ของผู้
ให้บริการด้าน Internet การส่งผ่าน
ข้อมูล Data ที่มีลักษณะการส่ง
แบบสม่ าเสมอตลอดเวลา เช่น ผู้
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที ่และการ
เชื่อมต่อระหว่างส านักงานใหญ่กับ
ศูนย์ส ารองขอ้มูล เป็นต้น 

   เป็นบริการที่มคีวามปลอดภัยสงู เนื่องจากมีการจอง
ช่องสัญญาณส าหรับลูกค้าแต่ละรายแบบจุดตอ่จุด (Point to 
Point)   
   เป็นวงจรสือ่สารความเร็วสูงทีร่องรับการสือ่สารทุก
รูปแบบไม่ว่าจะเป็นภาพ เสียง ขอ้มูลและมัลติมีเดียอื่นๆ
   มีระบบบรหิารจัดการโครงข่าย (Network 
Management System - NMS) ควบคุมและดูแลได้ถึง
อุปกรณ์ของผู้ใช้งานเพื่อความรวดเร็วในการแกไ้ขปัญหา
   มีทีมคอยเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง   

2)      MPLS IP-VPN     
เป็นบริการโครงข่ายส่วนตัวเสมอืนจริงทีม่ีการส่งผา่นด้วยเทคโน
โนยีหลัก คือ MPLS (Multi-Protocol Label Switching) ซึ่ง
ท าให้เกดิเปน็วงจรเสมือนและสามารถเชื่อมต่อระหว่างจุดใดๆ ตอ่
จุดใดๆ (Multi Point to Multi Point) ก็ได้ภายในองค์กรเข้า
หากันโดยไมจ่ าเป็นตอ้งส่งข้อมลูกลับมาประมวลผลที่ส่วนกลาง 
อีกทั้งยังมีความสามารถในการรับรองคุณภาพการให้บริการ 
(Quality of Services) และยังสามารถก าหนดล าดับ
ความส าคญัของข้อมูลในแต่ละการใช้งาน (Application)  ทั้งนี้
บริการ MPLS (Multi-Protocol Label Switching) ยังช่วย
เพิ่มความสะดวกในการเชือ่มโยงโครงขา่ยของลูกค้าที่มีอยู่ใน
หลายๆ พื้นที่โดยที่ไม่จ าเป็นตอ้งจองวงจรเป็นส่วนตัวตลอดเวลา 
ท าใหลู้กค้าสามารถใช้งานได้อย่างคุม้ค่าและเต็มประสิทธิภาพ 

   มีเสถียรภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพสูง
เช่นเดียวกับ Leased Line

กลุ่มผู้ใช้บริการที่มีความต้องการ
เชื่อมต่อข้อมลูระหว่างจุดใดๆ ต่อ
จุดใดๆ (Multi Point to Multi 
Point) เช่น การเชื่อมต่อระหว่าง
ส านักงานขององคก์รที่มีส านักงาน
สาขามากกว่า 2 แห่ง เช่น ธนาคาร 
บริษัทหลักทรัพย ์ห้างสรรพสินคา้
และซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น และ
กลุ่มผู้ใช้บริการที่มีการใช้งาน
แอปพลิเคชั่นมากกว่า 1 ประเภท 

   สามารถจัดล าดับความส าคัญของแต่ละแอพพลเิคชั่นการ
ใช้งานได้ตั้งแต่ภาพ เสียง ข้อมูลและมัลติมีเดียตามแตล่ะความ
ต้องการของลูกค้าแต่ละราย
   สามารถรับรองคุณภาพการให้บริการ QoS ได้

   มีการเช่ือมตอ่โครงข่ายหลักแบบ Ring Topology เพื่อ
ความเสถียรของโครงข่ายและเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดตลอด
การใช้งาน
   ระบบจดัหาเส้นทางอตัโนมตัิในกรณีเส้นทางบางเส้นทาง
ขัดข้อง (วงจร Back Up)
   โครงขา่ยหลักสามารถรองรบัการเช่ือมตอ่ขนาดใหญ่ได้ถึง 
10G
   มีความยืดหยุ่นในการเพิ่มหรอืลดความเร็วที่ลูกคา้
ต้องการใช้บริการในแต่ละจุด หรือ เพิม่หรือลดขนาดของ
ช่องสัญญาณได้อย่างรวดเร็วโดยระบบ NMS ควบคุมและ
ดูแลได้ถึงอุปกรณ์ของผู้ใช้งานเพือ่ความรวดเร็วในการแก้ไข
ปัญหาซึ่งช่วยใหส้ามารถแก้ปญัหาได้จากส่วนกลางทนัท ีโดย
อาจจะไม่จ าเป็นตอ้งเดินทางไปทีจุ่ดที่ขดัข้อง
   มีทีมคอยเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง
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ประเภทของบริการ จุดเด่นของบริการ 
ลักษณะลูกค้าและ
กลุ่มเป้าหมาย 

3)      Wavelength     
เป็นการให้บริการเชือ่มตอ่ข้อมูลขนาดใหญ่ส าหรับผู้ใช้บริการที่มี
ความต้องการความกว้างของช่องสญัญาณ (Bandwidth) 
มากกว่า 2.5G ขึ้นไป โดยเป็นการส่งขอ้มูลผ่านโครงข่าย 
Interlink Fiber Optic Network ด้วยเทคโนโลยีหลัก 
DWDM เพื่อให้เกดิประสิทธิภาพและมลูค่าตอ่หน่วย Mbps ต่ า
ที่สุด 

   รองรับการส่งผ่านข้อมูลขนาดใหญ่ กลุ่มผู้ใช้บริการที่มีความต้องการ
เชื่อมต่อข้อมลูระหว่างจุดต่อจุด 
และมีความต้องการช่องสัญญาณ
ขนาดใหญ่มากกวา่ 2.5G ขึ้นไป 
เช่น กลุ่มผู้ใช้บริการที่มีการเชื่อมต่อ
ข้อมูลระหว่างศูนย์ข้อมูล (Data 
Center) 2 แห่ง กลุ่มผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และกลุ่มผู้
ให้บริการ Internet ตามจังหวัด
ต่างๆ เป็นตน้ 

   ผู้ใช้บริการไม่ตอ้งลงทุนในอปุกรณ์เช่ือมต่อที่มีราคาแพงมี
ทีมคอยเฝ้าระวังและแก้ไขปญัหาตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไมม่ี
วันหยุด

      

4)      Dark Fiber     
เป็นการให้บริการเชือ่มตอ่ข้อมูลของผู้ใช้บริการผ่านทางโครงข่าย 
Interlink Fiber Optic Network ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือก
เทคโนโลยีมารับ-ส่ง ข้อมูลทีต่นเองต้องการโดยอิสระ รวมถึงยัง
รับผิดชอบในการบรหิารจดัการโครงข่ายเองทั้งหมดอีกด้วย 

   รองรับเทคโนโลยีตามแต่ที่ผู้ใช้บริการเลือกและยังสามารถ
ก าหนดความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างอิสระ

กลุ่มผู้ใช้บริการที่มีความต้องการ
เชื่อมต่อข้อมลูระหว่างจุดต่อจุด 
และมีความต้องการช่องสัญญาณ
ขนาดใหญ ่รวมทั้งมีบุคลากรที่จะ
บริหารจัดการโครงข่ายเป็นของ
ตนเอง ซึ่งลูกคา้เปา้หมายหลักจะ
เป็นองค์กรขนาดใหญ่ เช่น กลุ่ม
ธนาคารพาณิชย ์กลุ่มผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และกลุ่มผู้ได้รบั
ใบอนญุาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม เป็นตน้ 

   โครงขา่ยเคเบิล้ใยแก้วน าแสงของผู้ใช้บริการได้รับการดูแล
อย่างดีจากทีมงานของบริษทัสามารถแลกเปลี่ยนขอ้มูลกับศูนย์
ควบคุมโครงข่าย (Network Operation Center) เพื่อช่วย
เฝ้าระวังและติดตามสถานะของระบบ
   มีทีมคอยเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง

5)      IPLC     
เป็นการให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงเพื่อเชือ่มตอ่ใน
ลักษณะจุดตอ่จุด (Point to Point) ผ่านโครงขา่ย Interlink 
Fiber Optic Network ในประเทศไทยไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่ว
โลก ผ่านทางโครงขา่ยความร่วมมอืของพันธมิตรทางธรุกจิ ซึ่ง
เป็นผู้น าดา้นการให้บริการเชื่อมต่อขอ้มูลในต่างประเทศ (Global 
Network Operator) 

   เป็นวงจรสือ่สารความเร็วสูงที่มีความเร็วคงที่อยู่
ตลอดเวลา ท าให้สามารถใช้งานของความกว้างของ
ช่องสัญญาณ (Bandwidth) อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กลุ่มผู้ใช้บริการที่มีความต้องการ
เชื่อมต่อข้อมลูระหว่างจุดต่อจุดไป
ยังปลายทางในตา่งประเทศ หรือ
การเชือ่มตอ่จากต่างประเทศไปยงั
ประเทศไทย เช่น องค์กรหรอืธุรกิจ
ที่มีสาขาอยูต่่างประเทศ สถานฑตู
หรือองค์กรระหวา่งชาติ ธรุกิจการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว ธุรกจิ
ขนส่ง ธุรกิจน าเข้าและส่งออก และ 
Broadcast Service เป็นต้น 

   เป็นวงจรสือ่สารความเร็วสูงทีร่องรับการสือ่สารทุก
รูปแบบไม่ว่าจะเป็นภาพ เสียง ขอ้มูลและมัลติมีเดียอื่นๆ
   มีทีมคอยเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง
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2.     บริการ Broadcast Service     

1)      High Definition IP Broadcasting     
เป็นการให้บริการเชือ่มตอ่ข้อมูลผ่านโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสง
ซึ่งเหมาะส าหรับผู้ใหบ้ริการที่มีรายการ (Content) และต้องการ
ส่งกระจายข่าวสาร ข้อมูล Multimedia ต่างๆ ไปยังผู้รับ
ปลายทางเป็นจ านวนมาก เช่น ผู้ประกอบการประเภทเจ้าของ
สถานีโทรทัศน์ผู้ประกอบการเคเบิลทีวี และผู้ประกอบการธุรกิจ
วิทยุกระจายเสียง เป็นต้น 
ทั้งนี้ นอกเหนือจากบริการส่งแบบจุดตอ่จุดซึ่งเป็นบริการ
ตามปกติแล้ว ยังสามารถใหบ้ริการทีเ่พิ่มเติมในอีก 2 รูปแบบ
ดังนี้คือ 
   -  บริการ Broadcast เป็นบริการทีส่ามารถส่งกระจาย
ข้อมูลข่าวสาร (ภาพ และเสียง) และมลัติมีเดียชนิดต่างๆ ไป
ให้กับผู้ขอใช้บริการ (client) ได้ทุกเครือ่งบนเครือขา่ยใน
ขณะเดียวกัน เช่น ถ้าเชิร์ฟเวอร์เป็นสถานีโทรทัศน์ก็จะกระจายไป
ยังผู้ชมที่อยู่บนเครือข่ายได้ทุกคน โดยที่มีความพิเศษคือ ผู้ชม
สามารถที่จะมีปฏสิมัพันธ์ หรอืโต้ตอบ (2 Ways 
Communication) กับสถานีทีวีได ้ดังนั้นในอนาคตผู้ชมสามารถ
ร่วมเล่นเกมโชว์จากทางบ้านได้ เป็นต้น 
   -  บริการ Multicast เป็นบริการที่แตกต่างจากการให้บริการ 
Broadcast อยู่บ้าง โดยบริการแบบ Multicast นั้นสามารถ
ส่งผ่านข้อมลูตา่งๆ ไปยังผู้รับหลายๆ ที่แบบระบุเจาะจงได้ ซึ่ง
สามารถน าไปประยกุต์ใช้งานต่างๆ เช่น การให้บริการทีวีแบบ
บอกรับสมาชิก และการซื้อ-ขายของบนเครือขา่ยโทรทัศน ์เป็นต้น 

   เป็นบริการบนโครงข่ายเคเบิ้ลใยแกว้น าแสงความเร็วสงูซึ่ง
มีประสิทธิภาพสามารถรองรับขอ้มูลภาพทุกชนิดและทุกขนาด
ได ้เช่น ขอ้มูลภาพแบบ Standard Definition ข้อมูลภาพแบบ 
High Definition และขอ้มูลภาพแบบ 3-D

กลุ่มผู้ให้บริการที่มรีายการ 
(Content) และต้องการส่ง
กระจายข่าวสาร ขอ้มูล 
Multimediaต่างๆไปยังผู้รับ
ปลายทาง เช่น ผู้ประกอบการกลุ่ม
เคเบิ้ลทีว ีผู้ประกอบการดิจิตอลทีวี 
และกลุ่มผู้ผลิตรายการ (Content 
Provider) เป็นต้น 

   เป็นวงจรสือ่สารความเร็วสูงทีส่ามารถก าหนดคณุภาพ
การใหบ้ริการและสามารถจัดสรรความส าคัญของข้อมูลทีถู่ก
ส่ง (COS) เช่น เนน้ความส าคญัของขอ้มูลถ่ายทอดแบบ Real 
Time ก่อนข้อมูลถา่ยทอดปกต ิเป็นตน้
   อุปกรณต์่างๆ ที่ใช้ในการให้บริการ Broadcast เป็น
อุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
   มีโครงขา่ยที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ท าให้สามารถส่ง 
Content ได้ทั่วประเทศ ไม่กระจุกตัวอยู่แต่เพียงบางพื้นที่

   มีระบบบรหิารจัดการโครงข่าย (Network 
Management System - NMS) ควบคุมและดูแลได้ถึง
อุปกรณ์ของผู้ใช้งานเพื่อความรวดเร็วในการแกไ้ขปัญหาซึ่ง
สามารถช่วยให้สามารถแก้ปญัหาได้จากส่วนกลางทันท ีโดย
อาจจะไม่จ าเป็นตอ้งเดินทางไปทีจุ่ดเกดิเหตุ
   มีทีมคอยเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง

      

2)      Ready IP Broadcasting     
เป็นการให้บริการเชือ่มตอ่ข้อมูลผ่านโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสง
ซึ่งเหมาะส าหรับผู้ใหบ้ริการที่มีความต้องการส่งกระจายขา่วสาร 
ข้อมูล Multimedia ต่างๆ ไปยังผู้รับปลายทางในลักษณะ
ถ่ายทอดสด โดยเป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อ (Point of 
Connection) เอาไว้ตามสถานที่ส าคัญ เช่น สนามกีฬา และ
สถานทีจ่ัดการประชุมขนาดใหญ่ เป็นต้น ทั้งนี ้เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
สามารถเชื่อมตอ่ข้อมูลได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ด้วยต้นทุนต่ า 
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่สร้างจุดเชื่อมตอ่ไว้ตามสถานที่ส าคัญต่างๆ 
แล้ว  

   บริการบนโครงข่ายเคเบิล้ใยแก้วน าแสงความเร็วสูงซึง่มี
ประสิทธิภาพที่จะรองรับขอ้มูลภาพทุกชนิดและทุกขนาดได ้เช่น 
ข้อมูลภาพแบบ Standard Definition ข้อมูลภาพแบบ High 
Definition และข้อมูลภาพแบบ 3-D

กลุ่มผู้ให้บริการที่มรีายการ 
(Content) ในลักษณะถา่ยทอดสด
จากสถานที่ส าคัญๆ ตามที่บริษัทฯ 
ได้วางจุดเชื่อมต่อ (Point of 
Connection) ไว ้   เป็นวงจรสือ่สารความเร็วสูงทีส่ามารถก าหนดคณุภาพ

การใหบ้ริการและสามารถจัดสรรความส าคัญของข้อมูลทีถู่ก
ส่ง (COS) เช่น เนน้ความส าคญัของขอ้มูลถ่ายทอดแบบ Real 
Time ก่อนข้อมูลถา่ยทอดปกต ิเป็นตน้ 
   อุปกรณต์่างๆ ที่ใช้ในการให้บริการ Broadcast เป็น
อุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
   มีโครงขา่ยที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ท าให้สามารถส่ง 
Content ได้ทั่วประเทศ ไม่กระจุกตัวอยู่แต่เพียงบางพื้นที่

     มีระบบบรหิารจัดการโครงข่าย (Network 
Management System - NMS) ควบคุมและดูแลได้ถึง
อุปกรณ์ของผู้ใช้งานเพื่อความรวดเร็วในการแกไ้ขปัญหาซึ่ง
สามารถช่วยให้สามารถแก้ปญัหาได้จากส่วนกลางทันท ีโดย
อาจจะไม่จ าเป็นตอ้งเดินทางไปทีจุ่ดเกดิเหตุ

  

   มีทีมคอยเฝ้าระวังและแกไ้ขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง   
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3.     บริการ Managed Service & Others     

1)      Voice over MPLS     
เป็นการให้บริการเชือ่มตอ่ข้อมูลด้านเสยีงผ่านโครงขา่ยเคเบิ้ลใย
แก้วน าแสงซึ่งเหมาะส าหรับผู้ใช้บริการทีม่ีความจ าเปน็ในการ
ติดต่อสือ่สารกับปลายทางผา่นทางโครงข่ายเคเบิล้ใยแก้วน าแสง
แทนที่การตดิตอ่สือ่สารผา่นโทรศัพท์ที่ใช้กันในปัจจุบนั ทั้งนี้เพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้ใชบ้ริการสามารถติดต่อสื่อสารโดยมปีระสบการณ์
การใช้งาน (Customer Experience) ที่ดี ด้วยต้นทุนค่าบริการ
ที่คุ้มค่า 

   เป็นบริการที่ใหบ้ริการบนโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสง
ความเร็วสูงซึ่งมีประสิทธิภาพที่จะรองรับข้อมูลเสียงได้ดี

กลุ่มผู้ใช้บริการที่มีสาขาจ านวนมาก
กระจายในหลายพื้นที่ และเล็งเห็น
ถึงความส าคญัของเทคโนโลยีที่จะ
มาช่วยลดต้นทุนในการด าเนนิธุรกิจ 
เช่น ลูกคา้กลุ่มองคก์รขนาด เล็ก 
กลาง และใหญ่ (Small, Medium 
and Large Enterprise) รวมถึง
องค์กรข้ามชาตติ่างๆ อีกด้วย 

   เป็นวงจรสือ่สารความเร็วสูงทีส่ามารถก าหนดคณุภาพ
การใหบ้ริการและยงัสามารถจดัสรรความส าคญัของข้อมูลที่ถูก
ส่ง (COS) เช่น เนน้ความส าคญัของขอ้มูลเสียง เพื่อให้การใช้
งานไม่มีสะดุดหรือสญัญาณขาดหาย เปน็ต้น
   อุปกรณต์่างๆ ที่ใช้ในการให้บริการ Voice over MPLS 
เป็นอุปกรณท์ี่ไดร้ับมาตรฐาน และเป็นทีย่อมรับในระดับสากล

   มีโครงขา่ยที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศและต่างประเทศ ท าให้
สามารถเชื่อมตอ่ได้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

   มีทีมคอยเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง

2)      Video Conference     
เป็นการให้บริการเชือ่มตอ่ข้อมูลด้านการประชุมทางภาพและ
เสียงผ่านโครงขา่ยเคเบิ้ลใยแก้วน าแสงซ่ึงเหมาะส าหรับ
ผู้ใช้บริการที่มีความจ าเป็นในการตดิตอ่สื่อสารกบัปลายทางผ่าน
ทางโครงขา่ยเคเบิ้ลใยแก้วน าแสงแทนการเดินทางเพือ่ไป
ติดต่อสือ่สารตามที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อที่จะส่งเสริมให้
ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสือ่สารได้แบบไร้ขีดจ ากัดทางด้านเวลา
และการเดินทางและยังไดร้ับประสบการณ์การใช้งาน 
(Customer Experience) ที่ดี รวมทั้งด้วยค่าใช้จา่ยที่ต่ า 

   เป็นบริการที่ใหบ้ริการบนโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสง
ความเร็วสูงซึ่งมีประสิทธิภาพที่จะรองรับข้อมูลภาพและเสียงได้
ดี

กลุ่มผู้ใช้บริการที่มีสาขากระจายใน
พื้นที่ และเล็งเห็นถึงความส าคญั
ของเทคโนโลยีที่จะมาช่วยลดต้นทุน
ในการด าเนินธุรกจิ เช่น ลูกคา้กลุ่ม
องค์กรขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ 
(Small, Medium and Large 
Enterprise) รวมถงึองค์กรข้าม
ชาติตา่งๆอีกด้วย 

   เป็นวงจรสือ่สารความเร็วสูงทีส่ามารถก าหนดคณุภาพ
การใหบ้ริการ และยงัสามารถจดัสรรความส าคญัของข้อมูลที่
ถูกส่ง (COS) เช่น เน้นความส าคญัของข้อมูลภาพและเสียง 
เพื่อให้การประชุมสามารถด าเนนิไปได้อยา่งไม่มีสะดุดหรอื
สัญญาณขาดหาย เป็นต้น
   อุปกรณต์่างๆ ที่ใช้ในการให้บริการ Video Conference 
เป็นอุปกรณท์ี่ไดร้ับมาตรฐาน และเป็นทีย่อมรับในระดับสากล

     มีโครงขา่ยที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศและต่างประเทศ ท าให้
สามารถเชื่อมตอ่ได้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

  

     มีทีมคอยเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง   

ธุรกิจ Interlink Data Center     

1)    Co-Location      
เป็นบริการรับฝากวางเครือ่งเซิร์ฟเวอรข์องลูกค้าในพื้นที่ส่วนตัว
ที่ทางบรษิัทฯ จดัเตรียมไว้เป็นการเฉพาะส าหรับลูกค้าแต่ละราย 
ลูกค้าที่ใช้บริการประเภทนี้มักจะเป็นกลุม่ผู้ใช้งานที่มีเครือ่ง
เซิร์ฟเวอรเ์ป็นของตนเองหากแต่มองหาสถานที่ที่มรีะบบตา่งๆ ที่
เหมาะสมและครบวงจร เช่น ระบบรักษาความปลอดภยั ระบบ
ส ารองไฟฟ้า หรอืระบบการเชื่อมต่อ เชน่ กลุ่มบริษัทขนาดกลาง
ถึงขนาดใหญ่ทีต่้องการความปลอดภัยสูง เป็นต้น  

   ช่วยให้ผู้ใช้บริการประหยัดค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์และ
ต้นทุนการบริหารงานโดยเฉพาะทางดา้นไฟฟ้า

กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปทีม่ีเครื่อง
เซิร์ฟเวอรเ์ป็นของตนเอง เช่น กลุ่ม
บริษัทขนาดกลางถงึขนาดใหญ่ที่
ต้องการความปลอดภัยสูง เป็นต้น 

   สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายเคเบิล้ใยแก้วน าแสงของบริษัท
ฯ ที่เชื่อมต่อไปยังระบบอินเตอร์เน็ตภายในประเทศ (National 
Internet Exchange - NIX) ขนาด 40 G และ ต่างประเทศ 
(International Internet Gateway - IIG) ขนาด 10 G
   มีบริการ SMS แจ้งเตือนเมือ่มีการท างานที่ผดิปกติ

   มีระบบกลอ้งรกัษาความปลอดภยัรวมถึงระบบสแกน
ลายนิ้วมอืเพื่อควบคุมการเขา้ออก
   มีระบบดับเพลงิและตรวจจบัควันไฟที่ทันสมัยและเป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม
   มีทีมคอยเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหา และให้บริการทางด้าน
เทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด
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ประเภทของบริการ จุดเด่นของบริการ 
ลักษณะลูกค้าและ
กลุ่มเป้าหมาย 

2)    Virtual Server      
เป็นบริการให้เช่าเซิรฟ์เวอร์เสมือนคณุภาพสูงที่ท างานอยู่ในระบบ 
Cloud โดยการท างานในแต่ละเซิร์ฟเวอร์นั้นจะแยกกันอย่าง
อิสระ โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกสรร ในเรื่องของขีด
ความสามารถ เช่น CPU RAM Hard Disk ระบบปฏิบตัิการ 
และโปรแกรมตา่งๆ ได้อย่างอิสระตามความต้องการ  

   ช่วยให้ผู้ใช้บริการประหยัดค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ ์เช่น 
เครื่องเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ ่คุณภาพสูง เพื่อมารองรับบริการ
แอปพลิเคชั่นต่างๆ

กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปทีต่้องการมีเครื่อง
เซิร์ฟเวอรเ์ป็นของตนเอง เช่น กลุ่ม
บริษัทขนาดกลางถงึขนาดใหญ ่
เจ้าของเว็ปไซต์ที่มีการใช้งาน
ทรัพยากรสูง และผู้ที่ต้องการความ
เสถียรที่สูงกว่าทั่วไป เป็นต้น 

   สามารถเลือกลงโปรแกรมและแอปพลิเคชั่นต่างๆ ได้ตาม
ต้องการ
   มีความยืดหยุ่นในการใช้งานและรองรับการอัพเกรดได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว
   สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายเคเบิล้ใยแก้วน าแสงของบริษัท
ฯ ที่เชื่อมต่อไปยังระบบอินเตอร์เน็ตภายในประเทศ (National 
Internet Exchange - NIX) ขนาด 40 G และ ต่างประเทศ 
(International Internet Gateway - IIG) ขนาด 10 G
   มีบริการ SMS แจ้งเตือนเมือ่มีการท างานที่ผดิปกติ

    มีระบบกลอ้งรักษาความปลอดภยัรวมถึงระบบสแกน
ลายนิ้วมอืเพื่อควบคุมการเขา้ออก
   มีระบบดับเพลงิและตรวจจบัควันไฟที่ทันสมัยและเป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม
   มีทีมคอยเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหา และให้บริการทางด้าน
เทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด

      

3)    Cloud Computing Service      
เป็นการบริการเช่าพื้นที่เซิร์ฟเวอร์เสมอืนของบริษัทฯ ที่ได้
จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะ โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้พ้ืนที่จัดเกบ็
ข้อมูลได้ตามตอ้งการและเพิ่มหรอืลดตามปริมาณที่ใช้ในแต่ละ
เดือนโดยที่ไม่มตี้นทุนในการเพิ่มหรือลด ซึ่งนอกจากใช้ในการเก็บ
ข้อมูลอย่างเดียวแลว้นัน้ ยังสามารถเลอืกผู้ที่ต้องการให้เขา้มาใช้
งานร่วมกันได้อีกด้วย 

   ช่วยให้ผู้ใช้บริการประหยัดเงนิลงทนุในอุปกรณ ์เช่น เครื่อง
เซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ ่

กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปทีไ่ม่ต้องการมี
เครื่องเซิร์ฟเวอร์เปน็ของตนเอง 
และมีการใช้งานที่ไมแ่น่นอนในแต่ละ
ช่วงของปี เช่น กลุม่บริษัทขนาดเล็ก 
กลางถึงขนาดใหญ่ เป็นต้น 

   สามารถเพิ่มหรือลดพื้นที่ทีต่้องการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

   สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายเคเบิล้ใยแก้วน าแสงของบริษัท
ฯ ที่เชื่อมต่อไปยังระบบอินเตอร์เน็ตภายในประเทศ (National 
Internet Exchange - NIX) ขนาด 40 G และ ต่างประเทศ 
(International Internet Gateway - IIG) ขนาด 10 G
   มีทีมคอยเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหา และให้บริการทางด้าน
เทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด

4)    Disaster Recovery Service      
เป็นการบริการจัดเตรียมพื้นทีใ่ห้เช่าส าหรับจัดวางเซิร์ฟเวอร ์
และพื้นที่ท างานในกรณีเกดิเหตุขัดขอ้ง หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

   ช่วยให้ผู้ใช้บริการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริการ 
Disaster Recovery Service คือ 
กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปทีใ่ห้ความส าคญั
กับการส ารองขอ้มลู เช่น กลุ่ม
บริษัทขนาดกลางถงึใหญ่ และกลุ่ม
ธนาคารและหลักทรัพย์ เป็นต้น 

   สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายเคเบิล้ใยแก้วน าแสงของบริษัท
ฯ เพื่อเชื่อมต่อไปยังศูนย์ข้อมูลหลัก หรือเชื่อมต่อไปยังระบบ
อินเตอร์เนต็ภายในประเทศ (National Internet Exchange - 
NIX) ขนาด 40 G และต่างประเทศ (International Internet 
Gateway - IIG) ขนาด 10 G 
   มีพื้นที่เพียงพอให้ผู้ใช้บริการส่งทีมงานเข้ามาท างานในกรณี
เกิดเหตุขัดขอ้ง
   มีทีมคอยเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหา และให้บริการทางด้าน
เทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด
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3.3 สภาวะการแข่งขันและกลยุทธ์ในการแข่งขัน 

การแข่งขัน 

ตลาดการให้บริการโทรคมนาคมถือเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านราคา หากแต่ความต้องการด้านการสื่อสาร

ก็มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น เช่น เทคโนโลยี 3G/4G ความต้องการทางด้านการสื่อสาร

ที่มากขึ้น เช่น การบริโภคคอนเทนต์ออนไลน์ และการหันมาใช้โซเชียลมีเดียในชีวิตประจ าวันและธุรกิจ เป็นต้นท าให้ผู้ให้บริการรายต่างๆ เช่น TOT 

True AIS DTAC และ CAT มีความจ าเป็นที่จะต้องท าการขยับขยายเพื่อการให้บริการที่ดีขึ้น ท าให้ตลาดมีการเติบโตมากขึ้นเช่นเดียวกันกับ

ภาวะการแข่งขัน 

กลยุทธ์การแข่งขัน 

ธุรกิจ Interlink Fiber Optic Network 

1)  การเกื้อหนุนจากธุรกิจจัดจ าหน่าย และธุรกิจวิศวกรรมของบริษัทฯ 

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสายสัญญาณที่มียอดขายสูงที่สุดในประเทศไทย ท าให้บริษัทฯ สามารถจัดซื้อสายสัญญาณ 

และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องส าหรับโครงการ Interlink Fiber Optic Network ในราคาต่ ากว่าผู้ประกอบการรายอื่น (Economic of Scale) ทั้งนี้ 

มูลค่าสายสัญญาณ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องคิดเป็นประมาณมากกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าโครงการ รวมทั้งบริษัทฯ มีทีมงานช่างและวิศวกรของ

ธุรกิจวิศวกรรมซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบก่อสร้าง และติดตั้งระบบสื่อสารสายสัญญาณเคเบิ้ลใยแก้วน าแสง ส่งผลให้บริษัทฯ พัฒนาและ

ออกแบบสายสัญญาณเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (อันพึงจะป้องกันได้) เช่น สายสัญญาณของโครงการ Interlink Fiber Optic 

Network เป็นชนิดที่มีปลอกเหล็กเพื่อป้องกันสัตว์กัดแทะท าลายสายสัญญาณ การออกแบบให้มีเปลือกหุ้ม 2 ชั้น (Double Jacket) ซึ่งจะช่วย

ป้องกันปัญหาอันพึงจะเกิดมาจากการติดตั้ง และยังน าเอาเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มป้องกันและเพิ่มขีดความสามารถการทน

ความร้อนหากเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะท าให้โครงข่ายสายสัญญาณของบริษัทฯ มีเสถียรภาพสูง นอกจากนี้ จากการที่บริษัทฯ ใช้

ทีมงานช่างและวิศวกรของบริษัทฯ ในการก่อสร้างและติดตั้งโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสง ท าให้ต้นทุนในการก่อสร้างและติดตั้งของบริษัทฯ อยู่ใน

ระดับที่ต่ ากว่าผู้ประกอบการรายอื่น ทั้งนี้ มูลค่าค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและติดตั้งโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสงคิดเป็นมูลค่ามากกว่าร้อยละ 30 

ของมูลค่าโครงการ 

2)  การวางโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสงหลักตามแนวรถไฟ 

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด ได้ท าสัญญากับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใน

ส่วนที่ 2 ข้อ 13 ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง) โดยโครงการ Interlink Fiber Optic Network จะใช้แนวรถไฟเป็นเส้นทางหลัก ซึ่งผู้บริหารประเมินว่า

ค่าใช้จ่ายในการวางโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสงตามแนวรถไฟเป็นเส้นทางที่คุ้มค่าต่อการลงทุนที่สุด เนื่องจากความถี่ของเสาโทรเลขตามแนวรถไฟมี

น้อยกว่าเสาไฟฟ้าตามแนวถนนท าให้บริษัทฯ สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการพาดสายไปได้พอสมควร รวมทั้งเสาโทรเลขตามแนวรถไฟมีความ

ปลอดภัยสูงกว่าเสาไฟฟ้าบนถนนสาธารณะ กล่าวคือ เสาไฟฟ้าตามถนนสาธารณะมีโอกาสหักโค่นจากอุบัติเหตุบนท้องถนนได้มากกว่าเสาโทรเลขตาม

แนวรถไฟ ซึ่งจะท าให้โครงข่ายสายสัญญาณของบริษัทฯ มีเสถียรภาพสูง นอกจากนี้โครงข่ายหลักและโครงข่ายส ารองของบริษัทฯ ยังเป็นชนิด

แยกกันโดยชัดเจน กล่าวคือ เสาโทรเลขและเสาไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตามทฤษฏีทางการออกแบบที่ควรจะเป็นอีกด้วย 

  

จุดแข็ง จุดอ่อน 
 มีความเชี่ยวชาญช านาญในการออกแบบและติดตั้งระบบ

โครงข่ายสายสัญญาณให้กับองค์กรในกลุ่มธุรกิจ
โทรคมนาคมมาแล้วมากมาย 

 ต้องอ้างอิงบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) เป็นหลักในการท าให้ลูกค้ามั่นใจ 

 มีบริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) เป็น
บริษัทแม่ซึ่งช่วยส่งเสริมด้านความเชื่อมั่นและการสนับสนุน
ทางด้านการเงินและการด าเนินงาน 

 



  

41 

3)   ความครอบคลุมของโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสง 

บริษัทฯ มีแผนในการก่อสร้างโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสงให้ครอบคลุมถึงอ าเภอเมืองของ 72 จังหวัดทั่วประเทศไทย ภายในเดือน

มิถุนายน 2557 ซึ่ง ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 บริษัทฯ ได้วางโครงข่ายไปแล้วกว่าร้อยละ 40  การที่โครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสงของบริษั ทฯ 

ครอบคลุมทั่วประเทศและจะเชื่อมต่อกับโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสงของประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ มาเลเซีย กัมพูชา ลาว และพม่า นั้นจะท าให้บริษัท

ฯ สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างครอบคลุมทุกรูปแบบ ทั้งการเชื่อมต่อภายในประเทศและการเชื่อมต่อไปยังต่างประเทศอีกด้วย  

4)   การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีเสถียรภาพ 

บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยี MPLS (Multi-Protocol Label Switching) และ DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) 

โดยเป็นเทคโนโลยีที่จะเพิ่มขีดความสามารถของระบบโครงข่ายและสามารถให้บริการได้ครบทุกรูปแบบ ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีที่โครงข่าย Interlink 

Fiber Optic Network เลือกใช้ทั้งสองเทคโนโลยีนี้ สามารถให้บริการกับลูกค้าได้ถึงระดับ 3 (Layer 3: Network Layer) ซึ่งมีคุณสมบัติที่

เพิ่มขึ้นจากระดับ 2 (Layer 2: Data Link Layer) ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่ในปัจจุบัน คือ ความสามารถด้านการรับส่งข้อมูลระหว่างเน็ตเวิร์ก 

และการจัดการเส้นทางการส่งข้อมูล (Routing) ซึ่งมีผลอย่างมากในการบริหารจัดการกับการส่งข้อมูลที่เป็นคอขวดและรองรับการส่งสัญญาณ

และข้อมูลชนิดต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น  เช่น  ในอุตสาหกรรมการเงินซึ่งคอขวดดังกล่าวอาจก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างมหาศาล หรืออุตสาหกรรม

ประเภทมัลติมีเดียซึ่งมีความต้องการช่องสัญญาณขนาดใหญ่ เป็นต้น   ดังนั้นโครงข่าย Interlink Fiber Optic Network จึงได้ใช้เทคโนโลยีที่น า

สมัยและเป็นเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการสื่อสารของโลกปัจจุบันและสามารถต่อยอดไปยังโลกอนาคตได้ โดยเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีที่ผู้

ให้บริการด้านโทรคมนาคมรายใหญ่ของโลกต่างเลือกใช้ เช่น Singtel AT&T Verizon และBritish Telecom เป็นต้น ทั้งนี้ เทคโนโลยี่ดังกล่าวจะ

ช่วยให้ระบบโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสงสามารถรับ -ส่งข้อมูลได้อย่างรวมเร็ว มีความปลอดภัย และระบบมีเสถียรภาพซึ่งเป็นสิ่งส าคัญใน

อุตสาหกรรมโทรคมนาคม 

5)   การบริการ และการให้ค าปรึกษา  

บริษัทฯ วางแผนงานที่จะจัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ทางเทคนิคให้แก่ทีมวิศวกรและทีมขายของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถให้ค าปรึกษาแนะน า

แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ รวมจัดอบรมให้ความรู้แก่ทีมวิศวกรของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้โครงข่าย ได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรช่องทางเพื่อเปิดรับฟังข้อเสนอแนะจากลูกค้าเพื่ อที่จะน าไป

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของบริษัทฯ ต่อไป 

6)   การดูแลและบ ารุงรักษา  

บริษัทฯ ได้วางแผนการบ ารุงรักษาระบบโครงข่ายให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยการบ ารุงรักษาระบบโครงข่ายแบ่งเป็น 2 

ลักษณะส าคัญคือ (1) การบ ารุงรักษาตามก าหนด (Schedule Maintenance) ซึ่งเป็นการซ่อมบ ารุงก่อนจะมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้น โดยจะมีการแจ้ง

เตือนหรือประสานงานเตรียมความพร้อมให้กับผู้ใช้บริการก่อนเข้าซ่อมบ ารุง (2) การซ่อมแซมกรณีเกิดเหตุขัดข้องโดยทีมในพื้นที่ของบริษั ทฯ จะ

ได้รับการประสานจากศูนย์ปฏิบัติการโครงข่าย (NOC) ที่มีการเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมงและจะรายงานความคืบหน้าให้กับลูกค้าทราบตลอดเวลา 

7)   รับประกันคุณภาพ  

บริษัทฯ มีการรับประกันคุณภาพการให้บริการด้วย Service Level Agreement (SLA) ไปจนถึงระดับ 99.99% เพื่อเพิ่มความ

ไว้วางใจในคุณภาพของโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสงและการบริการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะมีทีม งานในศูนย์ปฏิบัติการโครงข่ายคอยเฝ้าระวัง

ตลอดเวลาเพื่อคอยแก้ไขเหตุขัดข้องให้กับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดตามนโยบายการรับประกันคุณภาพ ซึ่งหากไม่สามารถปฏิบัติตามได้ก็จะต้ องปฏิบัติ

ตามเกณฑ์ที่ท าสัญญาไว้กับผู้ใช้บริการ  

8)   พัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ความรู้แก่ผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของโทรคมนาคม โดยเน้นการจัดให้มีการสัมมนาเชิงความรู้โดยทีมวิศวกร

ผู้เชี่ยวชาญในงานแต่ละประเภทมาให้ความรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ โดยมีหลักทางความคิดอยู่ว่า หากอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในภาพรวม

ถูกพัฒนาไปแล้วนั้น โอกาสทางธุรกิจหรือความต้องการของตลาดย่อมเป็นผลพลอยได้ที่จะตามมา 
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ธุรกิจ Interlink Data Center 

1)   การออกแบบ Data Center 

บริษัทฯ ได้ออกแบบอาคารเพื่อใช้เป็น Data Center โดยเฉพาะ และได้ออกแบบให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ TIER 3 และมีระบบ

สาธารณูปโภคส ารองส าหรับเหตุภัยพิบัติธรรมชาติและเหตุร้ายอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในความปลอดภัยของระบบ Data Center 

2)  การเชื่อมต่อกับโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสง 

Data Center ของบริษัทฯ เชื่อมต่อกับโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสงของบริษัทฯ ซึ่งเป็นโครงข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ อีกทั้งยัง

สามารถเชื่อมต่อไปยังผู้ให้บริการรายอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานได้อย่างสบายใจ ทั้งนี้ผู้ใช้งานยังสามารถเชื่อมต่อไปยั งโครงข่าย

อินเตอร์เน็ทขนาดใหญ่ ระดับ NIX/IIG 40G/10G  

3)  การบริการ และการให้ค าปรึกษา  

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ทางเทคนิคให้แก่ทีมวิศวกรและทีมขายของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ลูกค้าได้

อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ทีมวิศวกรของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้โครงข่ายของบริ ษัทฯ ได้

อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดสรรช่องทางเพื่อเปิดรับฟังข้อเสนอแนะจาก ลูกค้า

เพื่อที่จะน าไปพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของบริษัทฯ ต่อไป 

4)  รับประกันคุณภาพ  

บริษัทฯ มีการรับประกันคุณภาพการให้บริการด้วย Service Level Agreement (SLA) ไปจนถึงระดับ 99.99% ทั้งส่วนของระบบ

และส่วนของโครงข่ายเพื่อเพิ่มความไว้วางใจในคุณภาพของบริการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะมีทีมงานในศูนย์ปฏิบัติการโครงข่ายคอยเฝ้าระวั ง

ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคอยแก้ไขเหตุขัดข้องให้กับมาใช้งานได้โดยเร็วตามนโยบายการรับประกันคุณภาพ ซึ่งหากไม่สามารถปฏิบัติตามได้ก็จะต้อง

ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ท าสัญญาไว้กับผู้ใช้บริการ 

3.4  การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

ประเภท ธุรกิจ Interlink Fiber Optic 
Network 

ธุรกิจ Interlink Data Center 

1)   ช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านทีมขายของบริษัทฯ 
โดยตรง 
 บริษัทฯ มีทีมงานขายเป็นของตนเองที่จะมุ่งเน้นในราย
ธุรกิจตามแผนการขายของบริษัทฯ และเข้าน าเสนอบริการ
ของบริษัทฯ และเลือกสรรบริการให้เหมาะกับวัตถุประสงค์
การด าเนินธุรกิจของลูกค้าแต่ละราย 

 

2)   ช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านทางพันธมิตรทางธุรกิจ 
 บริษัทฯ วางแผนจะท าการตลาดผ่านช่องทางของ
พันธมิตรทางธุรกิจในหลายๆ กลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่จะน า
บริการของบริษัทฯ ไปรวมกับบริการที่พันธมิตรเหล่านั้นมีอยู่
แล้ว เพื่อน าเสนอบริการให้กับลูกค้า เช่น ผู้ ให้บริการ
อินเตอร์เน็ท (ISP) ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) 
และ ผู้ให้บริการโทรคมนาคม เป็นต้น 

 

3)   ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบขายส่ง 
 บริษัทฯ มีการท าการตลาดแบบขายส่งให้แก่กลุ่มผู้
ให้บริการ Data Center ซึ่งจะซื้อบริการในลักษณะขายส่ง 
เพื่อไปท าตลาดในส่วนของการขายแยก (Wholesale to 
Resale) ต่อไป 

-ไม่ม-ี 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
 

ธุรกิจทุกประเภทมีความเสี่ยงแตกต่างกันไปและอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรมากน้อยตามความส าคัญและวิธีการบริหารความเสี่ยงของ

แต่ละองค์กรโดยบริษัทฯ มีความเส่ียงหลักๆ ซึ่งสามารถจ าแนกได้ดังต่อไปนี้ 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินธุรกิจ 

กรณีการถูกยกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนจัดจ าหน่ายสินค้าหรือเมื่อบริษัทผู้ผลิตสินค้าแต่งตั้งตัวแทนจัดจ าหน่ายใน
ประเทศไทยเพิ่มเติม 

บริษัทฯ เป็นตัวแทนจัดจ าหน่าย (Distributor) สายสัญญาณ (Cabling) อยู่สองยีห่้อหลัก ได้แก่ LINK และ AMP   ซึ่งเป็นสินค้าของ

บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ข่ายสายสัญญาณของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสัดส่วนการขายสินค้ายี่ห้อ LINK คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 60 ของรายได้

จากการจัดจ าหน่ายของบริษัทฯ ในการนี้บริษัทฯได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดจ าหน่ายสินค้าในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Distributor) 

ให้แก่สินค้ายี่ห้อ LINK และเป็นผู้จัดจ าหน่ายสินค้าในประเทศไทย (Authorized Distributor) ให้แก่สินค้ายี่ห้อ AMP ซึ่งสินค้าทั้งสองยี่ห้อ ได้แก่ 

LINK และ AMP นี้ เป็นสินค้าอุปกรณ์ข่ายสายสัญญาณและสื่อสารโทรคมนาคมที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย และมีความคล้ายคลึงกันในการใช้งาน   

สามารถใช้ทดแทนกันได้ ซึ่งแต่ละยี่ห้อมีความโดดเด่นไม่เหมือนกัน ท าให้ลูกค้ามีทางเลือกสินค้าให้ตรงตามความต้องการกับการใช้งานได้   ทั้งนี้หาก

ผู้ผลิตสินค้าเหล่านี้ไม่ต่อสัญญาการเป็นตัวแทนจัดจ าหน่ายให้กับบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างยอดขายและก าไของบริษัทฯ ได้ โดย

ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นคือบริษัทฯ อาจต้องหาผู้ผลิตสินค้ารายใหม่ในกรณีที่ถูกยกเลิกสัญญาการเป็นผู้จัดจ าหน่ายดังกล่าว รวมถึงสินค้ าที่มา

จากผู้ผลิตรายใหม่อาจมีคุณภาพไม่ทัดเทียมกับสินค้าเดิมที่มีอยู่ ซึ่งเป็นที่ยอมรับทางด้านคุณภาพโดยมาตรฐานสากล โดยอาจส่งผลกระทบให้ลูกค้า

เสียความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ และลดปริมาณการสั่งซื้อลง อันอาจส่งผลให้ยอดขายและก าไรของบริษัทฯ ลดลง  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้บุกเบิกและมีส่วนส าคัญในการท าการตลาดให้กับอุปกรณ์ข่ายสายสัญญาณทั้งสองยี่ห้อในประเทศ

ไทย อีกทั้งบริษัทฯ เป็นตัวแทนจัดจ าหน่ายที่มีคุณภาพ โดยสามารถรักษาและเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดให้แก่อุปกรณ์ข่ายสายสัญญาณทั้ ง

สองยี่ห้อในประเทศไทยนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจัดจ าหน่ายได้ดีมาโดยตลอด บริษัทฯ จึงนับเป็นคู่ค้าที่ส าคัญกับบริษัทผู้ผลิตเหล่านั้น 

ซึ่งเป็นเหตุผลที่ท าให้บริษัทฯ มั่นใจว่าความเสี่ยงที่จะถูกยกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนจ าหน่ายนั้นมีน้อยในระดับที่บริษัทฯ สามารถบริ หารจัดการได้ 

และหากบริษัทผู้ผลิตเหล่านั้นยกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนจ าหน่ายของบริษัทฯ บริษัทฯ ก็สามารถที่จะหาคู่ค้าอื่นๆ ที่ยินดีให้ บริษัทฯ เป็นตัวแทนจัด

จ าหน่ายและท าการขยายตลาดในประเทศไทยให้ได้ โดยมีความส าเร็จในการท าการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ทั้งสองยี่ห้อดังกล่าวที่บริษัทฯ ได้ท าส า เร็จ

มาแล้วเป็นเครื่องรับประกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า “LINK” ภายในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว ท าให้ 

บริษัทฯ สามารถที่จะจัดหาผู้ผลิตรายอื่นในการผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “LINK” เพื่อจัดจ าหน่ายภายในประเทศไทยแทนผู้ผลิตรายเดิม

ได้ 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ธุรกิจของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดตาม

ความก้าวหน้าและพัฒนาการทางเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด อาจท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถรักษาลูกค้าที่มีอยู่และเสียโอกาส

ทางธุรกิจได้    

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการพัฒนาทั้งสินค้าและความรู้ของพนักงานอยู่เสมอ ท าให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที บริษัทฯ ยังจัดให้มีการส ารวจความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันรวมถึงการส ารวจความเคล่ือนไหวและการเปลี่ยนแปลง

ทางเทคโนโลยีในตลาดโลกผ่านการดูงานแสดงสินค้าในต่างประเทศอยู่อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สินค้าและบริการของบริษัทฯ มีการพัฒนาและก้าวทั น

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ทั้งพนักงานภายในบริษัทฯ เองและให้แก่ลูกค้าทั่วไปที่สนใจอีกด้วย  

อนึ่ง บริษัทฯ ยังได้น าความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมาเป็นโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้สร้าง

วัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรวิศวกรรมที่มีนวัตกรรมสินค้าใหม่ๆ ส าหรับตลาดใหม่มาโดยตลอด 
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ความเสี่ยงด้านกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม 

การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจวิศวกรรมและธุรกิจโทรคมนาคม ซึ่งในปัจจุบันการประกอบกิจการโทรคมนาคม

อยู่ภายใต้การก ากับดูแลขององค์กรอิสระที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ซึ่งการออกนโยบายและกฎระเบียบต่างๆ โดย กสทช. อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อกิจการ

โทรคมนาคม เช่น นโยบายด้านการแข่งขันเสรี นโยบายด้านค่าธรรมเนียมและค่าบริการ และนโยบายคุ้มครองผู้ใช้ บริการ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง

กฎระเบียบต่างๆ เหล่านี้อาจท าให้บริษัทฯ เผชิญกับความเส่ียงหากการเปลี่ยนแปลงนั้นส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นก่อนที่จะมี

การเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือกฎหมายใดๆ ในทางปฏิบัติแล้ว กสทช. จะมีการแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า รวมทั้งมีการรับฟังความคิดเห็น

และประชุมหารือกันถึงนโยบายที่เหมาะสม ท าให้บริษัทฯ มีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมและมีสิทธิคัดค้านได้ก่อนการบังคับใช้กฎระเบียบใหม่ 

ความเสี่ยงจากการท างานของอุปกรณ์โครงข่าย ระบบการท างานและระบบคอมพิวเตอร์ 

ธุรกิจโทรคมนาคมซึ่งด าเนินการโดยบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด เป็นธุรกิจให้บริการที่ต้องพึ่งพาการท างานของอุปกรณ์

โครงข่าย ระบบการท างานและระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งระบบทั้งหมดนี้จะต้องสามารถท างานได้อย่างมีเสถียรภาพตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความ

ต้องการใช้งานของลูกค้า ดังนั้น หากส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบเหล่านี้เกิดการขัดข้องทั้งจากความผิดพลาดของระบบ ความขัดข้องของอุปกรณ์  

ภัยธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุต่างๆ ก็ย่อมจะส่งผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้าของบริษัทฯ และอาจส่งผลลบต่อผลการด าเนินงานและฐานะ

ทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญได้ ทั้งจากรายได้ที่ขาดหายไปและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการซ่อมบ ารุงรักษาระบบให้กลับมาใช้งานได้อย่างมี

เสถียรภาพ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการให้บริการเป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะก่อสร้างเส้นทางส ารองของโครงข่ายใย

แก้วน าแสงในรูปแบบ Ring Topology แบบไม่ทับซ้อนกันทางกายภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย เส้นทางทางถนนและเส้นทางทางรถไฟ ซึ่งเป็นวิธีการ

ออกแบบตามหลักมาตรฐานที่มีการน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ วิธีการดังกล่าวจะสามารถป้องกันปัญหาอันอาจเกิดจากการที่เส้นทาง

ใดเส้นทางหนึ่งเกิดการช ารุด และบริษัทฯ ได้จัดตั้งทีมงานคอยเฝ้าระวังและพร้อมแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง (Network Operation Center) 

นอกจากนี้ ในการคัดเลือกเครื่องมืออุปกรณ์ที่น ามาปฏิบัติงานนั้น บริษัทฯ ได้ใช้ประสบการณ์จากการประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายและธุรกิจ

วิศวกรรมมาใช้ในการเลือกอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง เช่น สายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสงที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล พร้อมการออกแบบเพิ่มเติมพิเศษ

และอุปกรณ์หลักที่ส าคัญของโครงข่ายหลัก (Core Network) และโครงข่ายย่อย (Access Network) รวมถึงระบบไฟฟ้าที่ถูกคัดสรรให้สามารถ

ใช้ได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมทั้งการติดตั้งชุดอุปกรณ์ส ารองเพื่อใช้งานในกรณีมีเหตุขัดข้องอีกด้วย 

นอกจากนี้ ในกระบวนการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ นั้น บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับการคัดเลือกอุปกรณ์และกระบวนการติดตั้ง  เพื่อให้

มั่นใจได้ว่าระบบที่ติดตั้งขึ้นจะสามารถท างานได้อย่างมีเสถียรภาพ โดยบริษัทฯ ได้ใช้ประสบการณ์ที่ได้รับจากธุรกิจจัดจ าหน่ายสินค้าแ ละธุรกิจ

วิศวกรรม มาใช้ในการเลือกสรรอุปกรณ์และวิธีการติดตั้งอุปกรณ์อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ในกรณีที่มีปัญหาที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้ น บริษัทฯ ได้มีการ

เตรียมความพร้อมโดยทีมซ่อมบ ารุงที่สามารถเข้าถึงและซ่อมแซมให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามมาตรฐานการให้บริการแต่ละประเภท

อีกด้วย 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ป้องกันความเสี่ยงโดยการเน้นความส าคัญในการซ่อมบ ารุงตามระยะเวลา โดยให้ทีมวิศวกรท าการวิจัยและวิเคราะห์

ถึงความเป็นไปได้ของเหตุเสียหรือข้อผิดพลาดต่างๆ อันพึงจะเกิดในระบบงาน (Engineering Failure Simulation) และท าการเข้าแก้ไขซ่อมแซม

ก่อนที่จะมีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้น (Preventive Maintenance) เช่น การซ่อมบ ารุงเคเบิ้ลใยแก้วน าแสงตามระยะเวลา การอัพเดตเฟิร์มแวร์ของ

อุปกรณ์และซอร์ฟแวร์ และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของโครงการตามระยะเวลาที่แนะน าจากผู้ผลิต เป็นต้น 
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ความเสี่ยงจากพึ่งพาผู้บริหารและบุคคลากร 

ธุรกิจของบริษัทฯ ก่อตั้งโดยกลุ่มอนันตรัมพร ซึ่งปัจจุบันเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยเป็นผู้มีอ านาจควบคุมและผู้บริหารหลัก

ของบริษัทฯ ในต าแหน่งส าคัญ นอกจากนี้ ด้วยลักษณะของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและกฎเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจที่ซับซ้อน ท าให้บริษัทฯ 

ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ความช านาญ และประสบการณ์ของบุคคลากรในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก หากบริษัทฯ สูญเสียผู้บริหาร

และบุคคลากรเหล่านี้ ก็อาจส่งผลกระทบต่อผลด าเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคตของบริษัทฯ ได้ 

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารหลักส่วนใหญ่อยู่กับบริษัทฯ มาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งการที่ผู้บริหารมีส่วนร่วม

ในผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยการเป็นผู้ถือหุ้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้ผู้บริหารมีความตั้งใจและพยายามที่จะผลักดันการเจริญเติบโตทางธุรกิจให้

เป็นไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การจัดการบริหารอย่างมีระบบ ส่งผลให้การบริหารงานของบริษัทฯ ไม่พึ่งพิงผู้ บริหารระดับสูงบางรายมาก

จนเกินไป ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มุ่งพัฒนาการบริหารงานอย่างมืออาชีพ และพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ขึ้นมารองรับการขยายงานอย่างเป็น ระบบ 

(Succession Plan) อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร มีส่วนร่วมออกความคิดเห็นในการวางนโยบาย และแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนให้อ านาจ

การตัดสินใจในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย 

ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการ Interlink Fiber Optic Network และ Interlink Data Center 

โครงการ  Interlink Fiber Optic Network และ โครงการ Interlink Data Center เป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งผลการตอบแทน

จากโครงการเหล่านี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพของอุปกรณ์และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ความต้องการของตลาด การแข่งขันใน

อุตสาหกรรม และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งความเสี่ยงจากปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้

บริษัทฯ อาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงกล่าวดังกล่าวได้อย่างที่คาดหวังไว้ 

โครงการ  Interlink Fiber Optic Network และ โครงการ Interlink Data Center เป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งผลการตอบแทน

จากโครงการเหล่านี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพของอุปกรณ์และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ความต้องการของตลาด การแข่งขันใน

อุตสาหกรรม และความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมทั้งโครงการ Interlink Fiber Optic มีมูลค่า

โครงการและเงินทุนหมุนเวียนรวมประมาณ 1,750 ล้านบาท ในช่วงปี 2555 - 2557 ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าสายสัญญาณ ค่าติดตั้ง

สายสัญญาณ และค่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ อันประกอบไปด้วยค่าซ่อมบ ารุง ค่าใช้จ่ายใน การ

ด าเนินงาน เงินทุนหมุนเวียน และอื่นๆ มูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเช่า

เสาโทรเลขเพื่อพาดสายเคเบิลใยแก้วน าแสงที่บอกเลิกไม่ได้ เป็นระยะเวลา 30 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 18 ตุลาคม 2585 ดังนั้นจะท าให้บ ริษัทฯ มี

ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าดังกล่าวตลอดอายุสัญญา ความเสี่ยงจากปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษัทฯ อาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในโครงกล่าวดังกล่าวได้อย่างที่นักลงทุนคาดหวังไว้  

นอกจากนี้ ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีอ านาจใน

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ประเภทมีโครงข่ายเป็นของตนเองให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ ภายใต้หลักการแข่งขันแบบ

เสรี ดังนั้น ในอนาคตอาจมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาด าเนินธุรกิจให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงโ ดยใช้โครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสงเป็น

โครงข่ายหลักแข่งขันกับบริษัทฯ มากขึ้น ท าให้การแข่งขันอาจจะมีความรุนแรงมากขึ้น และอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน และฐานะ

ทางการเงินของบริษัทฯ ในอนาคตได้ 

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ท าการศึกษาโครงการเหล่านี้อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน และบริษัทฯ มีข้อได้เปรียบ

ผู้ประกอบการรายอื่นจากการที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการด าเนินธุรกิจจัดจ าหน่ายและธุรกิจวิศวกรรม ท าให้บริษัทฯ มีต้นทุนด าเนินงา น

ส าหรับโครงการ Interlink Fiber Optic Network ในต้นทุนที่ต่ ากว่าผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่งมูลค่าสายสัญญาณและอุปกรณ์ส าหรับโครงการ 

Interlink Fiber Optic คิดเป็นมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าโดยรวมทั้งโครงการ  นอกจากนี้ บริษัทฯ มีทีมงานช่างและวิศวกรของธุรกิจ

วิศวกรรมซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและก่อสร้างระบบสื่อสารสายสัญญาณเคเบิ้ลใยแก้วน าแสงมาก่อน ส่งผลให้บริษัทฯ พัฒนาและ

ออกแบบสายสัญญาณเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (อันพึงจะป้องกันได้) เช่น สายสัญญาณของโครงการ Interlink Fiber Optic 

Network เป็นชนิดที่มีปลอกเหล็กเพื่อป้องกันสัตว์กัดแทะท าลายสายสัญญาณ โดยการออกแบบให้มีเปลือกหุ้ม 2 ชั้น (Double Jacket) ซึ่งจะช่วย
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ป้องกันปัญหาอาจจะเกิดมาจากการติดตั้ง และยังน าเอาเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันและเพิ่ม ขีด

ความสามารถในการทนความร้อนหากเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่ งจะท าให้โครงข่ายสายสัญญาณของบริษัทฯ มีเสถียรภาพสูง นอกจากนี้ 

จากการที่บริษัทฯ ใช้ทีมงานช่างและวิศวกรของบริษัทฯ ในการก่อสร้างและติดตั้งโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสง ท าให้ต้นทุนในการก่อสร้างและติดตั้ง

ของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ต่ ากว่าผู้ประกอบการรายอื่น ทั้งนี้  มูลค่าค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและติดตั้งโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสงคิดเป็นมูลค่า

มากกว่าร้อยละ 30  ของมูลค่าโครงการ 

 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

ด้วยลักษณะทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่ต้องสั่งซื้อสินค้าจากคู่ค้าในต่างประเทศ บริษัทฯ จึงต้องช าระเงินค่าสินค้าเหล่านั้นเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศเช่น สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ เป็นต้น การช าระค่าสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศนี้ท าให้บริษัทฯ เกิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเ ปลี่ยน ซึ่ง

หากเงินบาทไทยมีการอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศก็อาจท าให้ต้นทุนสินค้าของบริษัทฯ ในรูปเงินบาทไทยสูงขึ้น ส าหรับแนวทางการ

ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนด้านอัตราแลกเปลี่ยนนี้ บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการท าสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน

ล่วงหน้า (Currency Forward) เต็มจ านวนการซื้อสินค้าที่ต้องช าระเป็นเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์มาโดยตลอด ท าให้บริษัทฯ 

สามารถประมาณการต้นทุนสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นย า และน าไปสู่การก าหนดราคาขายสินค้าที่เหมาะสมที่ไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบกับผลก าไรของ

บริษัทฯ การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยการท าสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ เป็นแนวทางบริหารและ

จัดการความเสี่ยงที่มีส่วนส าคัญที่ท าให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี พ.ศ.2540 ได้ ดังนั้น การป้องกันความเ สี่ยง

ด้านอัตราแลกเปลี่ยนจึงถือเป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญที่บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติมาโดยตลอดเพื่อให้การด าเนินธุรกิจราบรื่นและลดความเสี่ยงจาก

ปัจจัยภายนอกลง 

 

ความเสี่ยงจากเหตุภัยภิบัติทางธรรมชาติ 

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากเหตุภัยภิบัติทางธรรมชาต ิ

บริษัทฯด าเนินธุรกิจโดยมีนโยบายการจัดเก็บสินค้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการโดยมีอัตราส่วนสินค้าคงคลังต่อยอดขายอยู่ที่

ร้อยละ 11.24 11.89และ 12.99 ในปี 2555 2556 และ 2557 ตามล าดับ ดังนั้นแล้วหากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอันจะส่งผลกระทบต่อ

สินค้าคงคลัง บริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะสูญเสียรายได้ในส่วนนั้นๆ ไป อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ

โดยการท าประกันภัยเต็มจ านวน ซึ่งครอบคลุมถึงสินค้าคงคลังและค่าเสียโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งอาจผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใน

กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติเหล่านั้น 

 

ความเสี่ยงด้านการบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ ่

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มอนันตรัมพร (ซึ่งประกอบด้วยนายสมบัติ อนันตรัมพร นางชลิดา อนันตรัมพร นายณัฐนัย อนันตรัม

พร และบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จ ากัด) ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันทั้งสิ้น 146,273,238 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.03 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งท าให้กลุ่มอนันตรัมพรสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้ งกรรมการ

หรือการขอมติในเรื่องอ่ืนๆ ที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น   ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้ต้องได้รับเสียง 

3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น   ดังนั้น จึงอาจเกิดความเสี่ยงแก่ผู้ถือหุ้นรายอื่นจากการที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นอาจไม่สามารถรวบรวมค ะแนนเสียงเพื่อ

ตรวจสอบ และถ่วงดุลเรื่องที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้   
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อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส และมีการถ่วงดุลอ านาจในการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึง

ได้จัดโครงสร้างการจัดการซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรที่มี ความรู้

ความสามารถ และมีการก าหนดขอบเขตการด าเนินงานและการมอบอ านาจให้แก่กรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจน มีการก าหนดมาตรการการท า

รายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุมกิจการ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  อีกทั้งยังมีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่

เป็นอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัทจ านวน 3 ท่าน โดยทุกท่านรับหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบ 

ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ ก่อนน าเสนอต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท

ฯ โดยมีหน้าที่หลักในการดูแลระบบควบคุมภายในเพื่อให้เป็นไปตามระบบงานที่ได้ก าหนดไว้ 

 

ความเสี่ยงอื่นๆ 

ความเสี่ยงจากการใช้สิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธ ิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีใบส าคัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 ที่คงเหลือทั้งสิ้นจ านวน 14,467,303 หน่วย ซึ่งการใช้สิทธิ

ของใบส าคัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 ดังกล่าวอาจจะส่งผลผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ 

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)  

หากผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 ทั้งหมดใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ จะท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น ณ ปัจจุบันลดต่ า

ร้อยละ 9.98 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น (EPS Dilution)  

ส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้นอาจจะลดลงหากมีการใช้สิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากจ านวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากจ านวน 261,048,952 

หุ้น ก่อนการใช้สิทธิ เป็น 289,983,558 หุ้น หลังการใช้สิทธิ เนื่องจากหุ้นสามัญจ านวน 28,934,606 หุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดง

สิทธิ ILINK-W1 หรือคิดเป็นส่วนแบ่งก าไรที่ลดลง (ESP Dilution) ร้อยละ 9.98 

ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)  

ราคาหุ้นอาจจะลดลงหากมีการใช้สิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากราคาใช้สิทธิ คือ 10 บาทต่อการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 1 หุ้น 

ซึ่งราคาดังกล่าวไม่เท่ากับราคาตลาดของหุ้น ณ ช่วงเวลาการใช้สิทธิ โดยราคาหุ้นที่เปลี่ยนแปลงคิดเป็นการลดลงร้อยละ 4.92 (ค านวณโดยเทียบ

กับราคาปิดหุ้นย้อนหลัง 5 วันระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2558 เท่ากับ 19.72 บาท) 

ความเสี่ยงจากการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 

หากมีการปรับราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุไว้ใน

ข้อก าหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 วิธีการปรับสิทธิดังกล่าวอาจไม่สามารถ

ชดเชยสิทธิประโยชน์ของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากสูตรการค านวณที่ใช้ในการปรับสิทธิค านึงถึงเพียงแค่ราคาหลักทรัพย์ 

ณ วันปรับสิทธิเท่านั้น มิได้ค านึงถึงมูลค่าตามเวลาของหลักทรัพย์แต่อย่างใด 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 

หลักทรัพย์ของบริษัท 

1. หุ้นสามัญ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 289,983,558 บาท (หุ้นสามัญ 289,983,558 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท) 

เรียกช าระแล้ว 261,048,952 บาท (หุ้นสามัญ 261,048,952 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท) โดยมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจ านวน 

28,934,586 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“ILINK-W1”) 

2. ข้อจ ากัดการโอนหุ้น 

หุ้นของบริษัทฯ ให้โอนกันโดยไม่มีข้อจ ากัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจ านวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 40 ของ

จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะท าให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของ  บริษัทฯ เกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทฯ มี

สิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทฯ รายนั้นได้ 

3. ใบส าคัญแสดงสิทธ ิ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“ILINK-W1”) 

จ านวนรวมทั้งสิ้น 14,997,238 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่  

1) ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผลเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 และ  

2) ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปที่ได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2556  

โดยรายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 ที่ส าคัญ มีดังต่อไปนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด 

ประเภทและชนิด 
ใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (ILINK-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถ
เปลี่ยนมือได ้

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ 14,997,238 หน่วย 

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 3 ปีนับแต่วันที่ออกและเสนอขาย 

วันที่ออก 24 มิถุนายน 2556 

วันที่ครบก าหนดอายุ 23 มิถุนายน 2559 

อัตราการใช้สิทธิ 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใชส้ิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิ
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาใช้สิทธ ิ 20 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ได้มีการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 เนื่องจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นที่เข้าข่ายเงื่อนไขที่

ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องด าเนินการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ ILINK-

W1 เป็นดังนี้ 

  เดิมก่อนการปรับสิทธิ 
หลังการปรับสิทธิที่มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันท่ี 30 เมษายน 2557 

ราคาการใช้สิทธ ิ 20 บาทต่อหุ้น 10 บาทต่อหุ้น 

อัตราการใช้สิทธ ิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้น 1 หน่วยต่อ 2 หุ้น 
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ต่อมา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558  มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นซึ่งเข้าข่าย

เป็นเงื่อนไขที่ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 ดังนั้น บริษัทฯ จึง

ต้องปรับสิทธิของ ILINK-W1 ดังนี้ 

  เดิมก่อนการปรับสิทธิ 
หลังการปรับสิทธิที่มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันท่ี 6 พฤษภาคม 2558 

ราคาการใช้สิทธ ิ 10 บาทต่อหุ้น 8 บาทต่อหุ้น 

อัตราการใช้สิทธ ิ 1 หน่วยต่อ 2 หุ้น 1 หน่วยต่อ 2.5 หุ้น 

 

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ ILINK-W1 ข้างต้น จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้นของบริษัทฯ ซึ่งตรงกับวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 (วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล)” 

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ก่อน 

ประเภทใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

จ านวนใบส าคัญแสดง
สิทธิคงเหลือ ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2556 

จ านวนใบส าคัญแสดง
สิทธิที่มีการใช้สิทธิใน

ระหว่างป ี

จ านวนใบส าคัญแสดง
สิทธิคงเหลือ ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2557 
ILINK - W1 14,997,238 530,080 14,467,158 

 
4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่  27 มีนาคม 2558 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด)  

 

ล าดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

1 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จ ากัด1  69,465,000   26.61  
2 นาง ชลิดา  อนันตรัมพร  39,736,982   15.22  
3 นาย สมบัติ  อนันตรัมพร  35,237,456   13.50  
4 นาย ศักดิ์ชัย  ศักดิ์ชัยเจริญกุล  20,480,000   7.85  
5 นาย สุเทพ  พัฒนสิน  5,100,000   1.95  
6 บริษัท  ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด  4,639,718   1.78  
7 บริษัท  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  4,109,100   1.57  
8 นาย วรพงษ์  รวิรัฐ  3,295,000   1.26  
9 นาย วิบูลย์  วัชรสุรังค์  2,979,940   1.14  
10 แพทย์หญิง พรรณเพ็ญ  ประภาศิริกุล  2,617,700   1.00  
 รวม   187,660,896 71.89 

หมายเหตุ 1 -  บริษัท อินเตอรล์ิ้งค์ โฮลดิ้ง จ ากัด ประกอบด้วย นายสมบัติ  อนันตรัมพร ถือหุ้นร้อยละ 30%  และนางชลิดา  อนันตรัมพร ถือหุ้นร้อยละ 20%  

 

5. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้ และหัก

ส ารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ 
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โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้ 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2557* ปี 2556 ปี 2555 

ก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 182,821,869 170,586,695 118,371,146 

จัดสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย (บาท) 9,141,093 4,500,000 - 

ก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักส ารองตามกฎหมาย 
(บาท) 

173,680,776 166,086,695 118,371,146 

จ านวนหุ้น (หุ้น) 263,624,612 129,994,841 109,994,541 

ปันผลต่อหุ้น (บาท:หุน้) 0.27778 1.11112 0.44 

ปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) 73,229,645 144,439,867 48,397,598 

สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับก าไรสุทธ ิ(ร้อยละ) 42.16 86.97 40.89 

หมายเหตุ: *มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 อนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสดรวมกันคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.27778 บาทต่อ

หุ้น ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวันที่ 29 เมษายน 2558 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้ และหัก

ส ารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ 

 

โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจัดการของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย 

1) คณะกรรมการบริษัทฯ 

2) คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ จ านวน 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคุณกรรมการบริหารความเส่ียง  

3) คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

 

1. คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1 นายสมบัติ อนันตรัมพร  ประธานกรรมการ  
2 นางชลิดา อนันตรัมพร  กรรมการ  
3 นายณัฐนัย อนันตรัมพร  กรรมการ  
4 นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย  กรรมการอิสระ  
5 พลเอก ภานุมาต สีวะรา  กรรมการอิสระ  
6 นางเสาวนีย์ กมลบุตร  กรรมการอิสระ  
7 นางสาวขวัญตา มีสมพร  กรรมการ  
8 นางเพ็ญศรี จันต๊ะคาด  กรรมการ  
9 นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์  กรรมการ  

โดยมี นางสาวดาริกา แตงตรง1 ผูอ้ านวยการฝุายบัญชี เป็นเลขานุการบริษัท 
หมายเหตุ:  1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป 

โดยมีคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้แก่ นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิดา อนันตรัมพร เป็นผู้ลงลายมือชื่อและ

ประทับตราส าคัญของบริษัทฯ  

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง

เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ 

นั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น 

อาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

1. อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายอื่นใดที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรรมการหรือ

คณะกรรมการในบริษัทมหาชน 

2. อ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ก าหนดให้เป็นของคณะกรรมการ 

3. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ 

4. ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ

ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

5. รับผิดชอบในการพิจารณางบการเงินประจ าปี ให้มีความถูกต้องและแสดงถึงฐานะที่เป็นจริงของบริษัทฯ โดยมีการปฏิบัติตาม

มาตรฐานบัญชีทั่วไป ซึ่งได้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

6. พิจารณางบประมาณ และการปรับเงินเดือนประจ าปี งบประมาณจ่ายโบนัสพนักงานสวัสดิการที่ส าคัญของผู้บริหาร น าเสนอเบี้ย

ประชุม และบ าเหน็จกรรมการและอัตราจ่ายเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้น 

7. พิจารณาโครงสร้างบริหาร แต่งตั้งคณะผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม 

8. พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน หรือธุรกรรมในวงเงินที่เกินอ านาจประธานการกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ 

9. ควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ทั้งนี้ ก าหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ใ ห้

กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสยีในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น  

10. ดูแลให้บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส  ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ 

11. ติดตามและดูแลให้ฝุายจัดการด าเนินงานตามนโยบายและแผนที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

นอกจากนั้นในกรณีต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 

4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ 

- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ 

- การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวข้องการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ ส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้า

จัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 

- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ 
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ทั้งหมด 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1 นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย * ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2 พลเอก ภานุมาต สีวะรา กรรมการตรวจสอบ  
3 นางเสาวนีย์ กมลบุตร * กรรมการตรวจสอบ  

   โดยมี นางสาวหทัยชนก ขวัญชัย  ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

   หมายเหตุ  *   กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 

 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจแต่งตั้งให้กลับมาใหม่

ได้ ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด  โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการ

ตรวจสอบแทนอยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายก าหนด และมีการเปิดเ ผยอย่าง

เพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม

และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และ

การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่า  ตอบแทนของบุคค

งดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝุายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย  ปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้ อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

6. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี การปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี และสอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้

แนวทางและข้อเสนอแนะที่จ าเป็นเพื่อการพัฒนา 

7. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง  ลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
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(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จ านวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ 

8. รายงานคณะกรรมการบริษัท หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีการทุจริต หรือฝุาฝืน

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ

อย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และหากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข  

ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร คณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์แ ละตลาด

หลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

9. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งข้อเท็จจริงจากผู้สอบบัญชี ในเรื่องเกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการ 

หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้กระท าความผิดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติห ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น 

เรื่องทุจริต ฉ้อโกง ยักยอก หลอกลวง ฯลฯ  คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องด าเนินการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวและรายงานผลการ

ตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับ

วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี 

10. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการมอบให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  

11. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าดังกล่าวต่อไปนี้ ซึ่งอาจมี

ผลกระทบอย่างเป็นนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารต้องด าเนินการให้มีการ

ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(ข) การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคัญระบบการควบคุมภายใน 

(ค) การฝุาฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่ก าหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ งอาจ

รายงานว่ามีรายการหรือการกระท าดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

12. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอ านาจเชิญให้ฝุายจัดการ ผู้บริหารหรือพนักงานของ

บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ าเป็น 

13. พิจารณาทบทวนขอบเขตและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี 

14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอ านาจตาม

ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และคณะกรรมการ

บริษัทฯ ยังคงรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก 
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3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 9 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1 นางเสาวนีย์ กมลบุตร  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
2 นายณัฐนัย อนันตรัมพร  กรรมการ  
3 นางสาวขวัญตา มีสมพร  กรรมการ  
4 นายอดิศักดิ์ เองมหัสสกุล  กรรมการ  
5 นางเพ็ญศรี จันต๊ะคาด  กรรมการ 
6 นางสาวดาริกา แตงตรง  กรรมการ 
7 นายประภาส ลิ่มกังวาฬมงคล  กรรมการ  
8 นายชาลี ชัยรัตนชัย  กรรมการ  
9 นางสาวหทัยชนก ขวัญชัย  กรรมการ/เลขานุการ  

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. จัดท านโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ และหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

และอนุมัติ 

2. พิจารณาสอบทานความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริษัท ตามที่หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงได้ประเมินไว้ 

รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข 

3. ก ากับดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยการติดตามและสอบทานอย่างต่อเนื่อง 

4. รายงานความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และสูงมากให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

บริษัทรับทราบ 

5. สอบทานนโยบายบริหารความเส่ียงอย่างสม่ าเสมอ 

 
4. คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 8 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1 นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  2 นางชลิดา อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ  

   3 นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์  เทเลคอม จ ากัด  
 4 นางสาวขวัญตา มีสมพร รองกรรมการผู้จัดการธุรกิจจัดจ าหน่าย  

   5 นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์1 รองกรรมการผู้จัดการดูแลสายงานสนับสนุนธุรกิจและรักษาการผู้อ านวยการ
ฝุายบัญชี 

   6 นายอดิศักดิ์ เองมหัสสกุล ผู้อ านวยการฝุายวิศวกรรม / ผู้จัดการทั่วไป  บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ เพาเวอร์ 
แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่  จ ากัด 

   7 นางเพ็ญศรี จันต๊ะคาด ผู้อ านวยการฝุายการเงิน  
   8 นางสาวดาริกา แตงตรง2 ผู้อ านวยการฝุายบัญชี บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด 
   9 นายประภาส ลิ่มกังวาฬมงคล ผู้อ านวยการฝุายขายและการตลาด 
   หมายเหตุ  1  ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการดูแลสายงานสนับสนุนธุรกิจ และรักษาการผู้อ านวยการฝุายบัญชี โดยมีผลต้ังแต่ วันที่ 17 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป 

หมายเหตุ  2   ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการฝุายบัญชี บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด โดยมผีลต้ังแต่ วันที่ 17 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

1. ก าหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

2. ด าเนินการตามกลยุทธ์และแผนทางธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

3. ตัดสินใจในเรื่องการด าเนินงานประมูลงานภายใต้นโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

4. มีอ านาจอนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท 

5. มีอ านาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ก าหนดอัตราค่าจ้าง ให้บ าเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส 

ส าหรับพนักงานระดับต่ ากว่ากรรมการผู้จัดการลงมา 

6. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ 

7. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงาน 

8. ด าเนินกิจการอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

9. มีอ านาจมอบหมายให้ผู้ด าเนินการแทนในกรณีที่กรรมการผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นแต่ละกรณีไป 

ทั้งนี้ การมอบอ านาจดังกล่าวข้างต้นแก่กรรมการผู้จัดการนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ฯ และในกรณีที่การด าเนินการใดที่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศของ

คณะกรรมการ ก.ล.ต.) กรรมการผู้จัดการไม่มีอ านาจอนุมัติการด าเนินการดังกล่าว โดยกรรมการผู้จัดการจะต้องน าเสนอเรื่องดังกล่าวให้

คณะกรรมการตรวจสอบลงความเห็นและส่งเรื่องต่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป 

นอกจากนี้ ในกรณีที่การท ารายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ ยวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ 

หรือบริษัทย่อยแล้วแต่กรณี ตามความหมายที่ก าหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การท ารายการดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือปฏิบัติการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวก าหนดไว้ในเรื่อง

นั้นๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว 

 
5. การสรรหากรรมการ   

การคัดเลือกกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อย่างไรก็ตาม   บริษัทฯ 

ได้ก าหนดแนวทางในการเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการบริษัทดังนี้  

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท จะท าหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริษัท โดยมีการพิจารณาจากความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้ง

กรรมการใหม่จะผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมอยู่ด้วย 

นอกจากนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการจะต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง 

- บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึง

เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ

พึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง

เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ 
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นั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น 

อาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ 

การพ้นวาระ 

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น

สามส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆ

ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่งและกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ 

2. นอกจากข้อ 1 ให้กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  

- ตาย 

- ลาออก 

- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 

- ศาลมีค าส่ังให้ออก   

โดยกรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 

6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ปี 2557 

คณะกรรมการบริษัท  ประเภทของค่าตอบแทน จ านวนเงินในปี 2557 

1 นายสมบัติ อนันตรัมพร เบี้ยประชุม + ค่าบ าเหน็จ  164,375  

2 นางชลิดา อนันตรัมพร       เบี้ยประชุม + ค่าบ าเหน็จ  123,700  

3 นายณัฐนัย อนันตรัมพร เบี้ยประชุม + ค่าบ าเหน็จ  117,700  

4 นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย เบี้ยประชุม + ค่าบ าเหน็จ  224,375  

5 พลเอก ภานุมาต สีวะรา เบี้ยประชุม + ค่าบ าเหน็จ  145,700  

6 นางเสาวนีย์ กมลบุตร เบี้ยประชุม + ค่าบ าเหน็จ  163,700  

7 นางสาวขวัญตา มีสมพร เบี้ยประชุม + ค่าบ าเหน็จ  123,700  

8 นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เบี้ยประชุม + ค่าบ าเหน็จ  117,700  

9 นางเพ็ญศรี จันต๊ะคาด เบี้ยประชุม + ค่าบ าเหน็จ  123,700  

คณะกรรมการบริษัท รวม 9 ท่าน ในปี 2557  เบี้ยประชุม +  ค่าบ าเหน็จ 1,304,650 

คณะผู้บริหาร รวม 9 ท่าน เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น 26,737,048 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 ได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมที่เกี่ยวกับประเภท 

ขนาด และความเกี่ยวโยงกับผลการด าเนินงาน รวมถึงความเหมาะสมกับการท าหน้าที่และความรับผิดชอบ และได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

ปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าเบี้ยประชุม  

- ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 9,000 บาท/ครั้งการประชุม 

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 6,000 บาท/ครั้งการประชุม 

ค่าบ าเหน็จประจ าปีคณะกรรมการบริษัท 

- ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 105,875 บาท/ปี 

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 84,700 บาท/ปี 
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ในปี พ.ศ.2556 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมโดยสรุปในแต่ละการประชุม ดังนี้ 

 
 
 
 

รายชื่อ 

การประชุม 

สามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ านวนครั้งที่มีการประชุมในปี 2557 

1 นายสมบัติ อนันตรัมพร 1/1 6/6  -  
2 นางชลิดา อนันตรัมพร 1/1 6/6  -  
3 นายณัฐนัย อนันตรัมพร 1/1 5/6  -  
4 นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย 1/1 6/6 7/7 
5 พลเอกภานุมาต สีวะรา 1/1 5/6 5/7 
6 นางเสาวนีย์ กมลบุตร 1/1 6/6 7/7 
7 นางสาวขวัญตา มีสมพร 1/1 5/6  -  
8 นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ 1/1 6/6  -  
9 นางเพ็ญศรี จันต๊ะคาด 1/1 6/6  -  

     

7. เลขานุการบริษัทฯ 

เพื่อให้การดูแลการด าเนินการงานด้านเลขานุการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้มี

คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท ปัจจุบันผู้ที่ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท คือ  นางสาวดาริกา แตงตรง  

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท  

1. จัดท าและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

1.1 ทะเบียนกรรมการ 

1.2 รายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

1.3 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

1.4 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

3. จัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการและประธาน

กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น   

4. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

5. ดูแล ตรวจสอบ และให้ค าแนะน าในการด าเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ

ของบริษัทฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

6.  เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น 

7. ประสานงาน และติดตามการด าเนินงานตามมติของกรรมการ และผู้ถือหุ้น 

8. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแลตามระเบียบและข้อก าหนดของ

หน่วยงานทางการ 

9. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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8. นโยบายด้านบุคลากร 

เนื่องจากบุคลากรถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้บริษัทฯ ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน บริษัทฯ จึงให้ความส าคัญและวางแนวทาง

นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ มีความรู้ ความช านาญ และมีการเชี่ยวชาญในการ

ให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัทฯ มีระบบการอบรมพนักงานตั้งแต่การปฐมนิเทศส าหรับพนักงานเข้าใหม่ และมีหลักสูตรการอบรมตามส่วนงานและระดับของ

พนักงานตลอดทั้งปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการส่งเสริมให้กับพนักงานในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา และฝึกอบรมความรู้ทางด้านวิชาการ ทั้ งที่

เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงและโดยอ้อม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้พร้อมรับมือกับสภาพการแข่งขันใน

อุตสาหกรรมอย่างสม่ าเสมอ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท ฯ และบริษัทย่อยมีรายละเอียดเกี่ยวกับจ านวนพนักงานและการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานตาม

รายละเอียดดังแสดงในตารางด้านล่าง 

ตารางแสดงจ านวนพนักงาน 

บริษัท จ านวนพนักงาน (คน) 

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  288  283 
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด  238  105 
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด  14  8 
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ ากัด  11  - 

รวม  551  396 

ตารางแสดงผลตอบแทนพนักงาน 

บริษัท ผลตอบแทน (บาท) 
ปี 2557 ปี 2556 

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  94,436,296.18   77,571,118.13  
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด  63,710,766.46   20,213,251.00  
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด  8,708,436.00   4,432,613.00  
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ ากัด  3,790,953.99   -    

รวม  170,646,452.63   102,216,982.13  
 

ผลตอบแทนพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอ่ืนๆ 

 

-  
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คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร 
 

( 

นายสมบัติ อนันตรัมพร 
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
อาย:ุ 55 ปี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: 
เป็นสามี: นางชลิดา อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ 
เป็นบิดา: นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  
  บจก. อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม และ  
  บจก. อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ 
คุณวุฒิการศึกษา: 
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ปริญญาบัตร การปอ้งกันราชอาณาจักร (วปอ. 2548) 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 4) 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลท. 
เทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
ประกาศนียบัตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (ปปร. 14) 
สถาบันพระปกเกล้า 
ก าลังศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง 
วิทยาลัยตุลาการ 
ประวัติการฝึกอบรม: 
Directors Accreditation Program (DAP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
สัดส่วนการถือหุ้น: 13.498% 

ประสบการณ์ท างาน: 
2538 – ปัจจุบัน ประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
2530 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลด้ิง จ ากัด 
2550 – ปัจจุบัน รองประธาน 
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด 
2551 – ปัจจุบัน ประธานและกรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 
2557 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนท่ี 2 
2548 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการธุรกิจ ICT 
  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
2554 – 2556 นายกสมาคมก่อตั้ง 
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
2556 – ปัจจุบัน นายกกิตติมศักดิ์ 
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
2548 – ปัจจุบัน กรรมการอ านวยการ 
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมสมาคมการค้า 
  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
2554 – ปัจจุบัน นายกสมาคมก่อตั้ง/นายกกิตติมศักดิ์ 
  สมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย 
2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 
2546 – ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ 
  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
2540 – 2543 นายกสมาคมผู้ปกครองและครู 
  โรงเรียนสตรีวิทยา 2 
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คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร (ต่อ) 
 

 

นางชลิดา อนันตรัมพร 
กรรมการผู้จัดการ 
อาย:ุ 56  ปี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: 
เป็นภรรยา: นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
เป็นมารดา: นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  
  บจก. อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม และ  
  บจก. อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ 
คุณวุฒิการศึกษา: 
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ปริญญาตรี การจัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
อนุปริญญา สาขาบัญชี 
วิทยาลัยพาณิชยการวิทยาเขตพระนคร 
ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลท. 
ปริญญาบัตร การปอ้งกันราชอาณาจักร (วปอ. 2552) 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
วุฒิบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 5 
สถาบันวิทยาการการค้า ม.หอการค้าไทย 
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
ประวัติการฝึกอบรม: 
Directors Accreditation Program (DAP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
สัดส่วนการถือหุ้น: 15.222% 
ประสบการณ์ท างาน: 
2538 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
2551 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 

ประวัติการฝึกอบรม (ต่อ) 
2550 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด 
2530 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จ ากัด 
2556 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและ 

กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
  วุฒิสภา  
2555 – ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิ 
 มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ 
2553 – ปัจจุบัน ประธานฝ่ายสารสนเทศ / กรรมการ 
  สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
2554 – ปัจจุบัน กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม 
  หอการค้าไทย 
2550 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ร่วมก่อต้ังชมรมจรรยาบรรณ 
  หอการค้าไทย 
2554 – ปัจจุบัน ประธานรุ่น 61 สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี 
  สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี 
2550 – ปัจจุบัน ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 
  สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย  

กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
2552 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารและประธานฝ่ายสารสนเทศ 
  สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์  
2553 – ปัจจุบัน กรรมการฝ่ายปฏิคม 
  สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน 
2552 – 2553 รองประธานฝ่ายสันทนาการ 
  คณะกรรมการนักศึกษา วปอ. รุ่น 2552 
2550 – 2552 กรรมการเหรัญญิก / ประชาสัมพันธ์ 

คณะกรรมการสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 8 
2528 – 2532 ผู้บริหารและเจ้าของ 
  ส านักงานบัญชีเรืองบัณฑิต 
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คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร (ต่อ) 
 

 

นายณัฐนัย อนันตรัมพร 
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก. อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม 
อาย:ุ 27 ปี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: 
เป็นบุตร: นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
เป็นบุตร: นางชลิดา อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ 
คุณวุฒิการศึกษา: 
ปริญญาโท Financial Economics 
Boston University สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประวัติการฝึกอบรม: 
Directors Accreditation Program (DAP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
สัดส่วนการถือหุ้น: 0.70% 
ประสบการณ์ท างาน: 
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด 
2554 – 2555 ผู้จัดการทั่วไป 
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด 
2553 ผู้จัดการโครงการ SAP 
 Boston University สหรัฐอเมริกา

นางสาวขวัญตา มีสมพร 
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการธุรกิจจัดจ าหน่าย 
อาย:ุ 45 ปี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา: 
ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม 
หลักสูตร Mini Master of Management (MMM) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ประวัติการฝึกอบรม: 
Directors Accreditation Program (DAP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
สัดส่วนการถือหุ้น: 0.95% 
ประสบการณ์ท างาน: 
2547 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
2556 – ปัจจุบัน รองกรรมการธุรกิจจัดจ าหน่าย 
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
2538 – 2556 ผู้อ านวยการฝ่ายจัดจ าหน่าย 
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
2535 – 2538 เลขานุการกรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จ ากัด 
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คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร (ต่อ) 
 

 

นางเพ็ญศรี จันต๊ะคาด 
กรรมการและผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 
อาย:ุ 47 ปี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี  
คุณวุฒิการศึกษา: 
ปริญญาโท บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
ปริญญาตรี การจัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
อนุปริญญาตรี สาขาบัญชี 
โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่ 
ประวัติการฝึกอบรม: 
Directors Accreditation Program (DAP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
หลักสูตรการพัฒนาผู้จัดการ ระดับสูง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
สัดส่วนการถือหุ้น: 0.45% 
ประสบการณ์ท างาน: 
2547 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
2538 – ปัจจุบัน ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
2556 – ปัจจุบัน ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด 
2556 – ปัจจุบัน ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 
2530 – 2538 ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน 
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จ ากัด 

นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ 
กรรมการ 
อาย:ุ 39 ปี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี  
คุณวุฒิการศึกษา: 
ปริญญาโท บัญชีการเงิน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาตรี การบัญชี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประวัติการฝึกอบรม: 
Directors Accreditation Program (DAP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
Company Secretary Program (CSP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
หลักสูตรผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร 
ส านักงานธรรมนิติ 
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี 
ประสบการณ์ท างาน: 
2547 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
2540 – 2554 ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี 
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
2540 – 2554 ผู้จัดการแผนกบัญชี 
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จ ากัด 
2540 – ปัจจุบัน ผู้จัดท า/บัญชี 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เรืองบัณฑิต ปิโตรเลียม (1991) 
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คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร (ต่อ) 
 

 

นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
อาย:ุ 70 ปี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี  
คุณวุฒิการศึกษา: 
ปริญญาโท บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต (MBA) 
Northern Illinois University สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประวัติการฝึกอบรม: 
Chartered Director Class (CDC) รุ่นที ่1 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
Directors Accreditation Program (DAP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
Directors Certification Program (DCP) รุ่นที ่24 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
Audit Committee Program (ACP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
Finance for Non-Finance Directors (FN) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี 
 
 
พลเอก ภานุมาต สีวะรา 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อาย:ุ 62 ปี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี  
คุณวุฒิการศึกษา: 
ปริญญาโท สาขาสถิติ 
มหิวิทยาลัยคอร์แนล รัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
เดอะ ซิทาเดล โรงเรียนทหาร รัฐแคโรไลนา สหรัฐอเมริการ 
การบริหารทรัพยากร 
มอนทาเรย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาบัตร การปอ้งกันราชอาณาจักร (วปอ. 2548) 
วิทบาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
ประวัติการฝึกอบรม: 
Directors Accreditation Program (DAP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี 
ประสบการณ์ท างาน: 
2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท างาน: 
2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
2553 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา 
 หอการค้าไทยรัสเซีย 
2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 
 สรรหาและค่าตอบแทน 
 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาช) 
2552 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
2551 – ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา 
 บริษัท กรีนเนเจอรัลโปรดักส์ จ ากัด 
2546 – ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ 
  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
2550 – 2555 รองประธาน 
  สภาธุรกิจไทยรัสเซีย 
2549 – 2555 กรรมการอนุกรรมการกิจการยุโรป 
  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
2548 - 2553 กรรมการ 
  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
 

 

 
ประสบการณ์ท างาน (ต่อ) 
2552 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา 
 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
2550 ผู้อ านวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
2549 ผู้บัญชาการ 
 สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง 
2548  ผู้บัญชาการ 
  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
2546  ผู้บัญชาการ 
  วิทยลัยการทัพบก 
2545  รองผู้บัญชาการ 
  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
2539  อาจารย์อ านวยการ 
  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
2537  ผู้ช่วยอาจารย์อ านวยการ 
  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
2532  อาจารย์หัวหน้ากอง 
  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
2529  อาจารย์ 
  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
2527  อาจารย์ส่วนการศึกษา 
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 

 



 

64 

คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร (ต่อ) 
 

 

นางเสาวนีย์ กมลบุตร 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อาย:ุ 62 ปี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี  
คุณวุฒิการศึกษา: 
ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปริญญาบัตร การปอ้งกันราชอาณาจักร (2548) 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลท. 
Senior Executive Program 
Kellogg – สถาบันศศินทร์ 
The Management Development Program 
Wharton School 
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
ประวัติการฝึกอบรม: 
Directors Certification Program (DCP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
Role of Compensation Committee (RCC) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
Role of Chairman Program (RCP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 
นายอดิศักดิ์ เองมหัสสกุล 
ผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรม 
อาย:ุ 57 ปี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี  
คุณวุฒิการศึกษา: 
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ประวัติการฝึกอบรม: 
หลักสูตรการพัฒนาผู้จัดการระดับสูง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
Submarine Composite Cable Training 
VISCAS Corporation, Japan Sep. 15-19, 2014 
หลักสูตรเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วน าแสง 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หลักสูตรการบริหารโครงการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Optical Fiber Cable Training 
YOFC, Wuhan, China May 16-19, 2008 
Submarine Composite Cable Training 
Exsym Corporation Nagoya Japan Sep. 21-26, 2008 
Submarine Composite Cable Training 
Draka Shanghai Optical Fiber Cable Co., Ltd., Shanghai China Dec. 
8-13, 2008 
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี 
ประสบการณ์ท างาน: 

2557 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท คาราบาว กรุ๊ป (มหาชน) จ ากัด 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง 
 ประเทศไทย (SME Bank) 
2552 – 2556 ประธานกรรมการ 
 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
2555 – 2556 ประธานกรรมการบริหาร 
 กลุ่มธุรกิจค้าปลีก บริษัท ไทยยานยนต์ จ ากัด 
2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
2552 – 2555 รองปลัดกระทรวง 
  กระทรวงการคลัง 
2551 – 2555 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  การประปาส่วนภูมิภาค 
2547 – 2551 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ 

กิจการสัมพันธ์ 
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
2548 – 2551 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท เคทีบี ลิสซิ่ง จ ากัด 
2547 – 2550 รองอธิบดี 
  กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 
 
 
 

 
 
 
ประวัติการฝึกอบรม (ต่อ) 
AMP ACTII-III Certifying and Troubleshooting Premises Cabling System, 
Designing Premises Cabling System, AMP ACT 1, Installing Premises 
Cabling System, Link Master Installer Cabling System, JEPIC Underground 
Training 
Nagoya & Tokyo, Japan Nov. 5-17, 1995 
Electricity 94 Conference, 
Toronto, Canada 
ELestimold Underground Cable Training 
New Jersey, USA Mar. 18-31, 1994 
Medium Voltage 
France Oct. 18-31, 1992 
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี 
ประสบการณ์ท างาน: 
2545 – ปัจจุบัน ผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรม 
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
2556 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป 
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 
2553 – ปัจจุบัน กรรมการธุรกิจก่อสร้างและออกแบบ 
 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
2539 – 2544 ผู้จัดการโครงการ 
  บริษัท เด็มโก้ จ ากัด 
2525 – 2539 หัวหน้าแผนกก่อสร้างและบ ารุงรักษาสายใต้ดิน 1 
  การไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบ 
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คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร (ต่อ) 
 

 

นางสาวดาริกา แตงตรง 
ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี 
อาย:ุ 33 ปี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี  
คุณวุฒิการศึกษา: 
ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี 
ประสบการณ์ท างาน: 
2555 – ปัจจุบัน ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี 
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการและผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี 
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด 
2556 – ปัจจุบัน ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี 
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 
2552 – 2555 ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี 
  บริษัท ส านักงาน เอินสท์ แอนด์ ยัง จ ากัด 
2548 – 2552 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส 
  บริษัท ส านักงาน เอินสท์ แอนด์ ยัง จ ากัด 
2547 – 2548 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี 
 บริษัท ส านักงาน เอินสท์ แอนด์ ยัง จ ากัด

นายประภาส ลิ่มกังวาฬมงคล 
ผู้อ านวยการฝ่ายขายและการตลาด 
อาย:ุ 46 ปี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี  
คุณวุฒิการศึกษา: 
ปริญญาโท บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับสอง 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 
สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี 
ประสบการณ์ท างาน: 
2556 – ปัจจุบัน ผู้อ านวยการฝ่ายชายและการตลาด 
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
2553 – 2555 Sales Engineering Manager 
 MHE-Demag (T) Ltd. 
2550 – 2553 Business Unit Manager 
 Schneider (Thailand) Co., Ltd. 
2546 – 2550 Business Unit Manager 
  Asia Pacific Elevator Services Limited. 
2541 – 2546 Technical Manager 
  Property Care Services (Thailand) Limited. 
2534 – 2541 Service Sales Manager 
  Jardine Schindler (Thai) Ltd. 
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การก ากับดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของบริษัทฯ เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้

สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด เพื่อน ามาปรับใช้ ให้

เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย พร้อมให้อยู่ในกรอบ

ของการมีจริยธรรมที่ดี โดยเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทยให้เป็นบริษัทจรรยาบรรณดีเด่น ประจ าปี 

พ.ศ. 2546 อีกทั้งบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบ

ต่อหน้าที่ มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอ านาจจะส่งเสริมให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 

การก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มีความโปร่งใสในการด าเนินกิจการ เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยน าหลักเกณฑ์การก า กับดูแล

กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นปัจจัยในการ

เสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใสในการท างาน การด าเนินการให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ การจัดท า

ระบบควบคุมภายในต่างๆ รวมถึงการให้ความส าคัญกับผู้ถือหุ้น และการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ จึงได้ก าหนดนโยบายสนับสนุนการ

ก ากับดูแลกิจการโดยครอบคลุมหลักการส าคัญดังนี้ 

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

- คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบ

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัด แย้งทาง

ผลประโยชน์ รวมถึงรับผิดชอบต่อการกระท าและการตัดสินใจของตนเอง 

- ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและท าหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง

เท่าเทียมกันตามที่ก าหนดไว้ ในข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นรายย่อย ผู้ลงทุนต่างชาติ นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันโดยในปี 2557  ดังนี้ 

- สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น  

- สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา เหมาะสมต่อการตัดสินใจ 

- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส าคัญของบริษัทฯ 

- สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

- สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี 

- สิทธิในส่วนแบ่งผลก าไรของบริษัทฯ 
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ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 บริษัทฯ ได้ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ตามขั้นตอนการประชุมที่ถูกต้องตามกฎหมาย นับตั้งแต่

การเรียกประชุม การจัดส่งเอกสารและแจ้งระเบียบวาระการประชุม ขั้นตอนในการด าเนินการประชุม ตลอดจนการจัดส่งรายงานการประชุมเพื่อ

ส่งเสริมอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นจากสิทธิพื้นฐานตามกฎหมายและสิทธิมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย 

หมวดที่ 2  การปฏิบัตติ่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นผู้บริหารหรือไม่เป็น

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุนต่างชาติ นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอและ

ทันเวลา และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน โด ยการมอบ

ฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เป็นผู้ออกเสียงแทนในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้     รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความ

คิดเห็น ขอค าอธิบาย หรือตั้งค าถามใดๆ  ได้อย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มีการด าเนินการดังนี้ 

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

(1) ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับข้อมูลที่จ าเป็นและเพียงพอ เกี่ยวกับวันประชุม และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าโดยจัดส่งหนังสือเชิญ

ประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนการประชุม ซึ่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูล

เกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และแผนที่ ของสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องน ามาแสดงในวันประชุมด้วย 

เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน เอกสารประกอบรายละเอียดวาระ

การประชุมและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทฯ 

ก าหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผ่าน ผ่านทาง Website: www.interlink.co.th ของบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวัน

นัดประชุมผู้ถือหุ้น 

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือ

บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้นยังสามารถ Download หนังสือ

มอบฉันทะผ่านทาง Website: www.interlink.co.th ของบริษัทฯ  

วันประชุมผู้ถือหุ้น 

(1)   ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 2ภ เมษายน 2557 เวลา 14.00-

16.45 น. ที่ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 48 อาคาร

อินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โดยในการประชุมนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมสถานที่

ส าหรับจอดรถไว้อย่างเพียงพอและเป็นสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมประชุมได้อย่างสะดวก  

(2)   บริษัทฯ จัดเตรียมการเล้ียงรับรองที่เหมาะสม และเพียงพอส าหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 

(3)   ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส าคัญและเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อ

ซักถาม บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยมีการ

แนะน าคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม 

(4)   ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม วาระการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับ

คะแนน และสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน และด าเนินการประชุมเรียงล าดับตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดง

ความเห็นและซักถาม ในแต่ละวาระอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งเพื่อให้การประชุมด าเนินไปอย่างเรียบร้อย

และโปร่งใส  

(5)   ด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล าดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้

แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ 



  

68 

(6)   ด าเนินการให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนส าหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดท าบัตรลงคะแนนแยกตามวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ

ลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ได้เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น 

เพื่อการตรวจสอบในภายหลังด้วย 

(7)   ในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัท บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นได้เลือกกรรมการเป็นรายบุคคลในที่ประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

สามารถเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งได้อย่างเป็นอิสระ และลงมติตามวาระ 

(8)   ในการประชุม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับ

บริษัทฯ และให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน โดยจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอและด าเนินการ

ประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส 

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น 

(1)   เลขานุการบริษัทเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการจัดท าและจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดมา และมีการน าขึ้นแสดงบน Website: www.interlink.co.th ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้

สอบทานความครบถ้วน ก่อนน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้ งจัดส่งให้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วันตามระยะเวลาที่ก าหนดได้อย่างครบถ้วน 

(2)   เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าตนจะได้รับเงินปันผลตามสิทธิอย่างครบถ้วนภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ได้

แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผลการพิจารณาผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงสิทธิ รวมทั้งระบุวัน เวลาและรายละเอียดของเงิน

ปันผลที่จะได้รับ 

(3)   เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบอย่างสม่ าเสมอ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ 

รวมทั้ง Website: www.interlink.co.th ของบริษัทฯ และจัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงกับบริษัทฯ ผ่าน E-

mail: darika@interlink.co.th หรือ  info@interlink.co.th นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นรายย่อยยังสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงจากเลขานุการ

บริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์ โดยผ่านนางสาวดาริกา แตงตรง เบอร์โทรศัพท์ 0-2693-1222 ต่อ 251 

(4)   คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading ) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) 

โดยบุคคลดังกล่าวต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการระมัดระวังในการใช้ข้อมูลภายในใดๆ ซึ่งอาจมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ โดยห้ามมิให้มีการ

น าสารสนเทศภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือที่เป็นความลับไปใช้ หรือน าไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก หรือกระท าการใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

(5)   ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างย่ังยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม 

นอกจากนี้ ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท า

การให้ส านักงาน กลต. ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

คณะกรรมการบริษัทรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผู้

มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส าคัญ ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขัน ชุมชนที่บริษัทฯตั้งอยู่ตลอดจนสังคมส่วนรวมและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 ผู้ถือหุ้น    :   บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยค านึงถึงผลการ

ด าเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง และมีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อที่จะสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ซึ่งเป็นพันธกิจที่ส าคัญ

ของบริษัท ฯ รวมถึงการด าเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น 

http://www.interlink.co.th/
http://www.interlink.co.th/
mailto:info@interlink.co.th
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 คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ท าหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นและนักลงทุน อย่างเท่าเทียมกัน    ทั้งตามสิทธิขั้นพื้นฐาน 

สิทธิที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบจ านวนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถื อหุ้นและ

ออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม และยังให้ สิทธิผู้

ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระของบริษัท โดยทุก  ๆ 

ข้อคิดเห็นจะได้รับการกลั่นกรองเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ  40 ของ

ก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้และหักส ารองตามกฎหมาย 

 พนักงาน  :  บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อบริษัทฯ และเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จในการด าเนิน

ธุรกิจ จึงมีนโยบายที่ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ซึ่งครอบคลุมความต้องการพื้นฐานทุกประการตามที่กฎหมายก าหนด 

ได้แก่ การประกันสุขภาพ การมีวันหยุดพักผ่อนตามอายุงาน การจัดตั้งและสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพการตรวจสุขภาพประจ าปี อีกทั้งยังให้

ความส าคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ท างานให้มีสภาพที่ดีเพื่อให้พนักงานมีความสุขในการท างาน นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมและ

ให้โอกาสพนักงานได้มีการเพิ่มพูนความรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการพัฒนาความรู้ 

ความสามารถ ทักษะในงาน ตลอดจนการมีทัศนคติที่ดี อีกทั้งบริษัท ฯ ยังได้ให้ความส าคัญในเรื่องของการปลูกฝังจิตส านึก และจริยธรรม   ที่ดีใน

การท างานและการด าเนินชีวิต เพื่อที่จะให้เป็นพนักงานที่ดีมีความรู้ความสามารถในการท างาน และเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม 

 ลูกค้า  : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ 

มีมาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระดับราคาที่เหมาะสม และจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการแก่ลูกค้าโดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งจะรักษา

สัมพันธ์ภาพที่ดีกับลูกค้า โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ ยวข้องตาม

ข้อบังคับของกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัท ฯ ได้จัดอบรมสัมมนา (Training Course) ต่างๆ ให้กับทุกกลุ่มลูกค้า เช่น กลุ่มรัฐวิสาหกิจ ราชการ 

ลูกค้าทั่วไป และนักศึกษาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบข่ายสายสัญญาณและอุปกรณ์ในการเลือกใช้และติดตั้งได้อย่างถูกต้อง อย่างต่อเนื่องทุกปี 

 คู่ค้า : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้ประโยชน์ร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลที่

เป็นจริงและถูกต้อง พร้อมให้ความส าคัญกับคู่ค้าเพราะถือเป็นปัจจัยส าคัญในการร่วมสร้างมูลค่าให้กับคู่ค้า บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการสร้ าง

ความสัมพันธ์กับคู่ค้ากลุ่มต่างๆ อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือขัดต่อ

กฎหมายใดๆ 

 เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ก าหนดไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัด 

 คู่แข่งขัน : บริษัทฯ ตระหนักถึงประโยชน์จากการแข่งขันที่จะมีต่อการบริหารกิจการและการปรับปรุ งคุณภาพ บริการอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของลูกค้า จึงมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี การปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการ ค้าที่

สุจริต ด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณ และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้

ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม 

 ชุมชน และสังคม : บริษัทฯ มุ่งด าเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยตระหนักดีถึงความรับผิดชอบที่พึง

มีต่อสังคมโดยรวม ทั้งได้จัดท าโครงการต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รายละเอียดของกิจกรรม

สามารถดูได้จากหัวข้อ “นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม” 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังก าหนดให้มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องควรรับรู้ทั้งการรายงานข้อมูลในแบบ 56-1 รายงานประจ าปี เว็บไซด์ ฯลฯ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบสองทาง เพื่อให้ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสแสดงความเห็นและร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระท าของบริษัทฯ ด้วย 

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการจัดท านโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งมั่นในการด าเนินธุรกิจด้วยความเป็น

ธรรม สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยนโยบายดังกล่าว ได้รับ ความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับอนุมัติคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 โดยได้สื่อสารไป

ยังพนักงานทุกคนผ่านบอร์ดติดประกาศ และเวปไซท์ของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ 
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หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมี

ความจ าเป็นที่ต้องมีการควบคุมและก าหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่

กฎหมายก าหนด โดยมีสาระส าคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ 

SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งท าหน้าที่

ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งทางคณะกรรมการ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเ คร่งครัด โดย

หากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงที่ นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 48 ซอย

รุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ เบอร์โทรศพัท์ 0-2693-1222 ต่อ 251 

 บริษัทฯ มีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเปิดโอกาสให้ซักถามข้อมูลที่ไม่เข้าใจ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูล

เพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2693-1222 ต่อ 251 หรือ E-mail: darika@interlink.co.th  

 บริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซด์ของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน Website: www.interlink.co.th 

ขณะเดียวกันก็ได้จัดให้หน่วยงานสื่อสารขององค์กรท าหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารการด าเนินงาน ตลอดจนผลประกอบการของบริษัทฯ  ผ่านสื่อต่างๆ 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างทั่วถึงและทันเวลา  

 ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรม (Opportunity day) จ านวน 4 ครั้ง เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อสถานการณ์ที่

เกิดขึ้นในปัจจุบันและความโปร่งใสของข้อมูลทางการเงินและผลการด าเนินงานรายไตรมาสและรายปีที่เปิดเผย และเปิดเผยข้อมูลที่นอกเหนือจา ก

หน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายด้วย 

 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ และสถาบันการเงินต่างๆ เข้าเยี่ยมชม พบปะ และสอบถามประเด็นต่างๆ โดยตรงกับ

ผู้บริหารระดับสูง อย่างเท่าเทียมและทันเวลา 

 บริษัทฯ ยังได้จัดแถลงข่าวแก่ผู้สื่อข่าวเป็นครั้งคราว เพื่อให้ข้อมูลทางการเงิน  และอื่ นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถไปถึงนักลงทุน 

ผู้สนใจ และประชาชนทั่วไป อย่างทั่วถึง 

หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. คุณสมบัติ โครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1.1 ความเป็นอิสระและเป็นกลางของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ ในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้าที่

และความเป็นอิสระที่จะตั้งค าถาม แสดงความคิดเห็นหรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1.2 คุณสมบัติของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความหลากหลายในด้านอายุ ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการ

ของบริษัทฯ ท าให้สามารถน ามุมมองใหม่ๆ มาสู่คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการบริษัทได้

อย่างเต็มที่ รวมทั้งเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้กรรมการของบริษัทฯ ได้เข้ารับการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของกรรมการ เช่น หลักสูตร 

DAP DCP ACP และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจที่เพียงพอ โดยเฉพาะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ บริษัทฯ ได้จัดให้

กรรมการได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ กฎ ระเบียบ และข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนได้จั ดเตรียม

คู่มือการเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบทบาท หน้าที่ของกรรมการอย่าง

mailto:darika@interlink.co.th
http://www.interlink.co.th/
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เพียงพอ รวมทั้งบริษัทฯ ได้สนับสนุน ส่งเสริมให้กรรมการได้รับการอบรม และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถท าหน้าที่

ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 

1.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติ

ของกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมบริษัทฯ 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า   

2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

3. ไม่มี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่

กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง  

4. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับ

การแต่งตั้ง 

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ

ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการ

ทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ใ ห้บริการทาง

วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

6. ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น

ใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 

9. กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจเรื่องการด าเนินงานกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท

ย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) สามารถท าได้ โดยกรรมการ

อิสระรายนั้นต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย 

10. สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการที่ไม่มีส่วนรวมบริหารงาน หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในกลุ่มได้ แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

การด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระในกลุ่มและค่าตอบแทนรวมที่ได้รับจากกลุ่มบริษัท ในแบบ 56-1 และรายงานประจ าปี  

1.4 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 9 ท่าน ซึ่งเป็นจ านวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยมีองค์ประกอบของ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 
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 กรรมการที่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จ านวน 6 ท่าน 

 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนได้เสีย ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ถือหุ้น ใหญ่ 

หรือไม่เป็นผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ จ านวน 3 ท่าน 

ดังนั้น บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 3 ท่าน บริษัทฯ จึงมีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ในระดับหนึ่ง 

ส าหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย

คุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.5 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และการแยกต าแหน่ง 

บริษัทฯ มีประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคลคนเดียวกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการก าหนดแบ่งอ านาจภายใต้

บทบาทของประธานกรรมการบริษัทและอ านาจภายใต้บทบาทของกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน และมีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทซึ่ง

ประกอบไปด้วยคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ ท าให้มีการถ่วงดุลและสอบทานการ

บริหารงานได้ระดับหนึ่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่สามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มี

ส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ โดยต้องมีการเสนอรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาและรับรอง  

อนึ่งวิธีการปฏิบัติก็มีการแยกบทบาทจากประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการอย่างแท้จริง ดังเช่นการน าเสนอแผนธุรกิจซึ่ง 

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ได้น าเสนอในฐานะกรรมการผู้จัดการและเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทท่านอื่น ๆ ได้ซักถาม และท้วงติงได้อย่างเต็มที่ 

1.6 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบก าหนดตามวาระ  กรรมการอาจได้รับการ

พิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อเนื่องได้ 

1.7 การเกษียณอายุของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบ 72 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  

ซึ่งมีขึ้นหลังจากที่กรรมการผู้นั้นมีอายุครบ 72 ปีบริบูรณ์ 

1.8 การสรรหากรรมการ 

การคัดเลือกกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้

ก าหนดแนวทางในการเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการบริษัทดังนี้  

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจะท าหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีการพิจารณาจากความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการใหม่ จะ

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมอยู่ด้วย 

นอกจากนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการจะต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง 

 บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ง

นั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 
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ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง

เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ 

นั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น 

อาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ 

การพ้นวาระ 

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม

ส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆ 

ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่งและกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ 

 2. นอกจากข้อ 1 ให้กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  

 ตาย 

 ลาออก 

 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 

 ศาลมีค าส่ังให้ออก   

โดยกรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 

1.9 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่กรรมการ

แต่ละคนได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ต้องการได้ 

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และผล

การด าเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่านประกอบการพิจารณา นอกจากนี้ ยังค านึงถึงหลักยุติธรรม สามารถอ้างอิงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และเป็นค่าตอบแทนที่สามารถรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ต้องการ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติงานที่มี

คุณภาพและมาตรฐานที่ดี เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

1.10  คณะกรรมการย่อยในคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการจ านวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในคณะกรรมการย่อยเพื่อท าหน้าที่พิเศษ 

โดยจะพิจารณาบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการย่อยเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดให้

คณะกรรมการย่อยแต่ละคณะมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ 

 คณะกรรมการย่อยแต่ละคณะจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีอ านาจแจ้งให้ฝ่าย

บริหารเข้าร่วมประชุม ชี้แจง หรือจัดท ารายงานเสนอ หรือว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน าการด าเนินการที่ได้รับมอบหมายได้ตามที่เห็นสมควร โดย

บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และจะต้องจัดท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี 

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อยจ านวน 2 คณะ คือ  

1) คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มิได้เป็นผู้บริหารหรือมีส่วนร่วมบริหารงาน

ของบริษัทฯ ทั้งหมด 3 ท่านโดยมีกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน คือ นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ และนางเสาวนีย์ กมล

บุตร กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ท าหน้าที่สอบทานการด าเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบาย

และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อก าหนดและระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการ
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ควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน ที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทน

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขั ดแย้งทางผลประโยชน์ให้มี

ความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ รวมทั้งการแต่งตั้ง เลิกจ้าง และอัตราก าลังของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

2) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยประกอบด้วย นางเสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด ารงต าแหน่ง

เป็นประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และผู้บริหารของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ล้ิงค์ จ านวน 9 ท่าน เพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรทั้งที่

เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอย่างสม่ าเสมอ โดยครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน 

และการปฏิบัติการด้านอื่นๆ โดยพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและการระงับความรุนแรงของผลกระทบ พร้อมก าหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไข

รวมทั้งมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล โดยส่วนตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้น าแนวทางการวิเคราะห์จัดการความเสี่ยงมา

ประยุกต์ใช้เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและผลักดันให้เกิดการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ และสร้างมาตรฐานการ

ท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1.11 เลขานุการบริษัท 

เพื่อให้การดูแลการด าเนินการงานด้านเลขานุการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้มี

คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท ปัจจุบันผู้ที่ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท คือ นางสาวดาริกา แตงตรง  

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ได้แก่ 

1) จัดท าและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

1.1) ทะเบียนกรรมการ 

1.2) รายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

1.3) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

1.4) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

3) จัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการและประธาน

กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น   

4) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

5) ดูแล ตรวจสอบ และให้ค าแนะน าในการด าเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ

ของบริษัทฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

6)  เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น 

7) ประสานงาน และติดตามการด าเนินงานตามมติของกรรมการ และผู้ถือหุ้น 

8) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแลตามระเบียบและข้อก าหนดของ

หน่วยงานทางการ 

9) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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2. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

2.1 อ านาจหน้าที่เฉพาะของคณะกรรมการบริษัท 

ในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม นอกเหนือจากการด าเนินการอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการก าหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้ เป็นอ านาจหน้าที่และความรั บผิดชอบ

ของคณะกรรมการที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

1. อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายอื่นใดที่ก าหนดให้ เป็นอ านาจหน้าที่ของกรรมการหรือ

คณะกรรมการในบริษัทมหาชน 

2. อ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ก าหนดให้เป็นของคณะกรรมการ 

3. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ 

4. ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ

ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

5. รับผิดชอบในการพิจารณางบการเงินประจ าปี ให้มีความถูกต้องและแสดงถึงฐานะที่เป็นจริงของบริษัทฯ โดยมีการปฏิบัติตาม

มาตรฐานบัญชีทั่วไป ซึ่งได้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

6. พิจารณางบประมาณ และการปรับเงินเดือนประจ าปี งบประมาณจ่ายโบนัสพนักงานสวัสดิการที่ส าคัญของผู้บริหาร น าเสนอเบี้ย

ประชุม และบ าเหน็จกรรมการและอัตราจ่ายเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้น 

7. พิจารณาโครงสร้างบริหาร แต่งตั้งคณะผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม 

8. พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน หรือธุรกรรมในวงเงินที่เกินอ านาจประธานการกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ 

9. ควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ทั้งนี้ ก าหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ใ ห้

กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น  

10. ดูแลให้บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถู กต้อง 

ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ 

11. ติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินงานตามนโยบายและแผนที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.2 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติงานผ่านการประชุมของคณะกรรมการ โดยก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยจ านวน 4 ครั้งต่อปี (3 เดือน

ต่อครั้ง) โดยก าหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้า ตลอดทั้งปีและอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น 

ประธานกรรมการเป็นผู้บริหารการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ก าหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการ 

ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพอ ส าหรับการศึกษาและพิจารณาเรื่องเพื่อการใ ห้ความเห็นและ

การออกเสียงลงคะแนน ดูแลให้เอกสารการประชุมมีสาระข้อมูลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะที่ชัดเจน เพียงพอ และเหมาะสม 

ในที่ประชุม ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาในการน าเสนอสารสนเทศและการอภิปรายซักถาม สรุปประเด็นในวาระการประชุมเพื่อ

การพิจารณาของกรรมการ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็น และประมวลความเห็นและเสนอข้อสรุปที่ได้จากที่

ประชุม 

ในการประชุม กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยส าคัญในเรื่องที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ  
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ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม 

ตลอดจนจัดหาที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความเห็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

การลงมติให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติใด ให้บันทึกค าคัดค้านนั้นไว้ในรายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท ท าหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ท าหนังสือเชิญประชุม 

ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทให้ เป็นไปตามกฎหมาย 

ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดท ารายงานการประชุมเสนอขอความเห็นชอบต่อประธานกรรมการก่อนที่จะน าเสนอให้ที่ประชุม

พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

2.3 รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในดูแลการจัดท ารายงานกิจการและรายงานการเงินของบริษัทฯ และรายงานการเงินรวมของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี โดยการจัดท ารายงานทางการเงินเป็นการจัดท าตามมาตรฐานการ

บัญชีที่รองรับทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดท า รวมทั้ง

ก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ รวมถึงการรายงานใน

แบบรายงานข้อมูล 56-1 และรายงานประจ าปี 

2.4 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้น าเสนอสารสนเทศ

ที่เกี่ยวกับวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบ

งานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และท าความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในโอกาสอื่นๆ 

นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสท าความรู้จักคุ้นเคยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ กรรมการสามารถ

ติดต่อสื่อสารกับผู้บริหารของบริษัทฯ แต่ละคนได้โดยตรง โดยไม่เป็นการก้าวล่วงหรือสอดแทรกการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร แต่ควรจะแจ้งให้

ประธานกรรมการบริหารทราบล่วงหน้า 

2.5 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัททุกท่านมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะ

เห็นได้จากในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีความตั้งใจท าหน้าที่เต็มความสามารถ ทั้งการสอบถามในประเด็นที่ยังไม่

กระจ่าง การตั้งข้อสังเกต การเสนอแนะความคิดเห็น รวมทั้งบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ ของ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) เช่น หลักสูตร 

Directors Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หลักสูตร Audit Committee Program 

(ACP) เป็นต้น ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว รวมทั้งมีการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ช่วยแจ้งหลักสูตรการอบรมที่

น่าสนใจให้กับกรรมการทุกท่านทราบ 

นอกจากนี้ หากมีกรรมการใหม่เข้ามาด ารงต าแหน่ง กรรมการท่านนั้นก็จะได้รับการสรุปลักษณะและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท

ฯ จากประธานกรรมการเพื่อเป็นข้อมูลต่อไป 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ และรับฟัง/เสวนาใน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับสถานการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ที่จัดโดยส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
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2.6 การว่าจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญภายนอก 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีสิทธิที่จะว่าจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน าในการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

 

ด้านการติดตามและการก ากับดูแลฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ตลอดจนได้อนุมัติแผนธุรกิจที่ฝ่ายบริหารได้จัดท าขึ้น เพื่อสนับสนุน

การบรรลุเป้าหมายของกิจการ โดยจะมีการติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของแผนธุรกิจ

และงบประมาณที่ตั้งไว้ ตลอดจนจากข้อมูลรายงานทางการเงิน และข้อมูลผลประกอบการที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายให้คณะกรรมการบริษัท

ทราบอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งรายงานทางการเงินและความคืบหน้าของการด าเนินงานในด้านต่างๆ 

ในกรณีที่การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ คณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมแก้ไข ปรับปรุงหรือดูแลให้ฝ่ายบริหารน าเสนอแผนงาน เพื่ อ

แก้ไขสถานการณ์  นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังได้มีการประเมินผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นรายปีในการก าหนดผลตอบแทนแก่

ฝ่ายบริหารด้วย 

 

ด้านการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอย่างสม่ าเสมอ 

โดยครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน และการปฏิบัติการด้านอื่นๆ โดยพิจารณาถึงโอกาสที่

จะเกิดและการระงับความรุนแรงของผลกระทบ พร้อมก าหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขรวมทั้งมาตรการในการรายงานและการติดตาม

ประเมินผล โดยส่วนตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้น าแนวทางการวิเคราะห์จัดการความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบ

การควบคุมภายในและผลักดันให้เกิดการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ และสร้างมาตรฐานการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้จัดให้มี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นในปี 2557 

 

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯได้ให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน จึงได้ก าหนดภาระหน้าที่อ านาจการอนุมัติ และ

ด าเนินการของผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมี

การแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ซึ่งระบบ

การควบคุมภายในดังกล่าว จะถูกประเมินโดยส่วนตรวจสอบภายใน ซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบั ติงานหลักและกิจกรรมทางการ

เงินที่ส าคัญของบริษัทฯ ได้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดเอาไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก าหนดที่

เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความ

เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับการควบคุม

ภายในตั้งแต่ระดับปฏิบัติการถึงระดับผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่เหมาะสม เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

และเพื่อป้องกันความเสียหายจากการน าทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดย   มิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ  

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน บริษัทฯ มีส่วนตรวจสอบภายในที่รายงานผลการตรวจสอบภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่จะท าให้การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถท าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานพร้อมท าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้



  

78 

ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่ส าคัญของ บริษัทฯ   ได้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  

การปฏิบัติงานของส่วนตรวจสอบภายในนั้น  จะเริ่มวางแผนการตรวจสอบประจ าปี ซึ่งแผนการตรวจสอบประจ าปีจะผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน แล้วด าเนินการตรวจสอบตามแผนที่ก าหนดไว้โดยจัดเก็บเอกสารที่ส าคัญไว้เป็นหลักฐานตามหลักเกณฑ์ของ

มาตรฐานการตรวจสอบภายในที่ก าหนดไว้  พร้อมรายงานผลการตรวจสอบภายในและข้อเสนอแนะให้แก่ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องทราบแล้วรายงานให้

คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 7 

ครั้ง ทั้งนี้งานตรวจสอบภายในจะมีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอตลอด ทั้งปี โดยจะหมุนเวียนตรวจสอบในแต่ละ

ระบบงานตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีภายนอกรวมถึงผล

การแก้ไขของบริษัทฯ โดยในปี 2557 จากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก ไม่พบข้อสังเกตที่มีสาระส าคัญ 

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและ

งบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้น าเสนอ และคณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับฝ่าย

บริหารอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ และเพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ (STRATEGY) เติบโต ต่อเนื่อง และย่ังยืน 

พันธกิจ (MISSION) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 “บริษัทน าเข้าและจัดจ าหน่ายสายสัญญาณ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย” 

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด 

 “ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกทั่วไทย” และ “ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ปลอดภัยและทันสมัยที่สุด”

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 

 “ผู้เชี่ยวชาญโครงการ Submarine Cable และ Transmission Line” 

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ ากัด 

 “ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ปลอดภัยและทันสมัยที่สุด” 

 

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและจริยธรรมส าหรับพนักงาน 

เพื่อให้การด าเนินธุรกิจก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้ความส าคัญเท่าเทียมและควบคู่กัน ไป

ระหว่างความส าเร็จตามเป้าหมายและวิธีการที่ใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งความส าเร็จนั้นๆ ดังนั้น บริษัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ

บริษัทฯ ทุกระดับ ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีสาระส าคัญ และไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 

นอกจากนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ ได้

ก าหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย ต้องจัดท ารายงาน

การถือหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตนตามแบบและภายในระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับว่าด้วยการรายงานการ

ถือหลักทรัพย์ 
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ส่วนการให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ได้ก าหนดให้ต้องด าเนินการโดยผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะ 

และการให้ข้อมูลต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และโดยระมัดระวัง 

 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน 

รวมทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายในบริษัทจึงได้ออกระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้กร รมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯไม่น าไปเปิดเผยหรือแสวงหา

ประโยชน์แก่ตัวเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งต้องไม่ท าการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดย

ใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และ/หรือเข้าท านิติกรรมอันใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิ ด

ความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูล ภายในของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน 

และจะต้องหลีกเลี่ยงหรืองดเว้นการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินในรายไตรมาสและงบ

การเงินประจ าปีจะเปิดเผยสู่สาธารณชน 

3. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท าการ 

4. หลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน และต้องส่งส าเนารายงานดังกล่าวจ านวน 1 ชุดให้แก่บริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ส านักงานสอบบัญชีรับอนุญาตในรอบปี 2557 จ านวนทั้งสิ้น 1,450,000 

บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ประกอบธุรกิจในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and Communication 

Technology: ICT) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจจัดจ าหน่าย (Distribution Business) เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นผู้น าเข้า 

(Importer) และจัดจ าหน่าย (Distributor) สายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม (Cabling) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจัด

จ าหน่ายสินค้ายี่ห้อชั้นน าอันดับต้นๆ ของโลก ได้แก่ LINK AMP และสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ คือ 19” GERMANY 

EXPORT RACK ทั้งยังมีสินค้าที่หลากหลายและครอบคลุมครบวงจร ท าให้ปัจจุบันบริษัทฯ กลายเป็นผู้น าอันดับ 1 ในธุรกิจนี้โดยมีส่วนแบ่งทาง

การตลาดมากที่สุดในประเทศไทย ธุรกิจวิศวกรรม (Engineering Business) เป็นธุรกิจรับออกแบบก่อสร้างและ/หรือติดตั้งระบบสื่อสาร

สายสัญญาณทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นสายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสง (Fiber Optic Cable) สายเคเบิ้ลใต้ทะเล (Submarine Cable) สายเคเบิ้ลใต้ดิน 

(Underground Cable) และงานวิศวกรรมอื่นๆ มุ่งเน้นเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการความเชี่ยวชาญในการติดตั้งสูง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะ

ไม่รับงานทับซ้อนกับงานของลูกค้าของธุรกิจจัดจ าหน่าย (Distributor)  ทั้งนี้ บริษัทฯยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้วางระบบสายเคเบิ้ลใยแก้วน า

แสง (Fiber Optic Cable) และสายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์ให้แก่โครงการขนาดใหญ่ของทั้งภาครัฐและเอกชน ธุรกิจเทเลคอม (Telecom 

Business) เป็นธุรกิจที่ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงไฟเบอร์ออฟติกผ่านโครงข่าย Interlink Fiber Optic Network ทั่วไทย โดยอาศัย

เทคโนโลยีที่เพิ่มขีดความสามารถของระบบโครงข่ายและสามารถให้บริการได้ครบทุกรูปแบบ สามารถบริหารจัดการส่งข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยมีค่า Network Ability (NA) เฉลี่ยที่ 99.991% และ Service Level Agreement (SLA) เฉลี่ยที่ 99.954% ทั้งยังได้รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ประเภทมีโครงข่ายเป็นของตนเอง จากส านักกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กสทช.) นอกจากนั้นยังให้บริการ Interlink Data Center ที่มีความทันสมัยและปลอดภัยที่สุด ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท 

อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ ากัด 

นอกจากการประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) แล้ว บริษัทฯยังได้มีการตอบแทนสังคมผ่านโครงการ 

CSR (Corporate Social Responsibility) ต่างๆ ทั้งภายใต้การด าเนินงานของบริษัทฯเอง และมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ เพื่อตอบสนองนโยบาย

สูงสุดของบริษัทฯ คือ “เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน” เช่น คอร์สอบรมให้ความรู้ในเรื่องผลิตภัณฑ์ให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการรักษ์

สิ่งแวดล้อม กิจกรรมจิตอาสา “โครงการพี่สอนน้อง” ปลูกปัญญา พร้อมมอบความอบอุ่น ภายใต้การด าเนินงานของมูลนิธิให้ใจ ฯลฯ 
 

การด าเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน 

เป็นเวลากว่า 27 ปี ที่กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ได้ด าเนินธุรกิจเคียงคู่อยู่กับสังคมไทย ได้มีความตระหนักในความส าคัญของการด าเนิน

ธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) จึงมีการก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องไปกับ

นโยบายของการด าเนินธุรกิจภายใต้เป้าหมาย “เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน” เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมอย่าง

ยั่งยืนสูงสุด ดังต่อไปนี้ 

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี

ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด  

ด้านที่ 2 การด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีจริยธรรม และความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  พร้อมทั้งปฎิบัติตามกฎหมาย เคารพ

กฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง  

ด้านที่ 3 การพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่ง “คนดี คนเก่ง” ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนแนวคิดความ

รับผิดชอบต่อสังคมไปสู่ภายนอกองค์กร ผ่านกระบวนการ CSR โดยให้ความส าคัญในทุกระดับของการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านที่ 4 การมุ่งมั่นพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการด าเนินธุรกิจด้วยความสุจริต  สามารถตรวจสอบได้  มุ่งเน้นการ

เจริญเติบโตของบริษัทฯควบคู่ไปกับการดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน  



  

81 

ด้านที่ 5 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม  ภายใต้หลักความเชื่อว่าบริษัทฯจะไม่สามารถเติบโตได้ หากปราศจากการ

ช่วยเหลือเกื้อกูลจากชุมชนและสังคม โดยให้ความส าคัญในด้านการพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม  สังคม และมีส่วนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต

ของชุมชนให้ดีขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสา ผ่านทางกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ 

ด้านที่ 6 การพัฒนานวัตกรรม (Innovation) ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (System) เริ่ม

ตั้งแต่การป้องกัน (Prevent) รักษา (Maintain) ปรับปรุง (Improve) และพัฒนา (Development) เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ 

(Innovation) อยู่เสมอ 
 

การเปิดเผยข้อมูลการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทฯได้เปิดเผยรายละเอียดการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2557 (CSR Report 

2014) โดยคัดเลือกเฉพาะการด าเนินงานที่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ ตามแนวทางของการจัดท ารายงานความยั่งยืนที่จัดท าโดยตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้กรอบการจัดท ารายงานขององค์กรแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: 

GRI) ฉบับ G4 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านการรายงานและผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ ฉบับล่าสุด โดยแยกย่อยออกได้

เป็น 8 หัวข้อหลัก ดังนี้ 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงคุณค่าในการก ากับดูแลกิจการที่ดี  โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการด าเนินกิ จการในทุกขั้นตอน 

ยึดหลักบริหารงานภายใต้ความโปร่งใส เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยได้ยึดแนว

ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 

2. การต่อต้านคอร์รัปชั่น 

บริษัทมีนโยบายในการด าเนินการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยได้จัดท าแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท 

ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เอกสารเลขที่ บช.480/57/บส. 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯยึดหลักในการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีนโยบาย และระเบียบปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์

อักษร ซึ่งเป็นธรรมกับบุคลากรทุกคน โดยมีการด าเนินงานเป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานสากล ผ่านกลไกการบริหารงานของฝ่ายทรัพยากร

บุคคล 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯให้ความคุ้มครอง ดูแล และจัดสรรสวัสดิการอย่างเหมาะสมให้กับบุคลากรทุกคน รวมทั้งการคุ้มครองสถานภาพการท างานของ

บุคลากรทุกส่วนงาน รวมทั้งให้ความเสมอภาคทางโอกาสในการเข้าท างานอย่างไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ ตาม

มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 ในระดับราคาที่เหมาะสม ให้ข้อมูลโดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าหรือผู้บริโภคโดยไม่ได้

รับอนุญาต 

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยความใส่ใจต่อผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม  ด้วยความใส่ใจตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ดังนั้น

ผลิตภัณฑ์ที่น าเข้ามาจัดจ าหน่ายจึงอยู่ภายใต้มาตรฐาน RoHS (Restriction of Hazardous Substances) ซึ่งเป็นระเบียบของสหภาพยุโรป 
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(Directive 2002/95/EC) ที่ก าหนดไว้เป็นมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นในการออกแบบศูนย์ Data Center ยังเน้นให้เกิดการ

ประหยัดพลังงานสูงสุด รวมทั้งการมีระเบียบปฏิบัติในการท างานอย่างชัดเจน เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อส่ิงแวดล้อม 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทฯตอบแทนชุมชนผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน  รวมทั้งด าเนินกิจการโดย

ค านึงถึงผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อน ามาปรับปรุงให้เกิดคุณค่าร่วมแก่กันทุกฝ่าย   

8. การมีนวัตกรรมหรือเผยแพร่นวัตกรรม 

บริษัทฯได้ประกอบกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการปฏิบัติและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (System) เริ่มตั้งแต่การป้องกัน 

(Prevent) รักษา (Maintain) ปรับปรุง (Improve) และพัฒนา (Development) เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ (Innovation) อยู่เสมอ 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กร  

1. สัมมนาประจ าปี : กิจกรรมแรกที่จัดขึ้นในต้นปีเพื่อให้พนักงานและผู้บริหารได้เรียนรู้และความเข้าในในการปฏิบัติงานของแต่ละ

ส่วนงาน ส่งผลให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานสามารถดึงศักยภาพการท างานออกมาได้อย่างเต็มที่ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างสูงสุด ซึ่งเป็นสิ่ง

ส าคัญที่ท าให้บริษัทฯสามารถด าเนินธุรกิจได้ตามนโยบายและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2. ตรวจสุขภาพประจ าปี : ส่งเสริมการตรวจสุขภาพและสุขอนามัยที่เหมาะสมของพนักงาน สร้างเสริมศักยภาพที่ดีของร่างกายให้

พร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

3. โครงการใจสบาย...กายเป็นสุข : เป็นกิจกรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจะเน้นการบรรยายให้ความรู้

เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตให้กับพนักงานในองค์กร ปรับเปลี่ยนทัศนคติในด้านบวก สอนปฏิบัติธรรม และเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งจะมีการด า เนิน

กิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานที่ตามความเหมาะสม 

4. โครงการ 5 ส. : มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาคุณภาพในการท างานให้แก่บุคลากรทุกระดับ ทั้งยังเป็นการปลูกฝังการสร้างวินัยและคุณลักษณะนิสัยที่ดีในการปฏิบั ติงาน ซึ่งการน า

กิจกรรม 5ส มาใช้เป็นพื้นฐานในการด าเนินงานนั้นยังก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย 

5. โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม :  กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ทุกหน่วยงาน ได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ

คิดค้นวิธีการอนุรักษ์พลังงาน ลดปัญหาโลกร้อน ปลูกฝังจิตส านึกในการหวงแหน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  

6. ท่องเที่ยวประจ าปี : เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้ผ่อนคลายความเครียดจากการปฏิบัติงาน เสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ ความสามัคคีระหว่างพนักงานและผู้บริหารผ่านกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น กีฬาสี กิจกรรมแรลลี่ เป็นต้น นอกเหนือไปจากนั้นยัง

ถือเป็นโอกาสอันดีในการที่จะน าบุคลากรทั้งองค์กรไปร่วมกันท ากิจกรรม CSR นอกสถานที่ เช่น ปล่อยเต่าทะเล ปลูกป่าชายเลน ฯลฯ 

7. อบรมการดับเพลิงขั้นต้น : เป็นการอบรมเพื่อให้ความรู้วิธีการดับเพลิงขั้นต้น และน าไปปฏิบัติได้จริงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น 

ความรู้เกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การปฐมพยาบาล ฯลฯ  

8. การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ : มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนและซ้อมการอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย โดยให้บุคลากรเข้าไปอยู่ในสถานการณ์

จ าลองเพื่อที่จะสามารถเตรียมพร้อม ไม่ตื่นตระหนก และไม่ประมาทเมื่อเกิดสถานการณ์จริง 

9. สหกรณ์อินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ : ก่อตั้งและด าเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อปลูกฝังให้บุคลากรรู้จักประหยัด อดออม และ

ช่วยเหลือบุคลากรผู้ที่มีปัญหาทางการเงิน 

10. Interlink Training Course : อบรมให้ความรู้บุคลากรภายในเพื่อส่งเสริม แนะน าข้อมูลการท างาน และวิธีการใช้ที่เหมาะสม

ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของอินเตอร์ลิ้งค์  

11. อบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น : อบรมให้ความรู้บุคลากรภายในเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในการใช้คอมพิวเตอร์ในการ

ปฏิบัติงาน เช่น การบ ารุงรักษา การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น การใช้โปรแกรม Navision ฯลฯ 
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12. โครงการ Morning Talk : กิจกรรมเพื่อช่วยในการสานสัมพันธ์ วิเคราะห์การท างานของพนักงานในแต่ละสัปดาห์ที่ผ่านมา โดย

มีการเสนอแนะ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และท าความเข้าใจกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน อันจะส่งผลให้สามารถให้

ค าแนะน าแก่ผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง  

ความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกองค์กร  

1. Interlink Training Course : อบรมให้ความรู้ ส่งเสริม แนะน า ข้อมูลการใช้งาน และวิธีการใช้ที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ทุก

ประเภทของบริษัทฯให้แก่ผู้บริโภค เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้งานอย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างสูงสุด  

2. Road Show : กิจกรรมการเดินสายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของ

ประเทศไทย ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 

3. Special Group Seminar : เป็นงานสัมมนาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มข้าราชการ กลุ่มรัฐวิสาหกิจ กลุ่ม

มหาวิทยาลัย กลุ่มผู้ให้ค าปรึกษาและออกแบบระบบสื่อสาร และกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อแนะน าและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ

บริษัทฯ 

4. Product Seminar : งานสัมมนาและการจัดแสดงสินค้า เพื่อเป็นการน าเสนอข้องมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  รวมทั้งมีการให้

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้อง 

5. Interlink Campus Tour : เป็นกิจกรรมให้ความรู้ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้ได้รับความรู้ด้านระบบสายสัญญาณ

คอมพิวเตอร์และระบบโทรคมนาคม พร้อมทั้งจัดกิจกรรม Work Shop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ไปประกอบวิชาชีพต่อไปได้ใน

อนาคต 

6. สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ (Cabling Contest) : การจัดการแข่งขันขึ้นเพื่อส่งเสริม พัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถ

ทางด้านเทคโนโลยี รวมถึงพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษาไทยในการที่จะต่อยอด และเปิดโอกาสให้เยาวชนกลุ่มนี้เป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับ

เวทีโลกต่อไป 

7. Thank you Party : เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อตอบแทนลูกค้าที่ได้ให้ความไว้วางใจในบริษัทฯเป็นอย่างดีมาโดยตลอด 

อย่างไรก็ตาม นอกจากโครงการ CSR ที่ได้กล่าวมาในข้างต้นแล้ว เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนคืนสู่สังคมอย่างแท้จริง บริษัทฯ จึงได้มี

การด าเนินโครงการภายใต้การก ากับดูแลของ “มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ” โดยต้องการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในสังคมไทยได้รับการ

อบรม พัฒนาจิตใจ ปลูกฝังจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานที่ยั่งยืนให้แก่สังคมไทย ก่อให้เ กิด

โครงการภายใต้มูลนิธิฯ ดังนี้ 

“โครงการพี่สอนน้อง” ปลูกปัญญา พร้อมมอบความอบอุ่น : ด าเนินการจัดกิจกรรม มอบความรู้ การด าเนินชีวิตตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง และสร้างความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย โดยในปี มีจิตอาสาที่เป็นพนักงาน ของ  

บริษัทฯ เสียสละเวลาส่วนตัว เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจกว่า 100 ท่าน ซึ่งในตลอดระยะเวลาที่ด าเนินโครงการมาทีมจิตอาสาสามารถ

ปฏิบัติภารกิจได้แล้วทั้งสิ้น 32โรงเรียน ใน 17 จังหวัด 
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รายการระหว่างกัน 
 

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
  มูลค่า (ล้านบาท) 

บุคคล/บริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 2557 2556 2555 

     

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จ ากัด ค่าเช่า: บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเช่าบ้านพักรับรองเพื่อใช้เป็นสถานที่จัด
กิจกรรมภายในบริษัทฯ เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา และการประชุม
ประจ าปี เป็นต้น และเช่าเพื่อเป็นที่พักรับรองลูกค้า ตามปกติธุรกิจของ
บริษัทฯ อัตราค่าเช่าและเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา 

0.15 0.35        0.33 

 
นายสมบัต ิอนันตรัมพร 

 
ค้ าประกัน: เพื่อการใช้วงเงินสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ตามปกติธุรกิจ
ของบริษัทฯ 
 

 
3,705.00 

 
3,705.00 

    
1,450.00  

 

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทอื่น 
  มูลค่า 

บุคคล/บริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 2557 2556 2555 

     

บริษัท. อี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล (1991) 
จ ากัด 

รายได้จากการขาย: บริษัทฯ ขายสินค้า โดยราคาขายเป็นไปตามราคา
ตลาดและเงื่อนไขไม่แตกต่างจากการขายให้แก่บุคคลอื่น 
 

1.73 1.74        1.54  

  
ซื้อสินค้า: บริษัทฯ ว่าจ้างให้ผลิตตู้ใส่อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
สื่อสารโทรคมนาคม (Rack Cabinet) ภายใต้ยี่ห้อและลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ 
โดยมีนโยบายการท าสัญญาการว่าจ้างผลิตให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้า
ปกติที่เคยท ามา และการคิดราคาให้คิดตามราคาที่บริษัทฯ คาดว่าจะ
สามารถมีอัตราก าไรได้ตามที่บริษัทฯ ได้คาดการณ์ไว้อย่างเหมาะสม 
 

 
106.12 

 
109.38 

   
   102.09  

  
รายได้เงินปันผล: บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้นสามัญของ
บริษัท อี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จ ากัด โดยบริษัทฯ มีอัตราร้อย
ละของการถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 10 
 

 
0.50 

 
0.50 

 
0.50 

  
ลูกหนี้การค้า ณ 31 ธันวาคม 
 

 
0.49 

 
0.52 

     
   0.47  

  
เจ้าหนี้การค้า ณ 31 ธันวาคม 
 

 
21.23 

 

 
27.17 

     
   27.81  
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  มูลค่า 

บุคคล/บริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 2557 2556 2555 

 
บริษัท สปิริต เอ็นเทอร์ไพรซ์ จ ากัด 

 
รายได้จากการขาย: บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อดูแลลูกค้าในกลุ่มสปิริต โดย
เน้นลูกค้าตามต่างจังหวัด และช่วยในการกระจายสินค้าที่บริษัทฯ เป็น
ตัวแทนจ าหน่าย โดยราคาขายเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขไม่แตกต่าง
จากการขายให้แก่บุคคลอื่น 
 

 
- 

      
  7.59  

      
  2.65  

   
เจ้าหนี้การค้า ณ 31 ธันวาคม 
 

 
0.003 

      
  0.34  

      
  1.03  

 
มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ 

 
ซื้ออื่นๆ: บริษัทฯ ซื้อสินค้าประเภทสินค้าพรีเมี่ยมเพื่อมอบให้แก่คู่ค้าทาง
ธุรกิจ โดยมุ่งหวังให้ทางมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจน ารายได้จากการขาย
สินค้าดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมต่อไป โดยราคาซื้อสินค้า
จากมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจเป็นราคาตลาดทั่วไปที่ทางมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์
ให้ใจขายให้แก่บุคคลภายนอกตามที่ระบุใน Price List โดยบริษัทฯ ได้รับ
ส่วนลดจากการซื้อในปริมาณมาก ซึ่งเป็นส่วนลดตามปกติทางธุรกิ 
 

 
0.02 

       
0.38  

       
 0.71  

     

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

บริษัทฯ จะมอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวเพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา

ให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปและเป็นไปตามราคาตลาด และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกัน จะไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการ

ระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้ เพื่อความเป็นธรรมและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต  

(รายละเอียดจ าแนกตามลักษณะของรายการดังแสดงในตารางด้านบน) 

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน 

 บริษัทมีการท าสัญญา โดยก าหนดผลตอบแทนของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน  

 สามารถใช้ราคาตลาดอ้างอิงราคาที่ก าหนดได้ 

 มีการท ารายงานเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา ให้ความเห็น และรับรองรายการ และเปิดเผยถึงชนิด มูลค่า และ

เหตุผลการท ารายการของรายการดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 

 กรณีที่รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น จ าเป็นต้องมีความเห็นของผู้เชี่ยวชาญประกอบ บริษัทจะได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความเป็นอิสระ

เพื่อให้ความเห็นแก่รายการดังกล่าว 
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ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ของงวดบัญชี 1 มกราคม 

ถึง 31 ธันวาคม ส าหรับปี 2555 - ปี 2557 

 

ผลการด าเนินงาน 
ในปี 2557 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์”) ประกอบธุรกิจ 3 ธุรกิจ

ด้วยกัน ได้แก่ ธุรกิจจัดจ าหน่าย (DISTRIBUTION BUSINESS) ธุรกิจวิศวกรรม (ENGINEERING BUSINESS) และธุรกิจเทเลคอม 

(TELECOM BUSINESS)  ซึ่งการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานมีดังต่อไปนี้ 

(1) รายได้ 

รายการ 

งบการเงินรวม ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2555 2556 2557 

ล้านบาท อัตราร้อยละ
ต่อรายได้
รวม 

ล้านบาท อัตราร้อยละ
ต่อรายได้
รวม 

ล้านบาท อัตราร้อยละ
ต่อรายได้
รวม รายได้ 

      
   รายได้จากการขาย   1,289.50        88.51    1,463.35        73.72    1,641.20        61.17  

   รายได้จากธุรกิจวิศวกรรม     167.36        11.49      510.99        25.74      811.87        30.26  

   รายได้จากการให้บริการให้เช่าวงจร          -             -          10.74         0.54      112.01         4.18  

   รายได้จากการรับเหมาติดต้ังวงจรโครงข่าย          -             -             -             -        114.92         4.28  

   รายได้จากการให้บริการเช่าพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์          -             -             -             -           2.80         0.10  

รวมรายได้   1,456.86      100.00    1,985.08      100.00    2,682.80      100.00  

รายได้หลักของบริษัทฯ ในปี  2555 ถึงปี 2557 มาจากรายได้จากธุรกิจจัดจ าหน่ายและธุรกิจวิศวกรรม โดยส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีรายได้ทั้งสิ้น 1,456.86 ล้านบาท 1,985.08 ล้านบาท และ 2,682.80 ล้านบาท ตามล าดับ 

หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.26 และร้อยละ 35.15 ส าหรับปี 2556 และปี 2557 ตามล าดับ โดยในปี 2557 สัดส่วนรายได้จากธุรกิจจัด

จ าหน่ายคิดเป็นประมาณร้อยละ 60 ของรายได้รวม รายได้จากธุรกิจวิศวกรรมคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของรายได้รวม และรายได้จากธุรกิจ

เทเลเคอมคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของรายได้รวม ซึ่งถึงแม้ว่าสัดส่วนรายได้จากธุรกิจจัดจ าหน่ายในปี 2557 แต่มูลค่ารายได้จากธุรกิจจัด

จ าหน่ายนั้นแท้จริงแล้วเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนรายได้ดังกล่าว มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจวิศว กรรมและ

ธุรกิจเทเลคอมนั่นเอง โดยธุรกิจวิศวกรรมการได้มีการรับรู้รายได้ของโครงการทางวิศวกรรมโครงการใหม่ 2 โครงการซึ่งเป็นโครงการที่มีมูลค่า

งานสูงที่สุดตั้งแต่เริ่มด าเนินงานในธุรกิจวิศวกรรม และธุรกิจเทเลคอมที่มีการรับรู้รายได้เต็มปีในปี 2557 นั่นเอง 

การวิเคราะห์รายได้แยกตามประเภทธุรกิจมีดังต่อไปนี้ 

1.1  รายได้จากธุรกิจจัดจ าหน่ายส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 มีมูลค่าทั้งสิ้น 1,289.50 ล้านบาท 

1,463.35 ล้านบาท และ 1,641.20 ล้านบาท ตามล าดับหรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจจัดจ าหน่ายร้อยละ 13.48 และ 12.15 

ส าหรับปี 2556 และปี 2557 ตามล าดับ การเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจจัดจ าหน่ายมีสาเหตุส าคัญจากการเติบโตของอุตสาหกรรมที่อุปโภคสินค้า

อุปกรณ์ข่ายสายโทรคมนาคมและการสื่อสารเป็นส่วนประกอบหลัก ท าให้บริษัทฯ มีจ านวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีปริมาณการขายที่เพิ่ มขึ้น 

อย่างไรก็ตาม อาจเป็นที่สังเกตว่าอัตราการเติบโตของรายได้จากธุรกิจจัดจ าหน่ายมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นที่ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากฐานรายได้จ ากธุรกิจ

จัดจ าหน่ายเพิ่มสูงขึ้นทุกๆ ปี ซึ่งทางผู้บริหารได้ตระหนักถึงประเด็นนี้ โดยในปี 2558 ที่จะถึงนี้ ทางผู้บริหารได้วางเป้าหมายที่จะรักษาอัตราการ

เติบโตให้อยู่ในระดับร้อยละ 10-20 โดยการวางกลยุทธ์ของธุรกิจจัดจ าหน่ายอย่างรัดกุม โดยการขยายฐานลูกค้า เพิ่มประเภทของสินค้าและท า

รายการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง 
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1.2  รายได้จากธุรกิจวิศวกรรมส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 มีมูลค่าทั้งสิ้น 167.36 ล้านบาท 

510.99 ล้านบาท และ 811.87 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 205.32 ในปี 2556 และร้อยละ 58.58 ในปี 2557 

ตามล าดับ 

โดยทั่วไป ระยะเวลาในการก่อสร้างของโครงการธุรกิจวิศวกรรมจะอยู่ระหว่าง 1 ปีถึง 2 ปี ท าให้โครงการหลักๆ ที่ด าเนินการก่อสร้าง

ในแต่ละปีนั้นแตกต่างกัน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ปี 
 

จ านวน
โครงการหลัก  

มูลค่า
โครงการหลัก  

การรับรู้
รายได้ของ

โครงการหลัก 
 

รายได้จาก
ธุรกิจ

วิศวกรรม 
 

สัดส่วนรายได้
ของโครงการ

หลัก 
 

หมายเหตุ 

2555 
 

3 
 

      195.48  
 

       150.00  
 

      167.36  
 

89.63% 
 

ก 

2556 
 

2 
 

    1,950.00  
 

       494.85  
 

 510.99  
 

96.84% 
 

ข 

2557 
 

2 
 

1,950.00 
 

797.10 
 

811.87 
 

98.18% 
 

 ค  

ก. โครงการหลักในปี 2555 คือ โครงการงานติดตั้งอุปกรณ์สายส่ง 115 KV อ.ปาย แม่ฮ่องสอน และโครงการงานก่อสร้างสถานี

ไฟฟ้า จ.ล าพูน ซึ่งทั้ง 2 โครงการมีมูลค่างานรวมทั้งสิ้น 195.48 ล้านบาท และรับรู้รายได้ในปี 2555 ไปกว่า 90% คงเหลือให้รับรู้ต่อในปี 2556 

และ 2557 อีกจ านวนหนึ่ง 

ข. โครงการหลักในปี 2556 คือ โครงการงานจ้างเหมาก่อสร้างเคเบิ้ลใต้น้ าระยะ 22 เควีไปยัง เกาะกูด เกาะหมาก จังหวัดตราด 

มูลค่าโครงการ 1,150 ล้านบาท และโครงการงานจ้างเหมาก่อสร้างเคเบิ้ลใต้น้ าระยะ 115 เควี ไปยัง เกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มูลค่า

โครงการ 800 ล้านบาท ซึ่งมีขั้นความส าเร็จของงาน ณ 31 ธันวาคม 2556 ที่ร้อยละ 33.91 และร้อยละ 12.89 ตามล าดับ โดยรายได้ส่วนที่

เหลือจะรับรู้ในปี 2557 และ 2558 ต่อไป 

ค. โครงการหลักในปี 2557 เป็นโครงการเดียวกันกับ ข. คือ โครงการงานจ้างเหมาก่อสร้างเคเบิ้ลใต้น้ าระยะ 22 เควีไปยัง เกาะกูด 

เกาะหมาก จังหวัดตราด มูลค่าโครงการ 1,150 ล้านบาท และโครงการงานจ้างเหมาก่อสร้างเคเบิ้ลใต้น้ าระยะ 115 เควี ไปยัง เกาะพงัน จังหวัด

สุราษฎร์ธานี มูลค่าโครงการ 800 ล้านบาท ซึ่งมีขั้นความส าเร็จของงาน ณ 31 ธันวาคม 2557 ที่ร้อยละ 78.75 และร้อยละ 48.06 

ตามล าดับ โดยรายได้ส่วนที่เหลือจะรับรู้ทั้งหมดในปี 2558 

จากรายละเอียดข้างต้น พบว่ารายได้จากธุรกิจวิศวกรรมจะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของโครงการที่ได้มาในแต่ละปี ซึ่งทาง

กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์มีนโยบายในการคัดเลือกงานโครงการที่ให้ผลก าไรสูง เช่น งานต้องอาศัยความช านาญเป็นพิเศษและมีระดับการแข่งขั นต่ า 

เช่น งานก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ทะเล (Submarine Cable) ท าให้ในปี 2555 บริษัทฯ ไม่มีการรับงานก่อสร้างเพิ่มเติม ยกเว้นงานส่วนเพิ่มจาก

สัญญาหลักที่มีอยู่แล้วในมูลค่าที่ไม่มีสาระส าคัญ โดยงานโครงการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ทะเลดังกล่าว ได้เปิดให้มีการประมูลงานในปี 2556 ทั้งสิ้น 

2 โครงการซึ่งทางกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ก็สามารถชนะการประมูลดังกล่าวได้ทั้ง 2 โครงการเช่นกัน โดยในปี 2557 นั้น ไม่มีโครงการก่อสร้าง

ระบบเคเบิ้ลใต้ทะเลออกเพื่อประมูลเลย 

1.3  รายได้จากธุรกิจเทเลคอม ประกอบไปด้วยบริการ 3 ประเภท ดังนี้ 

 รายได้จากให้บริการเช่าวงจร 

 รายได้จากการให้บริการเช่าวงจรส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีมูลค่าทั้งสิ้น 10.71 ล้านบาท โดยธุรกิจเทเล

คอมนั้น บริหารงานโดยบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด (“อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม”) ซึ่งได้ท าการก่อสร้างโครงข่าย INTERLINK FIBER 

OPTIC NETWORK ทั่วประเทศไทยไปตามเส้นทางรถไฟตั้งแต่ปี 2555 และได้ด าเนินแล้วเสร็จในปี 2556 ซึ่งโครงข่ายดังกล่าวสามารถให้บริการ

ได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 และสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ได้ตามแผนงาน โดย ในปี 2557 โครงข่าย INTERLINK FIBER 

OPTIC NETWORK สามารถสร้างรายได้แก่กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ได้ถึง 112.04 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ทางผู้บริหารได้ตั้งไว้ 
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 รายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย 

 ในระหว่างปี 2557 อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม ได้รับงานติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติก เพื่อสร้างรายได้ให้กลุ่มบริษัทเพิ่มเติม โดยอาศัย

ความสามารถและความเชี่ยวชายของแผนกก่อสร้างโครงข่าย INTERLINK FIBER OPTIC NETWORK ซึ่งสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 114.92 

ล้านบาท  

 รายได้จากการให้บริการเช่าพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ 

 อาคาร INTERLINK DATA CENTER ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและให้บริการแก่ลูกค้ารายแรกในเดือนตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา โดย

เป็นการให้บริการที่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ทั้งสิ้นร้อยละ 20 ของพื้นที่ให้บริการทั้งหมด ทั้งนี้ พื้นที่ให้บริการประมาณร้อยละ 60 

ของพื้นที่ให้บริการทั้งหมดได้ท าการเซ็นต์สัญญากับลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งแล้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมที่จะให้บริการใน

ปลายปี 2558 ส าหรับพื้นที่ให้บริการอีกร้อยละ 20 ของพื้นที่ให้บริการทั้งหมดที่เหลืออยู่ ได้ส ารองไว้เพื่อสร้างคลาวด์คอมพิวติ้งในอนาคต 

(2) ต้นทุนการขายและค่าใช้จ่าย  

รายการ 

งบการเงินรวม ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2555 2556 2557 

ล้านบาท 
อัตราร้อยละ
ต่อรายได้รวม 

ล้านบาท 
อัตราร้อยละ
ต่อรายได้รวม 

ล้านบาท 
อัตราร้อยละ
ต่อรายได้รวม 

ต้นทุนขาย 
      

   ต้นทุนจากการขาย   984.61        67.58  1,099.37        55.38  1,264.90        47.15  

   ต้นทุนจากธุรกิจวศิวกรรม   141.85         9.74    419.95        21.16    651.20        24.27  

   ต้นทุนจากการให้บริการให้เช่าวรจร          -             -        7.46         0.38     85.58         3.19  

   ต้นทุนจากการรับเหมาติดต้ังวงจรโครงข่าย          -             -             -             -       81.94         3.05  

   ต้นทุนจากการให้บริการเช่าพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์          -             -             -             -        3.79         0.14  

รวมต้นทุนขาย 1,126.46        77.32  1,526.78        76.91  2,087.41        77.81  

ต้นทุนขายของบริษัทฯ แบ่งออกเป็นต้นทุนขายจากธุรกิจจัดจ าหน่าย ต้นทุนขายจากธุรกิจวิศวกรรม และต้นทุนขายจากธุรกิจเทเลคอม 

โดยส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557  บริษัทฯ มีต้นทุนขายทั้งสิ้น 1,126.46 ล้านบาท  1,526.78 ล้านบาท และ 

2,087.41 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.54 และร้อยละ 36.72 ส าหรับต้นทุนขายปี 2556 และ 2557 ตามล าดับ  

ต้นทุนขายจากธุรกิจจัดจ าหน่ายส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 มีจ านวนทั้งสิ้นประมาณ 984.61 

ล้านบาท 1,099.37 ล้านบาท และ 1,264.90 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.65 และร้อยละ 15.06 ในปี 2556 และ 

2557 ตามล าดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจจัดจ าหน่าย 

ต้นทุนจากธุรกิจวิศวกรรมส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 อยู่ที่ 141.85 ล้านบาท 419.95     

ล้านบาท และ 651.20 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 196.05 และร้อยละ 55.07 ตามล าดับ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการ

เปลี่ยนแปลงของรายได้จากธุรกิจวิศวกรรมตามที่ได้อธิบายไว้ในข้อ (1) โดยต้นทุนขายจากธุรกิจวิศวกรรมจะประกอบไปด้วยวัสดุอุปกรณ์ในการ

ก่อสร้าง ค่าแรงผู้รับเหมา และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้างอ่ืนๆ เป็นต้น โดยระดับต้นทุนจากธุรกิจวิศวกรรมในปี 2555 2556 และ 2557 

อยู่ในระดับที่เป็นไปตามต้นทุนประมาณการ 

ต้นทุนจากธุรกิจเทเลคอมส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีสาระส าคัญ เนื่องจากธุรกิจเทเลคอมได้

ด าเนินงานอย่างเต็มก าลังในปี 2557 ซึ่งต้นทุนก็ได้เพิ่มขึ้นตามรายได้เช่นกัน โดยต้นทุนหลักแยกตามรายได้แต่ละประเภทเป็นดังนี้ 

 ต้นทุนจากการให้บริการให้เช่าวงจร ประกอบไปด้วย ค่าเสื่อมราคา ค่าบ ารุงรักษาโครงข่าย ค่าบริการเช่าวงจรและอุปกรณ์ ค่า

เช่าเสาเพื่อการพาดสาย เป็นต้น 
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 ต้นทุนจากการให้บริการติดตั้งวงจรโครงข่าย ประกอบไปด้วย วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ค่าแรงผู้รับเหมา และค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงานก่อสร้างอ่ืนๆ เป็นต้น 

 ต้นทุนจากการให้บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ ประกอบไปด้วย ค่าเสื่อมราคา ค่าสาธารณูปโภค และต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ

ให้บริการ เป็นต้น 

(3) ก าไรข้ันต้น 

รายการ 

งบการเงินรวม ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2555 2556 2557 

ล้านบาท 
อัตราร้อยละ
ต่อรายได้รวม 

ล้านบาท 
อัตราร้อยละ
ต่อรายได้รวม 

ล้านบาท 
อัตราร้อยละ
ต่อรายได้รวม 

ก าไรขั้นต้นจากธุรกิจจัดจ าหน่าย    304.88        23.64     363.98        24.87     376.30        22.93  

ก าไรขั้นต้นจากธุรกิจวิศวกรรม     25.51        15.24      91.04        17.82     160.67        19.79  

ก าไรขั้นต้นจากธุรกิจเทเลคอม          -             -          3.28        30.54      58.42        25.43  

ก าไรขั้นต้น   330.39       22.68    458.30        23.09    595.39       22.19  

ก าไรขั้นต้นรวมส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 อยู่ที่ 330.39 ล้านบาท 455.02 ล้านบาท และ 

595.39 ล้านบาทตามล าดับ หรือคิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 22.68 ร้อยละ 23.09 และร้อยละ 22.19 ตามล าดับ ซึ่งอัตราก าไรขั้นต้น

ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับก าไรขั้นต้นจากธุรกิจจัดจ าหน่าย เนื่องจากมูลค่ารายได้จากธุรกิจจัดจ าหน่ายคิดเป็นสั ดส่วนที่

ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรายได้รวม คือ ประมาณร้อยละ 60-80 ของรายได้รวมนั่นเอง 

ก าไรขั้นต้นจากธุรกิจจัดจ าหน่ายส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 อยู่ที่ 304.88 ล้านบาท 363.98 

ล้านบาท และ 376.30 ล้านบาทตามล าดับ หรือคิดเป็นอัตราก าไรขึ้นต้นร้อยละ 23.64 ร้อยละ 24.87 และร้อยละ 22.93 ตามล าดับ บริษัทฯ 

สามารถควบคุมอัตราขั้นต้นของธุรกิจจัดจ าหน่ายให้อยู่ในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 20 ได้ เนื่องมาจากการสั่งซื้อเป็นปริมาณมากที่ท าให้บริษัทฯ ได้รับ

ประโยชน์จากขนาดการสั่งซื้อ (Economy of Scale) การท าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวน

ของอัตราแลกเปลี่ยนและเพื่อท าให้สามารถก าหนดราคาต้นทุนสินค้าที่แน่นอนได้เพื่อที่จะสามารถก าหนดราคาขายที่ให้ส่วนต่างตามนโยบายก าหน ด

ราคาของบริษัทฯ และการที่บริษัทฯ เป็นผู้น าในตลาดจัดจ าหน่ายสายสัญญาณท าให้บริษัทฯ เป็นผู้ก าหนดราคาสินค้าในตลาด เป็นต้น 

ก าไรขั้นต้นจากธุรกิจวิศวกรรมส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 เท่ากับ 25.51 ล้านบาท 91.04 ล้าน

บาท และ 160.67 ล้านบาทตามล าดับ หรือคิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 15.24 ร้อยละ 17.82 และร้อยละ 19.79 ตามล าดับ โดยอัตราก าไร

ขั้นต้นจากธุรกิจวิศวกรรมมีแนวโน้มการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามลักษณะของงานก่อสร้างของแต่ละโครงการในแต่ละปี เช่น ในปี 2556 และปี 

2557 บริษัทฯ ด าเนินการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ทะเล (Submarine Cable) ที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงกว่างานก่อสร้างสายเคเบิ้ลใต้ดิน 

(Underground Cable) Sub Station และระบบสายส่ง (Transmission Line) ที่บริษัทฯ ด าเนินการก่อสร้างในปี 2555 ส่งผลให้อัตราก าไร

ขั้นต้นในปี 2556 และ 2557 สูงกว่าปี 2555 นั่นเอง 

ก าไรขั้นต้นจากธุรกิจเทเลคอมส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 เท่ากับ 3.28 ล้านบาท และ 58.42 ล้านบาท

ตามล าดับ หรือคิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 30.54 และร้อยละ 25.43 ตามล าดับ ซึ่งเป็นไปตามอัตราก าไรขั้นต้นที่  บริษัทฯ ควบคุมไม่ให้ต่ า

กว่าร้อยละ 20 โดยทางผู้บริหารมั่นใจว่าในอนาคตเมื่อธุรกิจเทเลคอมสามารถเพิ่มอัตราการใช้งานโครงข่าย INTERLINK FIBER OPTIC 

NETWORK ได้ จะส่งผลให้อัตราก าไรขั้นต้นจากธุรกิจเทเลคอมเพิ่มสูงขึ้นได้มากกว่าร้อยละ 30-40 ต่อไป 

(4) รายได้อื่น 

รายได้อื่นของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย รายได้ดอกเบี้ยรับ ก าไรจากการท าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และรายได้อื่นๆ 

อันเนื่องมาจากการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ 

ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 รายได้อื่นของบริษัทฯ อยู่ที่ 10.78 ล้านบาท 11.43 ล้านบาท และ 

11.97 ล้านบาทตามล าดับ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.02 และ 4.72 ในปี 2556 และ ปี 2557 ตามล าดับ 



  

90 

(5) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

รายการ 

งบการเงินรวม ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2555 2556 2557 

ล้านบาท 
อัตราร้อยละ
ต่อรายได้รวม 

ล้านบาท 
อัตราร้อยละ
ต่อรายได้รวม 

ล้านบาท 
อัตราร้อยละ
ต่อรายได้รวม 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ   126.23         8.66    162.12         8.17   214.17         7.98  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร    61.54         4.22     96.60         4.87   111.91         4.17  

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  187.77        12.89   258.72        13.03   326.08        12.15  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ รายการหลักประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายเงินเดือนและโบนัสของพนักงาน ค่าเช่าอาคารส านักงาน 

ค่าเส่ือมราคา และค่านายหน้าและการส่งเสริมการขาย 

ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวนประมาณ 187.77 

ล้านบาท 258.72 ล้านบาท และ 326.08 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 12.89 ร้อยละ 13.03 และร้อยละ 12.15 ของรายได้รวม 

ตามล าดับ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนั้นมีการเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของรายได้ของบริษัทฯ และตามภาวะเงินเฟ้อทั่วไป 

(6) ต้นทุนทางการเงิน 

รายการ 

งบการเงินรวม ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2555 2556 2557 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 
   

   รวมเป็นต้นทุนทรพัย์สิน-งบแสดงฐานะทางการเงิน                -                 1.63               7.47  

   ต้นทุนทางการเงิน-งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                -                   -                 9.98  

      รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                -                 1.63             17.44  

บริษัทฯ เริ่มมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตั้งแต่ปี 2556 จากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ โดยค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในปี  2556 

ได้ถูกน าไปรวมเป็นต้นทุนทรัพย์สินทั้งจ านวน เนื่องจากปี 2556 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างโครงข่าย INTERLINK FIBER 

OPTIC NETWORK ทั้งปี ในขณะที่ปี 2557 เป็นปีที่บริษัทฯ มีทั้งกิจกรรมการก่อสร้างและการให้บริการ ท าให้ค่าใช้ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นสามารถ

น าไปรวมเป็นต้นทุนทรัพย์สินได้บางส่วน โดยส่วนที่เหลือต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดขึ้น ดังแสดงในตารางข้างต้น บริษัทฯ ค าน วณอัตราตั้งขึ้น

เป็นทุนเป็นรายไตรมาส โดยอัตราตั้งขึ้นเป็นทุนเฉลี่ยในปี 2557 คิดเป็นประมาณร้อยละ 3.72 

(7) ภาษีเงินได ้

รายการ 

งบการเงินรวม ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2555 2556 2557 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้           153.41            211.01            271.30  

ภาษีเงินได ้             35.95              43.43              51.74  

อัตราจ่ายภาษีเงินได ้(ร้อยละ)            23.43             20.58              19.07  

ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 35.95 ล้านบาท 43.43 ล้านบาท 

และ 51.74 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 23.43 ร้อยละ 20.58 และร้อยละ 19.07 ของก าไรก่อนภาษีเงินได้ตามล าดับ โดยอัตราจ่าย

ภาษีเงินได้ที่ลดลงนั้นเนื่องจากการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของรัฐบาลจากอัตราร้อยละ 30 เหลืออัตราร้อยละ 23 ในปี 2555 และเหลือ

อัตราร้อยละ 20 ในปี 2556 และ 2557 โดยบริษัทฯ มีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลค่อนข้างใกล้เคียงกับอัตราภาษีที่บังคับใช้ เนื่องจากบริ ษัทฯ มี

มูลค่ารายการบวกกลับและหักออกทางภาษีน้อยเมื่อเทียบกับผลประกอบการทั้งสิ้นของบริษัทฯ 
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(8) ก าไรสุทธ ิ

รายการ 

งบการเงินรวม ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2555 2556 2557 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ก าไรส าหรับป ี           117.46            167.58            219.56  

ผลก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ 
  

   ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได ้                -                   -                 5.70  

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี           117.46            167.58            225.26  

   ร้อยละ   ร้อยละ   ร้อยละ  

อัตราก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน              8.00               8.39               8.15  

อัตราก าไรสุทธิส าหรบัปี              8.00               8.39               8.36  

จากตารางข้างต้น พบว่าในปี 2557 บริษัทฯ มีผลก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการ

เปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน จ านวน 5.70 ล้านบาท  

ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานเท่ากับ 117.46 ล้านบาท 

167.58 ล้านบาท และ 225.26 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.67 และร้อยละ 31.02 ในปี 2556 และปี 2557 

ตามล าดับ ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูง อันมีสาเหตุหลักมาจาก 

 การเพิ่มขึ้นของรายได้ในส่วนของธุรกิจจัดจ าหน่าย ซึ่งเติบโตแข็งแกร่งตามการเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและการ

สื่อสาร 

 การรับรู้รายได้ตามขั้นความส าเร็จของงานของโครงการทางวิศวกรรม 2 โครงการตามตารางที่แสดงในข้อ (1) ซึ่งโครงการใหม่

ดังกล่าวมีมูลค่าโครงการรวมเท่ากับ 1,950 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการก่อสร้างทั้ง 2 โครงการข้างต้นตลอดทั้งปี 2557 

ในขณะที่ปี 2556 เพิ่งเริ่มด าเนินการก่อสร้างภายใต้โครงการทั้ง 2 โครงการดังกล่าว 

 การรับรู้รายได้จากธุรกิจเทเลคอมเต็มปี 2557 เนื่องจากธุรกิจเทเลคอมเริ่มให้บริการเป็นครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2556 

(9) การจ่ายเงินปันผล 

บริษัทฯ  มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิประจ าปีของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ และ

หักส ารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เว้นแต่บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ 

 

ฐานะการเงิน 

(1) สินทรัพย ์

ในช่วงปี 2555 สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 80 เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน

สด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และสินค้าคงเหลือ ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 20 เป็นสินทรัพย์ไม่เวียนซึ่งกว่า 90% คือ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่เป็นสินทรัพย์ที่ลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายและวิศวกรรม 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 และ 2557 สัดส่วนระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นประมาณร้อยละ 

60 ต่อร้อยละ 40 และร้อยละ 50 ต่อร้อยละ 50 ตามล าดับ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  จากการลงทุน

ก่อสร้างโครงข่าย INTERLINK FIBER OPTIC NETWORK ของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด และการจัดประเภทเงินฝากธนาคารที่มี

ข้อจ ากัดในการใช้เป็นรายการหนึ่งในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ซึ่งเงินฝากธนาคารดังกล่าวเป็นเงินที่ส ารองเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงข่าย INTERLINK 

FIBER OPTIC NETWORK โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง 
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สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 เท่ากับ 1,077.52 ล้านบาท 2,192.85 ล้านบาท และ  

3,311.20 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 103.51 และร้อยละ 51.00 ในปี 2556 และ 2557 

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จ านวน 

174.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.17 โดยสินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ คือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 91.45 ล้านบาท 

สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 42.77 ล้านบาท และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว เพิ่มขึ้น 53.02 ล้านบาท 

ในขณะที่สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระส าคัญ จากรายการเงินสดและราย

เทียบเท่าเงินสด/เงินลงทุนชั่วคราว/เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากเงินสดรับจากการขายและบริการและการระดมเงินเ พิ่มทุน 

รายได้ค้างรับจากธุรกิจวิศวกรรมที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากขั้นความส าเร็จของงานโครงการใหม่ 2 โครงการที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง และสินทรัพย์ถาวรที่มา

จากการลงทุนก่อสร้างโครงข่าย INTERLINK FIBER OPTIC NETWORKข เป็นต้น 

(2) เงินสดและรายเทียบเท่าเงินสด/เงินลงทุนชั่วคราว/เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการใช ้

รายการ 

งบการเงินรวม ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2555 2556 2557 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด              223.78               145.99               196.20  

เงินลงทุนชั่วคราว              196.91               126.09               178.88  

เงินฝากธนาคารที่มีขอ้จ ากัดในการใช้                   -                 230.12                68.57  

รวม              420.69               502.20               443.65  

จากผลการด าเนินงานที่ดีมาโดยตลอดของบริษัทฯ ท าให้บริษัทฯ มีเงินสดหมุนเวียนค่อนข้างสูง ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการน าเงินส่วน

เกินไปลงทุนระยะสั้น ซึ่งแสดงอยู่ในรายการเงินลงทุนชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 บริษัทฯ ได้เริ่มการลงทุนก่อสร้างโครงข่าย INTERLINK 

FIBER OPTIC NETWORK ซึ่งต้องการเงินลงทุนค่อนข้างสูง บริษัทฯ จึงท าการออกหุ้นเพิ่มทุนและสามารถระดมทุนมาได้ประมาณ 386 ล้าน

บาท ซึ่งเงินดังกล่าวจ านวน 230.12 ล้านบาทแสดงในรายการเงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการใช้ตามเงื่อนไขของสัญญาสนับสนุนทางการเงิน

จากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการใช้จ่ายเงินจ านวนดังกล่าวเพื่อช าระค่าสินค้าตามเงื่อนไขของสัญญา

สนับสนุนทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ ซึ่งคงเหลือเป็นจ านวน 68.57 ล้านบาท ดังแสดงในตารางด้านบน 

ส าหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทฯ ยังคงอยู่ในระดับเดียวกันตลอด 3 ปี ซึ่งได้รับจากผล

ประกอบการตามปกติของบริษัทฯ 

(3) ลูกหนี้การค้า 

ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ เมื่อพิจารณาแยกตามอายุหนี้ที่ค้างช าระนับจากวันที่ครบก าหนดช าระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 

และ 2557 สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

รายการ 

งบการเงินรวม ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2555 2556 2557 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ลูกหนี้อายุ 0 - 3 เดือน              197.31               216.78               297.56  

ลูกหนี้อายุ มากกว่า 3 เดือน - 6 เดือน                 5.64                  7.72                  6.09  

ลูกหนี้อายุ มากกว่า 6 เดือน - 12 เดือน                 2.74                26.73                23.27  

ลูกหนี้อายุมากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป                 7.90                10.98                  6.33  

รวม              213.59               262.21               333.25  

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (11.72) (12.72) (10.48) 

ลูกหนี้การค้าสุทธิ              201.87              249.49               322.77  
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ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 เท่ากับ 201.87 ล้านบาท 249.49 ล้านบาท และ 322.77 

ล้านบาท ตามล าดับ โดยยอดลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตลอดทั้ง 3 ปี ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ของ

บริษัทฯ โดยในปี 2557 บริษัทฯ ยังคงเข้มงวดกับนโยบายการให้สินเชื่อและการเก็บหนี้เช่นเดิม ท าให้บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่ลดลงเหลือ

ประมาณ 39 วันในปี 2557  

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 อยู่ที่ 53.90 วัน 43.14 วัน และ 

39.17 วัน ตามล าดับ ซึ่งระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยดังกล่าวอยู่ในระดับปกติ เนื่องจากบริษัทฯ ให้เครดิตการค้ากับลูกค้าเป็นระยะเวลาประมาณ 30-

60 วัน 

ลูกหนี้อายุมากกว่า 6 เดือน - 12 เดือนในปี 2557 ค่อนข้างสูง เนื่องมาจากลูกหนี้ของธุรกิจวิศวกรรมที่รอส่งมอบงานงวดสุดท้าย 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคู่สัญญาเป็นภาครัฐ ความเป็นไปได้ที่จะไม่ได้รับช าระหนี้จึงต่ า 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่าจ านวนที่คาดว่าจะเสียหายจากการเรียกเก็บเงินไม่ได้จากลูกหนี้ โดยผล

เสียหายนี้ประมานขึ้นจากการพิจารณาฐานะและหลักประกันของลูกหนี้ โดยตั้งส ารองในอัตราร้อยละ 100 ส าหรับลูกหนี้ที่มีอายุเกิน 120 วัน 

(4) รายได้ค้างรับจากธุรกิจวิศวกรรมและเงินประกันผลงานค้างรับ 

รายได้ค้างรับจากธุรกิจวิศวกรรมและเงินประกันผลงานค้างรับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากขั้นความส าเร็จของงานโครงการวิศวกรรม 2 

โครงการหลัก ซึ่งขั้นความส าเร็จของงานดังกล่าวแสดงในตารางข้อ (1) เรื่อง รายได้ ภายใต้หัวข้อ 14.1 เรื่อง ผลการด าเนินงาน  ซึ่งรายได้ค้าง

รับดังกล่าว จะได้ออกใบแจ้งค่าก่อสร้างภายในไตรมาสที่ 2 และ 3 ปี 2558 นี้ 

(5) สินค้าคงเหลือ 

รายการ 

งบการเงินรวม ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2555 2556 2557 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินค้าส าเรจ็รูป              126.41               137.65               192.99  

สินค้าระหว่างทาง               20.11                30.65                21.61  

รวม              146.52               168.30               214.60  

หัก ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย                (1.56)                 (1.37)                (1.40)  

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ              144.95               166.93               213.20  

สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 เท่ากับ 144.95 ล้านบาท 166.93 ล้านบาท และ 

213.20 ล้านบาท ตามล าดับ บริษัทฯ มีนโยบายในการเก็บสินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้บริษัทฯ มีสินค้าตอบสนองต่อความต้องการ

ของตลาดได้อย่างเหมาะสม โดยในการสั่งสินค้าแต่ละครั้งบริษัทฯ จะใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 1 เดือน ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยของ  

บริษัทฯ ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 เท่ากับ 37.87 วัน 46.99 วัน และ 57.42 วัน ตามล าดับ โดยสาเหตุ

ที่ระยะเวลาการขายเฉลี่ยและระดับสินค้าคงเหลือเพิ่มสูงขึ้นในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 นั้นมีสาเหตุจากการที่บริษัทฯ สั่ งซื้อสินค้าเข้า

มาในช่วงใกล้สิ้นปี 2556 ในปริมาณมาก เพื่อรองรับความต้องการสินค้าในช่วงต้นปี 2558 และรองรับแผนการขายที่มีเ ป้าหมายเพิ่มสูงขึ้นของปี 

2558 

บริษัทฯ มีการส ารองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยส าหรับสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า โดยพิจารณาตามสภาพของสินค้าที่ล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพจริง 

ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีการตั้งส ารองค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ เป็นจ านวนเงิน 1.56 ล้านบาท 

1.37 ล้านบาท และ 1.40 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพดังกล่าวเป็นยอดของสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหวมาเป็นเวลานาน เกินกว่า 

1 ปี และคาดว่าสินค้าได้มีการล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพไปแล้ว จึงได้น ามูลค่ามาคิดเป็นค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพดังกล่าว 

  



  

94 

(6) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระส าคัญจากภาษีซื้อของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด ที่เกิดขึ้นจากการ

จัดซื้อและจัดจ้างเพื่อก่อสร้างโครงข่าย Interlink Fiber Optic Network  

(7) เงินลงทุนทั่วไป 

บริษัท ประเภทธุรกิจ 
จ านวนท่ีถือครอง ราคาทุน  (ล้านบาท) 

หุ้น ร้อยละ 2555 2556 2557 

 
บจ. อี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล (1991) 

 
ซื้อมาขายไป 8,000 หุ้น 10.00 

 
2.25 

 
2.25 

 
2.25 

บจ. สปิริต เอ็นเทอร์ไพรซ์  ซื้อมาขายไป 5,000 หุ้น 1.67 0.05 0.05 0.05 

รวม       2.30 2.30 2.30 

การลงทุนในบริษัททั้ง 2 บริษัทข้างต้น เป็นการลงทุนเพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อด าเนินธุรกิจ โดย บริษัท อี.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล 

(1991) จ ากัด เป็นหนึ่งในบริษัทผู้รับจ้างผลิตตู้ใส่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารโทรคมนาคมให้แก่บริษัทซึ่งมีความสัมพันธ์กันมายาวนานจึง

สามารถเจรจาต่อรองในส่วนของสินเชื่อทางการค้าและต้นทุนสินค้าได้ และบริษัทสปิริต เอ็นเทอร์ไพรซ์ จ ากัด เป็นผู้จัดจ าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ใน

ส่วนภูมิภาคของประเทศที่มีความส าคัญต่อการกระจายสินค้าของบริษัทเพื่อให้มีฐานลูกค้าครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคภาคของประเทศไทย ดังนั้น กา ร

ลงทุนในบริษัทเหล่านี้ จึงมีวัตถุประสงค์ให้เอื้อต่อการท าธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ที่ผ่านมา บริษัททั้ง 2 บริษัทดังกล่าวไม่มีปัญหาด้านการเงิน

แต่อย่างใด 

(8) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการ 

งบการเงินรวม ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2555 2556 2557 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์               239.55               667.02             1,537.21  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์อยู่ที่ 239.55 ล้านบาท 667.02 ล้านบาท และ 

1,537.21 ล้านบาท ตามล าดับ โดยสาเหตุที่ยอดดังกล่าวมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เนื่องมาจากการ ที่

บริษัทฯ ได้ก่อสร้างโครงข่าย INTERLINK FIBER OPTIC NETWORK ซึ่งการลงทุนดังกล่าว ณ ปี 2557 มีมูลค่าสูงถึง  1,307.24 ล้าน

บาท นอกจากนี้ ยังมีรายการอุปกรณ์คงเหลือส าหรับงานก่อสร้างโครงข่ายซึ่งในปี 2557 มีมูลค่าสูงถึง 107.19 ล้าน 

(9) หนี้สิน 

รายการ 

งบการเงินรวม ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2555 2556 2557 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

รวมหนี้สินหมุนเวียน              287.10               871.09             1,456.31  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน               18.86                48.59               360.30  

รวมหนี้สิน              305.96               919.68             1,816.61  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 305.96 ล้านบาท 919.68 ล้านบาท และ 1,816.61 

ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งหนี้สินของบริษัทฯ สูงขึ้นมากในช่วงปี 2556 และ 2557 เนื่องจากรายการส าคัญดังนี้ 

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จ านวน 147.95 ล้านบาท เพื่อน ามาใช้หมุนเวียนในโครงการ Interlink Fiber Optic 

Network 

 เงินรับล่วงหน้าจากธุรกิจวิศวกรรมจ านวน 111.29 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 ซึ่งมาจากเงินรับล่วงหน้าจ านวนร้อยละ 10 ของ

งานโครงการใหม่ 2 โครงการที่มีมูลค่าโครงการรวมกันจ านวน 1,950 ล้านบาท  



  

95 

 เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างโครงข่าย INTERLINK FIBER OPTIC NETWORK จ านวนประมาณ 594.69 ล้านบาท 

 เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างงานโครงการธุรกิจวิศวกรรมจ านวนประมาณ 278.66 ล้านบาท 

ซึ่งหากหักรายการข้างต้นแล้วมูลค่าหนี้สินหมุนเวียนในปี 2557 จะมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นที่เป็นปกติ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเพิ่มขึ้น

ของรายได้จากธุรกิจจัดจ าหน่ายโดยทั่วไป 

ส าหรับหนี้สินไม่หมุนเวียนซึ่งปกติจะมีเพียงรายการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน แต่ในปี 2557 มีรายการเงินกู้ยืมระยะยาวจาก

สถาบันการเงินจ านวน 404.48 ล้านบาทเพิ่มขึ้นมา เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจัดหาเงินเพื่อน ามาใช้ในการก่อสร้างโครงข่าย INTERLINK FIBER 

OPTIC NETWORK โดยการเข้าท าสัญญาสนับสนุนทางการเงินกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง 

(10) ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 771.56 ล้านบาท 1,273.17 ล้านบาท และ 1,494.59  

ล้านบาท ตามล าดับ โดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีสาเหตุมาจากก าไรสะสมของบริษัทฯ ที่เพิ่ มสูงขึ้นทุกปี 

จากการท าก าไรที่สม่ าเสมอของบริษัทฯ โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้ท าการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 145 ล้านบาท โดยมีทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว

ทั้งสิ้น 129.99 ล้านบาทจากการจ่ายหุ้นปันผลจ านวน 9.99 ล้านบาทและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 20 ล้านบาท ซึ่งการออกและเสนอขายหุ้น

เพิ่มทุนดังกล่าวท าให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ได้จ านวนประมาณ 386.39 ล้านบาท และส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ปรับตัวสูงขึ้นอย่าง

มาก 

ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 59.51 ล้านบาท 144.44 ล้านบาท และ 

73.30 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิของปีบัญชี 2555 2556 และ 2557 ตามล าดับ โดยคิดเป็นอัตราการจ่ายเงิน

ปันผลที่สม่ าเสมอที่ร้อยละ 40.89 ร้อยละ 86.97 และร้อยละ 42.21 ตามล าดับ ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักส ารองตาม

กฎหมาย  

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 เท่ากับร้อยละ 16.14 ร้อยละ 16.37 และ

ร้อยละ 16.28 ตามล าดับ ซึ่งอยู่ระดับปกติที่บริษัทฯ ควบคุมและเป็นไปตามก าไรสุทธิของบริษัทฯ ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

 

การวิเคราะห์สภาพคล่อง 

บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องที่มีแนวโน้มลดลง โดยในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษัทฯ มี

อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.86 เท่า 1.41 เท่า และ 1.08 เท่า ตามล าดับ เนื่องจากการลงทุนในการก่อสร้างโครงข่าย INTERLINK FIBER 

OPTIC NETWORK ในมูลค่าที่ค่อนข้างสูง ท าให้สภาพคล่องของบริษัทฯ ลดลง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ท าการระดมทุนเพิ่มทุนและได้รับการ

สนับสนุนทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ซึ่งการที่สภาพคล่องลดลงดังกล่าวจะไม่เป็นปัญหาต่อการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ  

(1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 186.36 ล้านบาท 

214.30 ล้านบาท และ 203.38ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับปกติของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายได้และก าไรสุทธิที่เพิ่มสูงขึ้น 

ในขณะที่กระแสเงินสดจากการด าเนินงานอยู่ในระดับเดิม ท าให้อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไรมีแนวโน้มลดลงอยู่ที่ร้อยละ 130.67 ร้อยละ 

107.38 และร้อยละ 75.52 ตามล าดับ ซึ่งสาเหตุหลักมาจากรายได้จากธุรกิจวิศวกรรมที่รอออกใบแจ้งหนี้ในปี 2558   

(2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 131.79 ล้านบาท 650.30 

ล้านบาท และ 658.73 ล้านบาท ตามล าดับ 
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ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 กระแสเงินสดส่วนใหญ่ใช้ไปในการก่อสร้างอาคารส านักงานและศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ 

จ านวนประมาณ 105.91 ล้านบาท  

และในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 กระแสเงินสดส่วนใหญ่ใช้ไปในการก่อสร้างโครงข่าย INTERLINK FIEBER 

OPTIC NETWORK จ านวนประมาณ  242.80 ล้านบาทและ  722.45 ล้านบาท ตามล าดับ 

(3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

ในปี 2555 กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ มีเพียงรายการจ่ายปันผลเท่านั้นในกิจกรรมจัดหาเงิน ซึ่งการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบาย

การจ่ายปันผลทั่วไป  

ในปี 2556 กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ได้ท าการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 20 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 

19.75 บาท ให้แก่นักลงทุนทั่วไป เพื่อน าเงินทุนดังกล่าวไปลงทุนในการก่อสร้างโครงข่าย INTERLINK FIBER OPTIC NETWORK การออกและ

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว สามารถระดมทุนให้แก่กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ได้ถึง 386.39 ล้านบาท (หลังหักค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอ

ขายหุ้น) นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2556 กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ได้มีการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเพื่อน ามาใช้ในการลงทุ นก่อสร้าง

โครงขา่ย INTERLINK FIBER OPTIC NETWORK เช่นกัน 

ในปี 2557 กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ได้รับเงินสนับสนุนการลงทุนก่อสร้างโครงข่าย INTERLINK FIBER OPTIC NETWORK จาก

สถาบันการเงินจ านวนทั้งสิ้นประมาณ 528.28 ล้านบาท โดยมีดอกเบี้ยจ่ายจ านวน 18.86 ล้านบาทและเงินสดปันผลจ านวน 14.45 ล้านบาท 

แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

(1) ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 เท่ากับ 0.40 เท่า 0.72 เท่า และ 

1.22 เท่าตามล าดับ ซึ่งระดับของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นยังอยู่ในระดับต่ า แสดงถึงสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่แข็งแกร่ง 

อย่างไรก็ตาม การที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์มีการจัดหาเงิน ทุนจากแหล่งเงินกู้

ต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในการลงทุนก่อสร้างโครงข่าย INTERLINK FIBER OPTIC NETWORK ซึ่งตามสัญญาการกู้เงินดังกล่าวก าหนดให้กลุ่ม

บริษัทอินเตอร์ล้ิงค์ต้องด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 2 เท่าและอัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ (DSCR) จะต้องไม่ต่ ากว่า 1.75 เท่า 

ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์มีอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 3.18 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงิน
สดรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และงบการเงินเฉพาะของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและหมายเหตุเรื่องอ่ืนๆ 

 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็ จจริงอัน
เป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความ
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบ
การเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมิน
ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการ
น าเสนองบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ความเห็น 

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะทางการเงินของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและ
เฉพาะบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

 

 

 
 (นายพิชัย   ดัชณาภิรมย์) 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2421 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 
2015/183/0364 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

    บาท 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 

สินทรัพย์ 
     สินทรัพย์หมุนเวียน 

     เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 4  196,204,139.91   145,986,019.93   169,436,136.20   132,832,732.86  

เงินลงทุนชั่วคราว 5 178,878,134.74  126,088,579.96  178,878,134.74   126,088,579.96  

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 6, 7, 28 331,059,371.78  259,472,398.93  280,531,591.86  252,703,663.53  

รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม 28, 30 442,591,855.19  464,578,392.63  414,561,333.00  467,333,392.66  

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแกบ่ริษัทย่อย 7.2 - - 352,300,000.00  258,000,000.00  

สินค้าคงเหลือ  8, 28 213,196,526.57  166,935,976.29  201,392,898.09  166,935,976.29  

เงินประกันผลงานค้างรับ 28, 30 88,532,500.00  4,500,000.00  88,532,500.00  4,500,000.00  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 9 120,101,279.98  61,637,302.82  12,612,486.14  18,348,715.93  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   1,570,563,808.17  1,229,198,670.56  ,698,245,080.03  1,426,743,061.23  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
     เงินฝากธนาคารที่มีขอ้จ ากัดในการใช้ 14 68,564,752.54  230,120,490.44  - - 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย  10 - - 335,908,829.23  328,408,904.23  

เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 11 2,300,000.00  2,300,000.00  2,300,000.00  2,300,000.00  

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 12 - 199,500.00  - 199,500.00  

อุปกรณ์คงเหลือส าหรับงานก่อสร้างโครงข่าย 28 107,193,019.71   47,503,672.41  - - 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  13, 28 1,537,212,360.75  667,023,770.02  232,696,931.78  266,011,351.54  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15 2,801,802.76  3,184,766.15  591,866.50  919,011.15  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 16 16,746,078.31   10,675,364.00  14,373,521.19  9,334,297.50  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 17 5,817,446.83  2,645,134.55  966,800.38  1,244,428.08  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   1,740,635,460.90  963,652,697.57  586,837,949.08  608,417,492.50  

รวมสินทรัพย์   3,311,199,269.07  2,192,851,368.13  2,285,083,029.11  2,035,160,553.73  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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    บาท 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
     หนี้สินหมุนเวียน 

     เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 18.1 147,951,304.87  - 120,000,000.00  - 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 7, 19, 28 1,070,972,093.25  628,955,087.21  536,164,472.45  509,400,061.63  

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินช าระภายในหนึ่งป ี 18.2 69,600,000.00  - - - 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 
 

27,691,103.32   25,242,338.05  27,691,103.32   25,242,338.05  

เงินรับล่วงหน้าธุรกิจวิศวกรรม 30 111,292,990.00  190,500,000.00  106,467,500.00  190,500,000.00  

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 20, 32 28,811,349.35   26,395,605.82  15,608,926.43   12,869,544.60  

รวมหนี้สินหมุนเวียน   1,456,318,840.79  871,093,031.08  805,932,002.20  738,011,944.28  

หนี้สินไม่หมุนเวียน 
     เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 18.2 334,876,314.42  24,150,000.00  - - 

ส ารองค่าประกันงานธุรกิจวิศวกรรม 
 

3,806,436.26  1,428,259.83  3,806,436.26  1,428,259.83  

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 16 3,438,854.72  779,136.00  - - 

ภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 21 18,171,718.00   22,225,493.09  16,604,757.36   21,897,802.65  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   360,293,323.40  48,582,888.92  20,411,193.62  23,326,062.48  

รวมหนี้สิน   1,816,612,164.19  919,675,920.00  826,343,195.82  761,338,006.76  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
     ทุนเรือนหุ้น 24 

    ทุนจดทะเบียน 
     หุ้นสามัญ 289,983,558 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 

     (2556 : 145,000,000 หุ้น) 
 

289,983,558.00  145,000,000.00  289,983,558.00  145,000,000.00  

ทุนที่ออกและช าระแลว้ 
     หุ้นสามัญ 261,048,952 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 

     (2556 : 129,994,541 หุ้น) 
 

261,048,952.00  129,994,541.00  261,048,952.00  129,994,541.00  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 

517,347,297.50  507,808,167.50  517,347,297.50  507,808,167.50  

ก าไรสะสม 
     จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 37 23,641,093.45   14,500,000.00  23,641,093.45   14,500,000.00  

ยังไม่ได้จัดสรร 
 

689,716,297.13  618,659,008.22  656,702,490.34  621,519,838.47  

รวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่   1,491,753,640.08  1,270,961,716.72  1,458,739,833.29  1,273,822,546.97  

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
 

2,833,464.80  2,213,731.41  - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   1,494,587,104.88  1,273,175,448.13  1,458,739,833.29  1,273,822,546.97  

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   3,311,199,269.07  2,192,851,368.13  2,285,083,029.11  2,035,160,553.73  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

    บาท 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556 
รายได้ 28 

    รายได้จากการขาย 
 

1,641,198,135.24  1,463,346,510.36  1,650,306,401.32  1,471,379,856.75  
รายได้จากธุรกิจวิศวกรรม 

 
 811,869,875.00   510,990,752.64   795,429,870.00   513,745,752.64  

รายได้จากการให้บริการให้เช่าวงจร 
 

 112,005,414.70  10,743,442.49  - - 
รายได้จากการรับเหมาติดตั้งวงจรโครงข่าย 

 
 114,917,029.23  - - - 

รายได้จากการให้บริการเช่าพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ 
 

2,803,738.32  - - - 
รายได้อื่น 

 
11,970,563.94  11,426,157.47  12,827,768.61  11,689,315.76  

รวมรายได้   2,694,764,756.43  1,996,506,862.96  2,458,564,039.93  1,996,814,925.15  
ค่าใช้จ่าย 

     ต้นทุนจากการขาย 
 

1,264,902,417.43  1,099,367,036.98  1,271,055,181.81  1,106,299,497.06  
ต้นทุนจากธุรกิจวิศวกรรม 

 
 651,193,842.76   419,952,821.86   671,433,497.84   442,837,233.60  

ต้นทุนจากการให้บริการให้เช่าวรจร 
 

85,578,404.48  7,460,064.94  - - 
ต้นทุนจากการรับเหมาติดตั้งวงจรโครงข่าย 

 
81,942,307.23  - - - 

ต้นทุนจากการให้บริการเช่าพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ 
 

3,790,217.77  - - - 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 

 
 214,173,048.39   162,117,108.65   188,836,921.37   155,326,668.80  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

 111,909,996.70  96,596,856.36  94,153,171.51  81,463,164.68  
ต้นทุนทางการเงิน 

 
9,976,460.05  - 4,191,547.05  - 

รวมค่าใช้จ่าย   2,423,466,694.81  1,785,493,888.79  2,229,670,319.58  1,785,926,564.14  
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 
271,298,061.62  211,012,974.17  228,893,720.35  210,888,361.01  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 29 51,738,343.36  43,437,142.36  46,071,851.27  40,301,666.02  
ก าไรส าหรับปี   219,559,718.26  167,575,831.81  182,821,869.08  170,586,694.99  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน : 

     ผลก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิ
จากภาษีเงินได ้

5,698,189.68  - 5,941,743.43  - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี   5,698,189.68  - 5,941,743.43  - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี   225,257,907.94  167,575,831.81  188,763,612.51  170,586,694.99  
การแบ่งก าไร 

     ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ ่
 

 218,937,180.41   166,842,384.47   182,821,869.08   170,586,694.99  
ส่วนที่เป็นของผู้มีสว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

 
622,537.85  733,447.34  - - 

    219,559,718.26  167,575,831.81  182,821,869.08  170,586,694.99  
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 

     ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 
 

 224,638,249.55   166,842,384.47   188,763,612.51   170,586,694.99  
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 

 
619,658.39  733,447.34  - - 

    225,257,907.94  167,575,831.81  188,763,612.51  170,586,694.99  
ก าไรต่อหุ้น 

     ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 23 
    ก าไรส าหรับปี (บาทต่อหุ้น)   0.84  0.70  0.70  0.72  

ก าไรต่อหุ้นปรับลด 
     ก าไรส าหรับปี (บาทต่อหุ้น)   0.81  0.70  0.68  0.72  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

     บาท  

  
 งบการเงินรวม  

  
 ส่วนของบริษัทใหญ่  

  
  

 ทุนเรือนหุ้น  
 

 ก าไรสะสม  
   

  
 ที่ออกและ   ส่วนเกิน   ส ารองตาม   ที่ยังไม่ได้  

 
 ส่วนได้เสียที่ไม่  

   หมายเหต ุ  ช าระแล้ว   มูลค่าหุ้น   กฎหมาย   จัดสรร   รวม   มีอ านาจควบคุม   รวม  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2555 

 
100,000,000.00  141,419,500.00  10,000,000.00  515,825,421.79  767,244,921.79  4,314,888.30  771,559,810.09  

ส่วนของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุม
ลดลงจากการลงทุนในบริษัทย่อย 

 
- - - - - 

 
(3,607,104.23)  (3,607,104.23) 

ส่วนของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากการ
เรียกช าระค่าหุ้นของบริษัทย่อย - - - - - 772,500.00  772,500.00  
เพิ่มทุน 24 20,000,000.00  366,388,667.50  - - 386,388,667.50  - 386,388,667.50  
หุ้นปันผล 26 9,994,541.00  - -  (9,994,541.00) - -  - 
เงินปันผล 26 - - - (49,514,257.04) (49,514,257.04) - (49,514,257.04) 
โอนก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรเป็นส ารอง
ตามกฎหมาย 37 - - 4,500,000.00   (4,500,000.00) - -  - 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับป ี

 
- - - 166,842,384.47  166,842,384.47  733,447.34  167,575,831.81  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2556   129,994,541.00  507,808,167.50  14,500,000.00  618,659,008.22  

 
1,270,961,716.72   2,213,731.41  1,273,175,448.13  

ส่วนของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุม
เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย 

 
- - - - - 75.00  75.00  

เพิ่มทุนในหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ
ใบส าคัญแสดงสิทธ ิ 24 1,059,570.00  9,539,130.00  - - 10,598,700.00  - 10,598,700.00  
หุ้นปันผล 26 129,994,841.00  - - (129,994,841.00) - -  - 
เงินปันผลจ่าย 26 - - - (14,445,026.19) (14,445,026.19) - (14,445,026.19) 
โอนก าไรสะสมท่ียังไมไ่ด้จัดสรรเป็นส ารอง
ตามกฎหมาย 37 - - 9,141,093.45   (9,141,093.45) - -  - 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับป ี

 
- - - 224,638,249.55  224,638,249.55  619,658.39  225,257,907.94  

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 
2557   261,048,952.00  517,347,297.50  23,641,093.45  689,716,297.13  1,491,753,640.08   2,833,464.80  1,494,587,104.88  

    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  

 
 

    บาท 

  
งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  
ทุนเรือนหุ้น 

 
ก าไรสะสม 

 

  
ที่ออกและ ส่วนเกิน ส ารองตาม ที่ยังไม่ได้ 

 
  หมายเหต ุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย จัดสรร รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 

100,000,000.00  141,419,500.00  10,000,000.00  514,941,941.52  766,361,441.52  

เพิ่มทุน 24 20,000,000.00  366,388,667.50  - - 386,388,667.50  

หุ้นปันผล 26 9,994,541.00  - -  (9,994,541.00) - 

เงินปันผล 26 - - - (49,514,257.04) (49,514,257.04) 

โอนก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 37 - - 4,500,000.00   (4,500,000.00) - 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับป ี
 

- - - 170,586,694.99  170,586,694.99  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556   129,994,541.00  507,808,167.50  14,500,000.00  621,519,838.47   1,273,822,546.97  

เพิ่มทุนในหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิ 24 1,059,570.00  9,539,130.00  - - 10,598,700.00  

หุ้นปันผล 26 129,994,841.00  - - (129,994,841.00) - 

เงินปันผลจ่าย 26 - - - (14,445,026.19) (14,445,026.19) 

โอนก าไรสะสมท่ียังไมไ่ด้จัดสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 37 - - 9,141,093.45   (9,141,093.45) - 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับป ี
 

- - - 188,763,612.51  188,763,612.51  

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557   261,048,952.00  517,347,297.50  23,641,093.45  656,702,490.34  1,458,739,833.29  

    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  
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งบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

    บาท 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

     ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 

271,298,061.62  211,012,974.17  228,893,720.35  210,888,361.01  
รายการปรับกระทบก าไรส าหรับปีเป็นเงินสดรับจากการด าเนินงาน 

    ค่าเสื่อมราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 13, 15, 17 68,393,237.85  26,354,657.73  25,873,009.35  21,820,432.87  
ตัดจ าหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหนา้ 

 
10,794,064.76  7,874,948.41  6,246,198.51  1,348,393.58  

ตัดจ าหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
 

99,555.80  155.23  -  - 
ก าไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร 

 
(1,147,063.41)  (56,072.76) (1,147,063.41)  (56,072.76) 

ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 
 

28,137.78  6,312.72  28,137.78  6,312.72  
ขาดทุน(ก าไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึ้น 

 
29,497,344.45  10,378,094.57  33,652,174.52  1,468,286.11  

หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 6 (2,235,133.18)  998,159.49  (2,235,133.18)  998,159.49  
หนี้สูญ 6 3,020,053.77  - 3,020,053.77   - 
ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายสินค้าคงเหลือ 

 
 -  255,093.30  -  - 

โอนกลับค่าสินค้าเสื่อมสภาพ 8 36,383.70  (198,900.13) 36,383.70  (198,900.13) 
ส ารองค่าสง่เสริมการขาย 

 
(164,000.00)  164,000.00  (164,000.00)  164,000.00  

ส ารองค่าประกันงานธุรกิจวิศวกรรม 
 

2,378,176.43  1,428,259.83  2,378,176.43  1,428,259.83  
ดอกเบี้ยรับ 

 
(2,870,529.81) (6,449,891.02) (4,037,709.96) (6,981,924.19) 

ต้นทุนทางการเงิน 
 

9,976,460.07  - 4,191,547.05   - 
ต้นทุนบริการปัจจุบันและต้นทุนดอกเบี้ยผลประโยชน์พนักงาน 21 3,068,962.00  3,361,156.99  2,134,134.00  3,033,466.55  
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน
ด าเนินงาน  392,173,711.83   255,128,948.53   298,869,628.91   233,918,775.08  
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

     ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 
 

(109,476,477.01) (50,826,195.57) 27,354,529.32  (47,223,264.68) 
เงินประกันผลงานค้างรับ 

 
(84,032,500.00) (4,500,000.00) (84,032,500.00) (4,500,000.00) 

รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม 
 

21,986,537.44  (427,140,458.99) 52,772,059.66  (429,895,459.02) 
สินค้าคงเหลือ 

 
(46,296,933.98) (21,785,356.49) (34,493,305.50) (21,785,356.49) 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
 

(53,239,572.92) (58,679,002.60) (509,968.72) (17,948,379.19) 
สินทรัพย์อื่น 

 
(3,221,604.09) (1,338,680.02)  228,335.89  67,617.25  

หนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 
     เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

 
225,637,519.03  155,270,764.82  (5,810,761.81) 254,525,386.14  

เงินรับล่วงหน้าธุรกิจวิศวกรรม 
 

(79,207,010.00) 190,500,000.00  (84,032,500.00) 190,500,000.00  
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

 
2,579,743.53  30,309,390.50  2,903,381.83  3,600,761.92  

เงินสดรับจากการด าเนินงาน    266,903,413.83  66,939,410.18   173,248,899.58   161,260,081.01  
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 
(63,524,975.43) (41,060,914.06) (50,147,745.55) (37,263,912.21) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน  203,378,438.40  25,878,496.12   123,101,154.03   123,996,168.80  
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

    บาท 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

     เงินฝากธนาคารที่มีขอ้จ ากัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น) 14 163,032,180.33  (230,120,490.44) -  - 
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น) 

 
(52,792,579.90) 70,474,704.07  (50,071,422.31) 64,679,231.71  

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 7  - - (94,300,000.00) (258,000,000.00) 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 

 
1,149,859.80  56,074.76  1,149,859.80  56,074.76  

ซื้ออุปกรณ์คงเหลือส าหรับงานบริการโครงข่าย 
 

(59,689,347.30) (42,317,228.63) -  - 
ซื้อสินทรัพย์ถาวร 13 (713,687,931.77) (266,995,908.26) (50,922,432.76) (66,511,887.12) 
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15 (399,999.87) - (306,000.00)  - 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานลดลง 12  199,500.00  45,057.00   199,500.00  45,057.00  
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทนุในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2.3, 2.4  - (2,834,604.23) (7,499,925.00) (294,584,604.23) 
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ 

 
3,455,621.15  6,991,834.62  4,367,544.71  6,345,557.81  

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน   (658,732,697.56) (464,700,561.11) (197,382,875.56) (547,970,570.07) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

     เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 18.1 147,951,304.87  - 120,000,000.00   - 
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 18.1 380,326,314.42  24,150,000.00  -  - 
เงินสดรับจากการลงทุนในบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 75.00  - -  - 
เงินสดรับจากการเพิม่ทุน 24 10,598,700.00  386,388,667.50  10,598,700.00  386,388,667.50  
จ่ายดอกเบี้ย 

 
(18,858,988.96) - (5,268,548.94)  - 

จ่ายเงินปันผล 26 (14,445,026.19) (49,504,843.84) (14,445,026.19) (49,504,843.84) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  505,572,379.14   361,033,823.66   110,885,124.87   336,883,823.66  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 50,218,119.98   (77,788,241.33) 36,603,403.34  (87,090,577.61) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี    145,986,019.93  223,774,261.26   132,832,732.86   219,923,310.47  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี    196,204,139.91   145,986,019.93   169,436,136.20  132,832,732.86  
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 

     รายการที่มิใช่เงินสด 
     เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพยถ์าวร 
 

485,366,739.37  262,024,044.35  -  - 
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวร 

 
 - - 59,015,345.46   - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

คณะกรรมการได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 

1. ข้อมูลทั่วไป 

(ก) ภูมิล าเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษัท 

บริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัดกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2538 โดยมีที่ตั้งส านักงานใหญ่ เลขที่ 48 ซอย

รุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ.2535 โดยเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 

0107547000222 

(ข) ลักษณะการด าเนินงานและกิจกรรมหลัก 

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารรวมถึงการรับเหมาออกแบบและติดตั้งระบบข่ายสายสัญญาณ และระบบเครือข่าย (Networking System) ส าหรับคอมพิวเตอร์

และสื่อสารโทรคมนาคม 

(ค) ชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จ ากัด ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 26.72 ของทุนจดทะเบียน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556: อัตรา

ร้อยละ 26.72 ของทุนจดทะเบียน) 

 

2. หลักเกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

2.1 งบการเงินรวมนี้ได้จัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่บริษัท อินเตอ ร์ลิ้งค์ 

คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยดังต่อไปนี้ 

 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 

 
อัตราร้อยละ ทุนช าระแล้ว อัตราร้อยละ ทุนช าระแล้ว 

 
ชื่อบริษัท 

 ของการถือ
หุ้น 

(ล้านบาท) 
 ของการถือ

หุ้น 
(ล้านบาท) ลักษณะธุรกิจ 

บริษัทย่อย 
     

1. บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม 
จ ากัด 

99.99 300 99.99 300 ผู้ให้บริการโทรคมนาคมโดยลงทุนก่อสร้าง
โครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสงทั่วประเทศ
ไทย เพื่อให้บริการวงจรความเร็วสูงและ
ให้บริการให้เช่าพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ พื้นที่วาง
เซิร์ฟเวอร์ ศูนย์การให้บริการคลาวด์
คอมพิวต้ิง และศูนย์ส ารองข้อมูล 
 

2. บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ 
แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 

95.07 30 95.07 30 ผู้เชี่ยวชาญและผู้รับเหมางาน Submarine 
Cable และ Transmission Line ทั้ง Fiber 
Optic และไฟฟ้าแรงสูง 
 

3. บริษัท อินเตอร์ลิ้งค ์ดาต้าเซ็น
เตอร์ จ ากัด 

99.99 7.5 - - ผู้ให้บริการให้เช่าพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ พื้นที่วาง
เซิร์ฟเวอร์  ศูนย์การให้บริการคลาวด์   
คอมพิวติ้ง และศูนย์ส ารองข้อมูล 
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2.2 สินทรัพย์และรายได้ของบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมคิดเป็นจ านวนประมาณร้อยละดังนี้ 

 
อัตราร้อยละของยอดสินทรัพย ์ อัตราร้อยละของยอดรายได้ของบริษัทย่อย 

 
ของบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ใน ซึ่งรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

งบแสดงฐานะการเงินรวม  
ณ วันที ่

รวมส าหรับปีสิน้สดุวันที ่

 
31 ธันวาคม 

ชื่อบริษัท 2557 2556 2557 2556 

บริษัทย่อย 
    บริษัท อินเตอรล์ิ้งค ์เทเลคอม จ ากัด 52.88 32.67 8.70 0.63 

บริษัท อินเตอรล์ิ้งค ์เพาเวอร ์แอนด์ เอ็นเนอร์ยี ่จ ากดั 0.79 0.90 8.16 12.12 
บริษัท อินเตอรล์ิ้งค ์ดาต้าเซ็นเตอร์ จ ากัด 0.14 - - - 

 

2.3 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด ในมูลค่าตรา 

15,300,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนเป็นผลให้บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทดังกล่าวมีการเรียก

ช าระเงินค่าหุ้นในครั้งแรกร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนเป็นเงินจ านวน 3,825,000.00 บาท  

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด จากผู้ถือหุ้นเ ดิมในมูลค่าตรา 

13,219,800 บาท (หุ้นสามัญ 132,198 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนและเรียกช าระเต็มมู ลค่าหุ้น

จ านวน 5,498 หุ้นและหุ้นสามัญจดทะเบียนและเรียกช าระแล้วร้อยละ 25 จ านวน 126,700 หุ้น การเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวก าหนดราคาโดยใช้

มูลค่าตามบัญชีของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

รับอนุญาต โดยคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้นจ านวน 3,607,104.23 บาท  

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด ได้เรียกช าระเงินค่าหุ้นในอัตราร้อยละ 75 เป็นจ านวนเงิน 

20,977,500.00 บาท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทได้ถือหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด ในมูลค่าตรา 28,519,800 บาท 

(หุ้นสามัญ 285,198 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 95.07 ของทุนจดทะเบียน 

2.4 ในระหว่างปี 2556 บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ในมูลค่าตรา 270,000,000 

บาท (หุ้นสามัญ 2,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)  โดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้เรียกช าระเงินค่าหุ้นครั้งแรกเมื่อวันที่  16 มิถุนายน 

2556 ในอัตราร้อยละ 25 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนคิดเป็นเงินจ านวน 67,500,000 บาท และเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 บริษัทได้ช าระเงินค่า

หุ้นดังกล่าวเต็มมูลค่าแล้วเป็นเงินจ านวน 202,500,000 บาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทได้ถือหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ในมูลค่าตร า 299,999,300  

บาท (หุ้นสามัญ 2,999,993 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 

2.5 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ ากัด ในมูลค่าตรา 29,999,700.00 บาท 

(หุ้นสามัญ 299,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนเป็นผลให้บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยของ

บริษัทโดยบริษัทดังกล่าวมีการเรียกช าระเงินค่าหุ้นในครั้งแรกร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนเป็นเงินจ านวน 7,499,925.00 บาท 

 

3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

3.1 หลักเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

งบการเงินนี้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายก าหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะและการแสดงรายการได้ท าขึ้นตามแบบก าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินส าหรับ

บริษัท (มหาชน) จ ากัด ที่ก าหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 

2543 
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งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

3.2 มาตรฐานการบัญชี 

3.2.1 มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงปี 2555 และออกการตีความมาตรฐานการบัญชี

และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)  เรื่อง การน าเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)  เรื่อง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง รายได้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)  เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)   เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)  เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2  เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

   (ปรับปรุง 2555) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ 

   (ปรับปรุง 2555) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก 

   (ปรับปรุง 2555) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานด าเนินงาน 

   (ปรับปรุง 2555) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่ เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ 

 และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เรื่อง สิทธิในส่วนได้ เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการ

 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การ

รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้ 



  

107 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 เรื่อง สิ่งจูงใจสัญญาเช่าด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 เรื่อง การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมาย 

 ตามสัญญาเช่า 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ 

บริษัทและบริษัทย่อยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีข้างต้นแล้ว ซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินส าหรับปีปัจจุบัน   

3.2.2 มาตรฐานการบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่  

โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป มีดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)  เรื่อง การน าเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินค้าคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)  เรื่อง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ข้อผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)  เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)  เรื่อง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปิดเผยข้อมูล เ กี่ ย ว กั บ

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)  เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน เงินตรา

ต่างประเทศ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)  เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ก าไรต่อหุ้น 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)  เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2  เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

   (ปรับปรุง 2557) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ 

   (ปรับปรุง 2557) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก 

   (ปรับปรุง 2557) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 เรื่อง การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

   (ปรับปรุง 2557) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานด าเนินงาน 

   (ปรับปรุง 2557) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล -กรณีที่ ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง

 เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สิ่งจูงใจสัญญาเช่าด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผู้ถือหุ้น 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมายตาม

 สัญญาเช่า 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงเรื่อง สัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะและ 

   (ปรับปรุง 2557) หนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4  เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 

   (ปรับปรุง 2557) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5  เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุง 

   (ปรับปรุง 2557) สภาพแวดล้อม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7  เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 

   (ปรับปรุง 2557) 2557) เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10  เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 

   (ปรับปรุง 2557) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12  เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 

   (ปรับปรุง 2557) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13  เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

   (ปรับปรุง 2557)  
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14  เรื่อง ข้อจ ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต่ า 

   (ปรับปรุง 2557) และปฎิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส าหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 

 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15  เรื่อง สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 

   (ปรับปรุง 2557) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17  เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 

   (ปรับปรุง 2557) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18  เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 

   (ปรับปรุง 2557) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20  เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน 

   (ปรับปรุง 2557) 

โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป มีดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย 

   (ปรับปรุง 2557) 

ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินเมื่อน ามาตรฐานการบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติ 

3.3 การรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่าย   

- บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกรายได้จากการขายเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าแล้ว 

- บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากค่าบริการทางวิศวกรรมและการติดตั้งตามขั้นความส าเร็จของบริการที่ให้ โดยขั้นความส าเร็จของงาน

บริการที่ให้ค านวณมาจากสัดส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นกับต้นทุนประมาณการทั้งโครงการเว้นแต่การบริการวิศวกรรมและการติดตั้งนั้นเป็นเพี ยง

ส่วนประกอบย่อยของการขาย บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายได้ เมื่อส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าแล้ว 

- รายได้จากการให้บริการให้เช่าวงจรรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาการให้บริการเมื่อได้ให้บริการแล้ว 

- รายได้จากการให้บริการเช่าพื้นที่ และบริการจัดเก็บข้อมูลรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาการให้บริการเมื่อได้ให้บริการแล้ว 

- รายได้จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ดังนี้ 

 -  ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงได้รับ 

 -  ดอกเบี้ยรับจากการตัดจ าหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 

-  ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จ าหน่ายเงินลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนที่จ าหน่ายใช้วิธี

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 

-  บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง 

3.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน

นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ 

3.5 เงินลงทุน 

เงินลงทุนระยะส้ันและเงินลงทุนชั่วคราว แสดงด้วยราคาทุน 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัทย่อย หมายถึงกิจการที่บริษัทมีอ านาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการด าเนินงาน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วบริษัทจะถือหุ้นที่มีสิทธิออก เสียง

มากกว่ากึ่งหนึ่ง บริษัทได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทควบคุมบริษัทย่อยจนกระทั่งอ านาจควบคุมหมดไป 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย โดยตัดจ าหน่ายส่วนต่างตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่ง

จ านวนที่ตัดจ าหน่ายแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ 
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกเป็นก าไรหรือขาดทุนในงบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงินลงทุนทั่วไป 

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)  

บริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนดังกล่าวในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

การจ าหน่ายเงินลงทุน บริษัทบันทึกผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  หาก

จ าหน่ายเงินลงทุนบางส่วนราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จ าหน่ายจะค านวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 

3.6 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุมบริษัทและบริษัทย่อย ถูกควบคุมโดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่ว่าจะเป็น

ทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทที่ท าหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่ เป็น

บริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญกับบริษัท ผู้บริหารส าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทตลอดทั้งสมาชิกใน

ครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวและกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง

กันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทค านึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 

3.7 สินค้าคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า  

ต้นทุนสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย ต้นทุนทั้งหมดในการซื้อและต้นทุนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้สินค้าคงเหลือนั้นอยู่ในสถานที่และอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ใน

ปัจจุบัน  

ต้นทุนในการซื้อ ประกอบด้วย ราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้านั้น เช่น อากรขาเข้า ค่าขนส่ง และต้นทุนอื่นๆซึ่งเกี่ยวข้อง

โดยตรงกับการได้มาซึ่งสินค้า และหักด้วยส่วนลดการค้าและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสินค้า 

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ เป็นการประมาณราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจ หักด้วยประมาณการต้นทุนที่จ าเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้าได้ 

3.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคาของที่ดินอาคารและอุปกรณ์และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

ที่ดิน แสดงในราคาทุน 

อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)  

ค่าเส่ือมราคา ค านวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้ 

อาคารและส่วนต่อเติมอาคาร 20 - 30  ปี 

ส่วนปรับปรุงที่ดนิ 10  ปี 

ส่วนปรับปรุงตกแต่งอาคาร 10  ปี 

ระบบสาธารณูปโภค 10  ปี 

เครื่องมอืและอุปกรณ ์ 5  ปี 

เครื่องใช้ส านักงานและเครื่องตกแต่ง 5  ปี 

ยานพาหนะ 5  ปี 

อุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม  

 โครงข่ายตอนนอก 25  ปี 

 โครงข่ายตอนใน 15  ปี 

 อุปกรณ์โครงข่าย 8 - 20  ปี 

การก าหนดค่าเส่ือมราคา บริษัทและบริษัทย่อยจะพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระส าคัญ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างน้อยทุกสิ้นปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน 
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ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง 

บริษัทและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมื่อจ าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายหรือ

ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

3.9 ต้นทุนการกู้ยืม 

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการท าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกน าไปรวมเป็น

ราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์  ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ เกิดรายการ 

ต้นทุนการกู้ยืม ประกอบด้วย ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น 

3.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจ ากัด แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) สินทรัพย์ไม่

มีตัวตนถูกตัดจ าหน่ายและบันทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนับจากวันที่อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งาน ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดังนี้ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์    5-15  ปี 

3.11 รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทและบันทึกในบัญชีด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น

เงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ก าไรหรือขาดทุนจากการ

แปลงค่าได้บันทึกรวมไว้ในผลการด าเนินงานของงวดปัจจุบัน   

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงของมูลค่ายุติธรรมในสินทรัพย์และหนี้สิน จะรับรู้รายการเริ่มแรกด้วยมูลค่าตาม

ข้อก าหนดของสัญญานั้น และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยการป้องกันความเสี่ยงของมูลค่ายุติธรรมรับรู้ในงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ  

3.12 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจ านวนที่จะต้องจ่าย ค านวณตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราภาษีเงินได้ (ปี 2557 

: 20%, 2556 : 20%) ของก าไรก่อนภาษีเงินได้ หลังจากปรับปรุงบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการค านวณ

ภาษีและหักออกด้วยรายการที่ได้รับยกเว้นหรือไม่ถือเป็นรายได้ในการค านวณภาษี 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะค านวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้ สิน

นั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็นรายได้ภา ษีเงินได้รอ

การตัดบัญชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยจะรับรู้ในก าไรขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น

หรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะมีก าไรทางภาษี

จากการด าเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุก

รายการจะถูกรับรู้เป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีถูกวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีเงินได้ส าหรับงวดที่บริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงิน

ได้รอการตัดบัญชีหรือจะจ่ายช าระหนี้สินภาษีเงินได้ โดยใช้อัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าจะมี

ผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน  

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวนและปรับลดมูลค่า เมื่อมีความเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ได้ 
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3.13 การใช้ประมาณการทางการบัญชี 

ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมี

ผลกระทบต่อจ านวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้ที่อาจจะเกิด ขึ้น ซึ่งผลที่

เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนที่ประมาณไว้ การใช้ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ มีดังนี้ 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

บริษัทและบริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่าจ านวนที่คาดว่าจะเสียหายจากการเรียกเก็บเงินไม่ได้จากลูกหนี้ผลเสียหายนี้ประมาณขึ้นจากการ

พิจารณาฐานะปัจจุบันและหลักประกันของลูกหนี้ โดยตั้งส ารองในอัตราร้อยละ 100 ส าหรับลูกหนี้ที่มีอายุเกิน 120 วัน 

ค่าเผื่อสินค้าเส่ือมคุณภาพและราคาขายต่ ากว่าทุน 

บริษัทและบริษัทย่อยได้ประมาณการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าเสื่อมคุณภาพ โดยจะพิจารณาจากการหมุนเวียนและการเสื่อมสภาพของสินค้าคงเหลือแต่

ละประเภท โดยจะมีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าเส่ือมคุณภาพส าหรับสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกินกว่า 1 ปี และบริษัทและบริษัทย่อยยังได้

ประมาณการค่าเผื่อส าหรับสินค้าที่มีราคาขายต่ ากว่าทุน โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากประมาณราคาที่คาดว่าจะใช้ตามปกติธุรกิจ หัก

ด้วยปะมาณการต้นทุนที่จ าเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้าได้ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ก าหนดประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทและ

บริษัทย่อยและฝ่ายบริหารต้องทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือ เมื่อมีความแตกต่างไปจากประมาณการในปีก่อนหรือมีการตัดจ าหน่าย

สินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้ 

ประมาณการรายได้และต้นทุนทางวิศวกรรมทั้งโครงการ 

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ก าหนดประมาณการรายได้และต้นทุนทั้งโครงการตามความส าเร็จของงาน โดยอิงกับสภาวะ การณ์ในปัจจุบัน และการ

คาดการณ์ผลกระทบในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารจะท าการปรับปรุงประมาณการเมื่อสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

3.14 ประมาณการหนี้สิน 

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิ ดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทและบริษัทย่อยสามารถประมาณ

มูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

3.15 สัญญาเช่าด าเนินงาน 

สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของทรัพย์สินยังเป็นของผู้ให้เช่าจะถูกจัดเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน โดยบริษัทและบริษัทย่ อยจะ

บันทึกการจ่ายช าระค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของการเช่า 

3.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ของสินทรัพย์ว่ามีการด้อยค่าหรือไม่ หากสินทรัพย์นั้นมีข้ อบ่งชี้ของ

การด้อยค่า บริษัทและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะ

ได้รับคืน บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพ ย์

จะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลังและจะกลับรายการได้ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่า เสื่อมราคาสะสม

หรือค่าตัดจ าหน่าย มูลค่าที่จะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุ นในการ

ขาย  

3.17 เครื่องมือทางการเงิน 

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งก าไรหรือ

เพื่อการค้า 

เครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้ เจ้าหนี้การ ค้า 

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และเงินกู้ยืม ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะส าหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
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3.18 ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 

บริษัทและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทและบริ ษัทย่อย

จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยเงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุน

ส ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)  

บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระส าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ งบริษัทและบริษัทย่อยถือว่าเงิน

ชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส าหรับพนักงาน  

บริษัทและบริษัทย่อยค านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ 

(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักการ

ประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลง

ในจ านวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟ้อ 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลัง

ออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก าไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย 

รายการ 

บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

2557 2556 2557 2556 

เงินสด 742,657.17 451,651.50 303,358.17 255,246.00 
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 152,357,270.69 138,786,614.51 135,644,213.72 126,100,575.60 
     - กระแสรายวนั 10,442,896.87 6,665,628.06 827,249.13 6,394,785.40 
เงินฝากประจ าไม่เกนิ 3 เดือน 32,661,315.18 82,125.86 32,661,315.18 82,125.86 

รวม 196,204,139.91 145,986,019.93 169,436,136.20 132,832,732.86 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ าไม่เกิน 3 เดือนมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.37-0.75 ต่อปี 
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5. เงินลงทุนชั่วคราว 

เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย 

รายการ 
บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
2557 2556 2557 2556 

เงินฝากประจ าไม่เกนิ 12 เดือน 
     

3,843,606.45  
   

35,768,980.64  
     

3,843,606.45  
   

35,768,980.64  
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพยเ์พื่อค้า - 

หน่วยลงทุน 
 

175,000,000.00  
   

90,000,000.00  
 

175,000,000.00  
   

90,000,000.00  
บวก ก าไรที่ยังไมเ่กดิขึ้นจริงจากการ

เปลี่ยนแปลงมลูค่าหลักทรัพย ์   34,528.29  319,599.32    34,528.29  319,599.32  

รวมหน่วยลงทุน 
  

175,034,528.29  
   

90,319,599.32  
  

175,034,528.29  
   

90,319,599.32  

รวม 
 

178,878,134.74  
 

126,088,579.96  
 

178,878,134.74  
 

126,088,579.96  

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากประจ าไม่เกิน 12 เดือนมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.125-2 ต่อปี 
 

6. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย 

รายการ 
บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
2557 2556 2557 2556 

ลูกหนี้การค้า 
    

    ลูกหนี้การค้า 
    

295,299,063.40  
    

170,614,527.88  
    

179,731,234.34  
    

159,769,649.82  
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั - -    488,624.70     864,610.88  
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทย่อย - -  2,153,570.80   5,554,288.86  

    เช็ครับล่วงหนา้ 37,954,233.87  
     

91,588,328.57  
     

37,741,033.87  
     

91,588,328.57  

รวม   333,253,297.27  
   

262,202,856.45  
  

220,114,463.71  
   

257,776,878.13  

    หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสญู 
    

(10,481,077.61) 
   

(12,716,210.79) 
    

(10,481,077.61) 
    

(12,716,210.79) 

สุทธ ิ
   

322,772,219.66  
   

249,486,645.66  
   

209,633,386.10  
   

245,060,667.34  
ลูกหนี้อืน่ 

    
    เงินมัดจ า  3,014,909.55     527,652.42     754,148.75     352,020.79  
    เงินทดรองจ่าย  1,154,111.00  2,136,581.00     802,230.00   1,563,059.00  
    เงินมัดจ าโครงการ -   225,873.75  -    225,873.75  
    เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสนิค้า  1,841,927.42    778,899.12   1,841,927.42     778,899.12  

    ลูกหนี้บริษัทย่อย - - 
     

65,451,699.17  
 2,743,459.64  

    อื่นๆ  2,276,204.15  6,316,746.98  2,048,200.42   1,979,683.89  
รวม      8,287,152.12      9,985,753.27     70,898,205.76  7,642,996.19  

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
   

331,059,371.78  
   

259,472,398.93  
   

280,531,591.86  
  

252,703,663.53  

 

ลูกหนี้การค้าและเช็ครับล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แยกตามอายุหนี้ที่ค้างช าระได้ ดังนี้ 
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รายการ 

บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

2557 2556 2557 2556 

ลูกหนี้อาย ุ0 - 3 เดือน 297,565,416.50 216,774,398.01 188,861,530.16 212,412,619.69 
ลูกหนี้อายุมากกว่า 3 เดือน - 6 เดือน 6,086,252.58 7,717,249.76 2,003,105.36 7,653,049.76 
ลูกหนี้อายุมากกว่า 6 เดือน - 12 เดือน 23,266,167.50 26,730,675.42 22,914,367.50 26,730,675.42 
ลูกหนี้อายุมากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป 6,335,460.69 10,980,533.26 6,335,460.69 10,980,533.26 
     รวม 333,253,297.27 262,202,856.45 220,114,463.71 257,776,878.13 

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 
    

(10,481,077.61) 
   

(12,716,210.79) 
   

(10,481,077.61) 
   

(12,716,210.79) 
ลูกหนี้การค้าสุทธ ิ 322,772,219.66 249,486,645.66 209,633,386.10 245,060,667.34 

 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

รายการ 
บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
2557 2556 2557 2556 

ยอดต้นงวด 
   

(12,716,210.79) 
   

(11,718,051.30) 
   

(12,716,210.79) 
  (11,718,051.30) 

บวก (ตั้งเพิ่ม) โอนกลับในระหว่างป ี 2,235,133.18  (998,159.49)  2,235,133.18  (998,159.49) 

ยอดปลายงวด 
   

(10,481,077.61) 
  

(12,716,210.79) 
  

(10,481,077.61) 
  

(12,716,210.79) 
ตัดหนีสู้ญระหวา่งปี 3,020,053.77 - 3,020,053.77 - 

 

7. รายการบัญชีกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 

7.1 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการบัญชีกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของบริษัทเกิดขึ้นจาก

รายการกับบริษัทและบุคคลเกี่ยวข้องกันดังกล่าว บริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้นบางส่วนและ/หรือกรรมการร่วมกัน ผลของรายการ

ดังกล่าวซึ่งเป็นรายการปกติธุรกิจได้รวมไว้ในงบการเงินโดยลักษณะรายการบัญชีที่มีสาระส าคัญระหว่างบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้ 

รายการในระหว่างปี 
ลักษณะ

ความสัมพันธ ์
นโยบายก าหนด

ราคา 

บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

2557 2556 2557 2556 
รายการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

      ค่าเช่า 
      

   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จ ากัด 
ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ ่
ราคาที่ตกลง
ร่วมกัน 150,000.00 347,750.00 150,000.00 347,750.00 

รายการกับบริษัทย่อย 
      รายได้จากการขาย 
      

   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด บริษัทถือหุ้น 
ราคาที่ตกลง
ร่วมกัน - - 5,895,845.41 8,033,346.39 

   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด  บริษัทถือหุ้น 
ราคาที่ตกลง
ร่วมกัน - - 2,395,048.04 - 

   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัทถือหุ้น 
ราคาที่ตกลง
ร่วมกัน - - 285,002.63 - 

รายได้ค่าบริการ 
      

   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด  บริษัทถือหุ้น 
ราคาที่ตกลง
ร่วมกัน - - 676,048.31 1,037,344.38 

   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด บริษัทถือหุ้น 
ราคาที่ตกลง
ร่วมกัน - - 2,354,898.00 - 

ดอกเบี้ยรับ 
      

   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด บริษัทถือหุ้น 
ราคาที่ตกลง
ร่วมกัน - - 1,598,901.32 792.353.42 

   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด  บริษัทถือหุ้น 
ราคาที่ตกลง
ร่วมกัน - - 193,404.01 382,931.49 

ต้นทุนจากธุรกิจวิศวกรรม 
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รายการในระหว่างปี 
ลักษณะ

ความสัมพันธ ์
นโยบายก าหนด

ราคา 

บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

2557 2556 2557 2556 

   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด  บริษัทถือหุ้น 
ราคาที่ตกลง
ร่วมกัน - - 217,195,194.83 245,771,662.34 

ซื้อสินค้าและบริการ 
      

   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด บริษัทถือหุ้น 
ราคาที่ตกลง
ร่วมกัน - - 761,746.80 2,358,503.00 

รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
      รายได้จากการขาย 
         บริษัท อี.เอส.อินเตอร์เนช่ันแนล (1991) จ ากัด บริษัทถือหุ้น ราคาตลาด 1,733,490.40 1,738,163.33 1,733,490.40 1,738,163.33 

   บริษัท สปิริต เอ็นเทอร์ไพรซ์ จ ากัด บริษัทถือหุ้น 
ราคาที่ตกลง
ร่วมกัน - 7,590.533.29 - 7,590,533.29 

ค่าซื้อสินค้า 
         บริษัท อี.เอส.อินเตอร์เนช่ันแนล (1991) จ ากัด บริษัทถือหุ้น ราคาตลาด 106,119,549.61 109,379,013.85 106,119,549.61 109,379,013.85 

ค่าซื้ออื่นๆ 
      

   มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ 
กรรมการ
ร่วมกัน ราคาตลาด 20,640.00 381,030.00 20,640.00 381,030.00 

ดอกเบี้ยจ่าย 
         กรรมการ กรรมการ

บริษัท 
ตามอัตราท่ีระบุใน

สัญญา 
99,726.03 - - - 

ค่าซื้อหุ้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 
  

- 3,607,104.23 - 3,607,104.23 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

         ผลประโยชน์ระยะสั้น 
  

31,405,554.00 25,498,152.00 23,746,955.00 21,673,484.00 
   ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

  
398,356.00 940,992.50 281,700.00 828,934.60 

   รวม     
  

31,803,910.00  
  

26,439,144.50  
  

24,028,655.00  
  

22,502,418.60  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ที่มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

รายการ 

บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

2557 2556 2557 2556 

ยอดคงเหลือกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
    

เจ้าหนี้อ่ืน 
    

   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จ ากัด -    347,750.00  -    347,750.00  

  -     347,750.00 -     347,750.00  

ยอดคงเหลือกับบริษัทย่อย 
    ลูกหน้ีการค้า 
       บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด  -   -  2,125,466.08  5,554,288.86  

   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด  -   -  24,276.73  - 

   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ ากัด  -   -  3,827.99  - 

ลูกหน้ีอื่น 
       บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด  -   -  63,213,247.00  952,861.89  

   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด  -   -  2,026,112.82  1,790,597.75  

   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ ากัด  -   -  212,339.35  - 

   -   -  67,605,269.97  8,297,748.50  

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 
       บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด   -    -  314,000,000.00  133,000,000.00  

   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด  -   -  38,300,000.00  125,000,000.00  

   -   -  352,300,000.00  258,000,000.00  

เจ้าหนี้การค้า 
       บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด  -   -  69,411,426.46  172,235,992.64  

   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด  -   -  4,168,190.60  265,702.40  

เจ้าหนี้อ่ืน 
       บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด  -   -  2,647.06  234,300.00  

   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด  -   -  - 46,957.16  

   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ ากัด  -   -  19,350.00  - 

   -   -  73,601,614.12  172,782,952.20  
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รายการ 

บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

2557 2556 2557 2556 

ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
    ลูกหน้ีการค้า 
       บริษัท อี.เอส.อินเตอร์เนช่ันแนล (1991) จ ากัด 485,732.92  523,392.64  485,732.92  523,392.64  

   บริษัท สปิริต เอ็นเทอร์ไพรซ์ จ ากัด     2,891.78  341,218.24  2,891.78  341,218.24  

  488,624.70  864,610.88  488,624.70  864,610.88  

เจ้าหนี้การค้า 
       บริษัท อี.เอส.อินเตอร์เนช่ันแนล (1991) จ ากัด  21,230,324.08  27,173,417.72   21,230,324.08  27,173,417.72  

     21,230,324.08   27,173,417.72  21,230,324.08   27,173,417.72  

7.2 เงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้:-  

 
งบการเงินเฉพาะบริษัท  

รายการ 
ยอดคงเหลือ  การเคล่ือนไหวในระหว่างปี ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

  
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2556 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2557 

บริษัทย่อย 
       บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด 133,000,000.00  388,000,000.00   (207,000,000.00) 314,000,000.00  

   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 125,000,000.00  112,100,000.00   (198,800,000.00) 38,300,000.00  
     รวม 258,000,000.00  500,100,000.00   (405,800,000.00) 352,300,000.00  

7.3 เงินกู้ยืมจากกรรมการ 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมจากกรรมการ ซึ่งมีการเคล่ือนไหวดังต่อไปนี้:- 
 งบการเงินรวม 

รายการ 
ยอดคงเหลือ  การเคล่ือนไหวในระหว่างปี ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

  
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2556 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2557 

เงินกู้ยืมจากกรรมการ 
       บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด  -  95,000,000.00   (95,000,000.00)  -  

     รวม  -  95,000,000.00   (95,000,000.00)  -  

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1% ต่อปี 

7.4 สัญญากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทได้เข้าท าสัญญาจ้างเหมาช่วงกับบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 วันที่ 

20 ธันวาคม 2556 และวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 จ านวน 3 ฉบับ เพื่อร่วมด าเนินงานในโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเคเบิ้ลใต้น้ าระบบ 22 เควี 

ไปยังเกาะกูด เกาะหมาก จังหวัดตราด และโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเคเบิ้ลใต้น้ าระบบ 115 เควี ไปยังเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ

โครงการจ้างเหมาจัดหา และติดตั้ง สายไฟเบอร์ออฟติก มูลค่าสัญญาทั้งสิ้นจ านวน 846.52 ล้านบาท  
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2557 2556 2557 2556

สินค้าส าเร็จรูป        192,990,693.99        137,650,536.95        181,187,065.51        137,650,536.95

สินค้าระหว่างทาง          21,607,483.03          30,650,706.09          21,607,483.03          30,650,706.09

     รวม       214,598,177.02       168,301,243.04       202,794,548.54       168,301,243.04

หัก ค่าเผือ่สินค้าล้าสมัย          (1,401,650.45)          (1,365,266.75)          (1,401,650.45)          (1,365,266.75)

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ       213,196,526.57       166,935,976.29       201,392,898.09       166,935,976.29

รายการ

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2557 2556 2557 2556

ยอดต้นปี          (1,365,266.75)          (1,564,166.88)          (1,365,266.75)          (1,564,166.88)

ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินค้า (เพิม่ข้ึน) ลดลง              (36,383.70)             198,900.13              (36,383.70)             198,900.13

ยอดปลายปี          (1,401,650.45)         (1,365,266.75)          (1,401,650.45)         (1,365,266.75)

รายการ

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

8. สินค้าคงเหลือ  

สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย 

ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

 

 

 
 

9. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย 

รายการ 

บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

2557 2556 2557 2556 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหนา้        13,665,770.84         11,418,299.15          6,902,042.93          6,481,239.13  

ภาษีซื้อและภาษีมูลคา่เพิ่มรอเรียกคืน      106,403,117.90         50,119,447.87          5,710,443.21         11,867,476.80  

อื่นๆ             32,391.24              99,555.80                         -                           -    

รวม     120,101,279.98        61,637,302.82        12,612,486.14        18,348,715.93  

 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

ชื่อบริษัท 

งบการเงินเฉพาะบริษัท   

ทุนช าระแล้ว   
(พันบาท) 

อัตราร้อยละของ
การถอืหุ้น 

มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีสว่นได้เสีย 
(พันบาท) 

มูลค่าเงินลงทุนตามวิธรีาคาทุน 
(พันบาท) 

2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
1 บริษัท อินเตอรล์ิ้งค ์

   เทเลคอม จ ากัด 300,000 300,000 99.99 99.99 304,944.84 288,184.02 299,999.30 299,999.30 
2 บริษัท อินเตอรล์ิ้งค ์

   เพาเวอร ์แอนด ์เอ็น
เนอร์ยี่ จ ากดั 30,000 30,000 95.07 95.07 54,399.92 42,438.05 28,409.60 28,409.60 

3 บริษัท อินเตอรล์ิ้งค ์
   ดาตา้เซ็นเตอร์ จ ากัด 7,500 - 99.99 - 4,071.58 - 7,499.93 - 

รวม   
    

363,416.34 330,622.07 335,908.83 328,408.90 
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2557 2556 2557 2556

ยอดยกมา             199,500.00             244,557.00             199,500.00             244,557.00

กู้เพิม่ระหว่างปี                8,000.00             439,000.00                8,000.00             439,000.00

จ่ายช าระระหว่างปี            (207,500.00)            (484,057.00)            (207,500.00)            (484,057.00)

ยอดคงเหลือ                       -               199,500.00                       -               199,500.00

รายการ

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

11. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น แสดงในราคาทุนประกอบด้วย 

ชื่อบริษัท 

  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  
ทุนช าระแล้ว  
(พันบาท) 

อัตราร้อยละของการ
ถือหุ้น ราคาทุน (พันบาท) 

ประเภทธุรกิจ 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
1 บริษัท อี.เอส.อินเตอร ์ ขาย/ผลิต 

      
 

  เนชั่นแนล (1991) จ ากัด ตู้อุปกรณไ์ฟฟ้า 8,000 8,000 10 10 2,250 2,250 
2 บริษัท สปริิต เอ็นเทอร์ไพรซ์  จ ากดั ซื้อมาขายไป 5,000 5,000 1.67 1.67 50 50 
  รวม           2,300 2,300 

 

12. เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน ประกอบด้วย 
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ยอดตามบัญชี ยอดตามบัญชี

ณ วันท่ี จ านวน จ านวน รับโอน ณ วันท่ี

31 ธ.ค. 56 เพ่ิมขึน้ ท่ีลดลง (โอนออก) 31 ธ.ค. 57

ราคาทุน

ท่ีดิน 54,807,144.00                         -                -  -                   54,807,144.00      

อาคารและส่วนต่อเติมอาคาร 125,059,493.76     19,030,036.64      (19,030,036.64)     -                   125,059,493.76     

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5,753,488.17        53,852.00           (53,852.00)          -                   5,753,488.17        

ส่วนปรับปรุงตกแต่งอาคาร 45,456,483.85      15,514,907.62      (8,700,641.72)       999,902.55          53,270,652.30      

ระบบสาธารณูปโภค 50,284,328.06      40,616,161.14      (31,804,887.06)     4,148,130.02        63,243,732.16      

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 7,083,516.42        48,003,640.84      (26,355.14)          23,572,061.31      78,632,863.43      

เคร่ืองใช้ส านักงานและเคร่ืองตกแต่ง 31,890,658.67      21,169,760.47      (5,315,686.01)       -                   47,744,733.13      

ยานพาหนะ 36,534,633.37      8,932,266.35        (10,140,000.00)     -                   35,326,899.72      

อุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม

   โครงข่ายตอนนอก 236,476,523.28                        -                -  456,130,218.86     692,606,742.14     

   โครงข่ายตอนใน 18,572,488.14                         -                -  64,403,199.19      82,975,687.33      

   อุปกรณ์โครงข่าย 77,554,054.13      92,753,743.56                    -  68,341,688.73      238,649,486.42     

งาน/อาคารระหว่างก่อสร้าง 67,350,298.75      750,721,484.53                   -  (617,595,200.66)    200,476,582.62     

    รวม 756,823,110.60    996,795,853.15    (75,071,458.57)    -                   1,678,547,505.18  

ค่าเส่ือมราคาสะสม

อาคารและส่วนต่อเติมอาคาร (18,495,273.11)     (6,257,497.29)       1,026,789.72        575,624.80          (23,150,355.88)     

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน (472,024.36)         (583,096.89)         8,065.85                                 -  (1,047,055.40)       

ส่วนปรับปรุงตกแต่งอาคาร (12,771,349.12)     (6,417,567.55)       999,357.40          (575,624.80)         (18,765,184.07)     

ระบบสาธารณูปโภค (8,368,697.88)       (9,427,753.91)       3,267,167.20                            -  (14,529,284.59)     

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (1,092,199.01)       (5,985,104.73)       11,207.04                               -  (7,066,096.70)       

เคร่ืองใช้ส านักงานและเคร่ืองตกแต่ง (17,424,606.99)     (6,231,882.17)       572,593.72                              -  (23,083,895.44)     

ยานพาหนะ (27,472,629.84)     (3,869,812.71)       10,139,998.00                          -  (21,202,444.55)     

อุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม

   โครงข่ายตอนนอก (2,367,818.24)       (17,616,033.38)                   -                      -  (19,983,851.62)     

   โครงข่ายตอนใน (312,085.65)         (2,036,284.82)                     -                      -  (2,348,370.47)       

   อุปกรณ์โครงข่าย (1,022,656.38)       (9,135,949.33)                     -                      -  (10,158,605.71)     

    รวม (89,799,340.58)    (67,560,982.78)    16,025,178.93                         -  (141,335,144.43)   

สุทธิ 667,023,770.02   1,537,212,360.75 

รายการ

บาท

งบการเงินรวม

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย 
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ยอดตามบัญชี ยอดตามบัญชี

ณ วันท่ี จ านวน จ านวน รับโอน ณ วันท่ี

31 ธ.ค. 55 เพ่ิมขึน้ ท่ีลดลง (โอนออก) 31 ธ.ค. 56

ราคาทุน

ท่ีดิน 54,807,144.00                         -                -                      -  54,807,144.00      

อาคารและส่วนต่อเติมอาคาร 106,984,222.56     856,735.00          (325,000.00)         17,543,536.20      125,059,493.76     

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 3,792,771.53        1,005,154.64                      -  955,562.00          5,753,488.17        

ส่วนปรับปรุงตกแต่งอาคาร 28,966,724.00      605,597.25                        -  15,884,162.60      45,456,483.85      

ระบบสาธารณูปโภค 17,376,117.65      7,545,600.95                      -  25,362,609.46      50,284,328.06      

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1,347,677.21        5,735,839.21                      -                      -  7,083,516.42        

เคร่ืองใช้ส านักงานและเคร่ืองตกแต่ง 22,166,161.68      9,506,482.29        (39,400.51)          257,415.21          31,890,658.67      

ยานพาหนะ 33,345,784.78      3,562,680.37        (373,831.78)                             -  36,534,633.37      

อุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม

   โครงข่ายตอนนอก                    -                     -                -  236,476,523.28     236,476,523.28     

   โครงข่ายตอนใน                    -                     -                -  18,572,488.14      18,572,488.14      

   อุปกรณ์โครงข่าย                    -                     -                -  77,554,054.13      77,554,054.13      

งาน/อาคารระหว่างก่อสร้าง 35,686,318.51      424,270,331.26                   -  (392,606,351.02)    67,350,298.75      

    รวม 304,472,921.92   453,088,420.97    (738,232.29)                           -  756,823,110.60    

ค่าเส่ือมราคาสะสม

อาคารและส่วนต่อเติมอาคาร (14,399,754.54)     (4,420,517.57)       324,999.00                              -  (18,495,273.11)     

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน (7,273.81)            (464,750.55)                       -                      -  (472,024.36)         

ส่วนปรับปรุงตกแต่งอาคาร (7,862,132.21)       (4,909,216.91)                     -                      -  (12,771,349.12)     

ระบบสาธารณูปโภค (4,644,115.55)       (3,724,582.33)                     -                      -  (8,368,697.88)       

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (256,069.94)         (836,129.07)                       -                      -  (1,092,199.01)       

เคร่ืองใช้ส านักงานและเคร่ืองตกแต่ง (13,484,688.77)     (3,973,006.01)       33,087.79                               -  (17,424,606.99)     

ยานพาหนะ (24,267,371.26)     (3,579,089.36)       373,830.78                              -  (27,472,629.84)     

อุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม

   โครงข่ายตอนนอก                    -  (2,367,818.24)                     -                      -  (2,367,818.24)       

   โครงข่ายตอนใน                    -  (312,085.65)                       -                      -  (312,085.65)         

   อุปกรณ์โครงข่าย                    -  (1,022,656.38)                     -                      -  (1,022,656.38)       

    รวม (64,921,406.08)    (25,609,852.07)    731,917.57                             -  (89,799,340.58)    

สุทธิ 239,551,515.84    667,023,770.02   

รายการ

บาท

งบการเงินรวม
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ยอดตามบัญชี ยอดตามบัญชี

ณ วันท่ี จ านวน จ านวน รับโอน ณ วันท่ี

31 ธ.ค. 56 เพ่ิมขึน้ ท่ีลดลง (โอนออก) 31 ธ.ค. 57

ราคาทุน

ท่ีดิน 54,807,144.00                    -                -                -  54,807,144.00      

อาคารและส่วนต่อเติมอาคาร 125,059,493.76                   -  (19,030,036.64)                   -  106,029,457.12     

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5,753,488.17                      -  (53,852.00)                        -  5,699,636.17        

ส่วนปรับปรุงตกแต่งอาคาร 45,456,483.85      6,814,265.90        (8,700,641.72)       999,902.55          44,570,010.58      

ระบบสาธารณูปโภค 50,273,630.11      8,721,274.08        (31,804,887.06)     4,148,130.02        31,338,147.15      

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 4,624,810.35        430,242.55          (26,355.14)                        -  5,028,697.76        

เคร่ืองใช้ส านักงานและเคร่ืองตกแต่ง 28,328,130.38      11,684,546.78      (5,315,686.01)                     -  34,696,991.15      

ยานพาหนะ 35,379,996.37      8,890,210.28        (10,140,000.00)                   -  34,130,206.65      

งาน/อาคารระหว่างก่อสร้าง 1,470,513.27        14,381,893.17                    -  (5,148,032.57)       10,704,373.87      

    รวม 351,153,690.26    50,922,432.76     (75,071,458.57)                  -  327,004,664.45    

ค่าเส่ือมราคาสะสม

อาคารและส่วนต่อเติมอาคาร (18,495,273.11)     (5,055,226.26)       1,026,789.72        575,624.80          (21,948,084.85)     

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน (472,024.36)         (573,674.44)         8,065.85                           -  (1,037,632.95)       

ส่วนปรับปรุงตกแต่งอาคาร (12,771,349.12)     (5,199,032.04)       999,357.40          (575,624.80)         (17,546,648.56)     

ระบบสาธารณูปโภค (8,368,530.82)       (5,358,089.08)       3,267,167.21                      -  (10,459,452.69)     

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (924,417.15)         (951,969.34)         11,207.04                         -  (1,865,179.45)       

เคร่ืองใช้ส านักงานและเคร่ืองตกแต่ง (17,062,641.07)     (4,421,900.21)       572,593.72                        -  (20,911,947.56)     

ยานพาหนะ (27,048,103.09)     (3,630,681.52)       10,139,998.00                    -  (20,538,786.61)     

    รวม (85,142,338.72)    (25,190,572.89)    16,025,178.94                   -  (94,307,732.67)    

สุทธิ 266,011,351.54    232,696,931.78   

รายการ

บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
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2557 2556 2557 2556

เงินฝากธนาคาร -  ออมทรัพย์          38,740,320.45          50,120,490.44     -       -   

เงินฝากประจ า 3 เดือน          29,824,432.09        180,000,000.00     -       -   

ยอดคงเหลือ         68,564,752.54       230,120,490.44     -       -   

รายการ

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

 

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 บริษัทได้ท าสัญญาขายอาคารและอุปกรณ์ให้กับบริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จ ากัด (บริษัทย่อย) ในมูลค่าตามบัญชี

สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 เป็นจ านวนเงิน 59.01 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มกิจการ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวรเป็นจ านวนเงิน  7,476,570.97 บาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทได้จดจ านองที่ดินและอาคารเป็นประกันส าหรับเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต  วง

เงินทรัสต์รีซีท วงเงินค้ าประกัน และวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (ดูหมายเหตุข้อ 22) 

 

14. เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการใช้ 

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการใช้ประกอบด้วย 

 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ า 3 เดือนมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 - 1.45 ต่อปี 

ยอดตามบัญชี ยอดตามบัญชี

ณ วันท่ี จ านวน จ านวน รับโอน ณ วันท่ี

31 ธ.ค. 55 เพ่ิมขึน้ ท่ีลดลง (โอนออก) 31 ธ.ค. 56

ราคาทุน

ท่ีดิน 54,807,144.00                         -                -                     -  54,807,144.00      

อาคารและส่วนต่อเติมอาคาร 106,984,222.56     856,735.00          (325,000.00)         17,543,536.20      125,059,493.76     

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 3,792,771.53        1,005,154.64                      -  955,562.00          5,753,488.17        

ส่วนปรับปรุงตกแต่งอาคาร 28,966,724.00      605,597.25                        -  15,884,162.60      45,456,483.85      

ระบบสาธารณูปโภค 17,376,117.65      7,534,903.00                      -  25,362,609.46      50,273,630.11      

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1,338,767.21        3,286,043.14                      -                     -  4,624,810.35        

เคร่ืองใช้ส านักงานและเคร่ืองตกแต่ง 22,131,806.53      5,978,309.15        (39,400.51)          257,415.21          28,328,130.38      

ยานพาหนะ 32,191,147.78      3,562,680.37        (373,831.78)                            -  35,379,996.37      

งาน/อาคารระหว่างก่อสร้าง 17,791,334.17      43,682,464.57                    -  (60,003,285.47)     1,470,513.27        

    รวม 285,380,035.43    66,511,887.12     (738,232.29)                          -  351,153,690.26    

ค่าเส่ือมราคาสะสม

อาคารและส่วนต่อเติมอาคาร (14,399,754.54)     (4,420,517.57)       324,999.00                             -  (18,495,273.11)     

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน (7,273.81)            (464,750.55)                       -                     -  (472,024.36)         

ส่วนปรับปรุงตกแต่งอาคาร (7,862,132.21)       (4,909,216.91)                     -                     -  (12,771,349.12)     

ระบบสาธารณูปโภค (4,644,115.55)       (3,724,415.27)                     -                     -  (8,368,530.82)       

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (255,654.95)         (668,762.20)                       -                     -  (924,417.15)         

เคร่ืองใช้ส านักงานและเคร่ืองตกแต่ง (13,480,401.14)     (3,615,327.72)       33,087.79                              -  (17,062,641.07)     

ยานพาหนะ (24,073,771.88)     (3,348,161.99)       373,830.78                             -  (27,048,103.09)     

    รวม (64,723,104.08)    (21,151,152.21)    731,917.57                            -  (85,142,338.72)    

สุทธิ 220,656,931.35   266,011,351.54    

รายการ

บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
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ยอดตามบัญชี ยอดตามบัญชี

ณ วันท่ี จ านวน จ านวน รับโอน ณ วันท่ี

31 ธ.ค. 56 ท่ีเพ่ิมขึน้ ท่ีลดลง (โอนออก) 31 ธ.ค. 57

ราคาทุน

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5,347,280.00     306,000.00        -  - 5,653,280.00     

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตัง้ 183,000.00       93,999.87          -  - 276,999.87       

รวม 5,530,280.00    399,999.87        -  - 5,930,279.87    

ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (2,345,513.85)    (149,818.61)       -  - (3,128,477.11)    

รวม (2,345,513.85)   (149,818.61)       -  - (3,128,477.11)   

สุทธิ 3,184,766.15    2,801,802.76    

รายการ

บาท

งบการเงินรวม

ยอดตามบัญชี ยอดตามบัญชี

ณ วันท่ี จ านวน จ านวน รับโอน ณ วันท่ี

31 ธ.ค. 55 ท่ีเพ่ิมขึน้ ท่ีลดลง (โอนออก) 31 ธ.ค. 56

ราคาทุน

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,100,000.00     -                -                2,247,280.00     5,347,280.00     

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตัง้ 89,000.00         2,341,280.00     -                (2,247,280.00)    183,000.00       

รวม 3,189,000.00    2,341,280.00    -                -                5,530,280.00    

ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1,650,000.00)    (695,513.85)      -                -                (2,345,513.85)    

รวม (1,650,000.00)   (695,513.85)      -                -                (2,345,513.85)   

สุทธิ 1,539,000.00    3,184,766.15    

บาท

งบการเงินรวม

รายการ

ยอดตามบัญชี ยอดตามบัญชี

ณ วันท่ี จ านวน จ านวน รับโอน ณ วันท่ี

31 ธ.ค. 56 ท่ีเพ่ิมขึน้ ท่ีลดลง (โอนออก) 31 ธ.ค. 57

ราคาทุน

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,100,000.00     306,000.00        - - 3,406,000.00     

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตัง้ 89,000.00          -  - - 89,000.00         

รวม 3,189,000.00    306,000.00        - - 3,495,000.00    

ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (2,269,988.85)    (633,144.65)       - - (2,903,133.50)    

รวม (2,269,988.85)   (633,144.65)       - - (2,903,133.50)   

สุทธิ 919,011.15       591,866.50       

รายการ

บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ดังกล่าว เป็นเงินฝากธนาคารของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด (“อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม”) ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยธนาคารจะเป็นผู้ควบคุมการเบิกจ่ายส าหรับค่าใช้จ่ายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงข่าย (ตามหมายเหตุข้อ 

18) 

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย 
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ยอดตามบัญชี ยอดตามบัญชี

ณ วันท่ี จ านวน จ านวน รับโอน ณ วันท่ี

31 ธ.ค. 55 ท่ีเพ่ิมขึน้ ท่ีลดลง (โอนออก) 31 ธ.ค. 56

ราคาทุน

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,100,000.00      -  - - 3,100,000.00     

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตัง้ 89,000.00          -  - - 89,000.00         

รวม 3,189,000.00     -  - - 3,189,000.00    

ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1,650,000.00)    (619,988.85)       - - (2,269,988.85)    

รวม (1,650,000.00)   (619,988.85)       - - (2,269,988.85)   

สุทธิ 1,539,000.00    919,011.15       

รายการ

บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ยอดตามบัญชี ยอดตามบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 56 ณ 31 ธ.ค. 57

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

   ลูกหน้ีการค้า 2,543,242.16       (515,400.91)        - 2,027,841.25       

   ลูกหน้ีอ่ืนๆ 240,000.00         - - 240,000.00         

   สินค้าคงเหลือ 273,053.35         7,276.74            - 280,330.09         

   ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 4,445,098.62       613,792.38         - 5,058,891.00       

   ประมาณการหน้ีสิน 1,092,400.81       15,832.23          (1,424,547.41)      (316,314.37)        

   ผลต่างจากการเปลี่ยนอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ถาวร 805,783.03         360,045.70         - 1,165,828.73       

   ขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนจริงจากการวัดมูลค่า -                  

      สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 257.62              6,230,078.99       - 6,230,336.61       

   สินทรัพย์ภาษีเงินได้จากการตัดรายการระหว่างกัน 1,275,528.41       783,636.59         - 2,059,165.00       

           รวม 10,675,364.00    7,495,261.72     (1,424,547.41)     16,746,078.31    

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

   ก าไรท่ียังไม่เกิดข้ึนจริงจากการวัดมูลค่า

      สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 779,136.00         2,659,718.72       - 3,438,854.72       

           รวม 779,136.00        2,659,718.72     - 3,438,854.72      

           สุทธิ 9,896,228.00     13,307,223.59    

งบการเงินรวม

รายการ

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี

ในก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน่
ในก าไรขาดทุน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 สรุปได้

ดังนี้ 
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2557 2556 2557 2556

สิทธิการใช้ที่ดิน - สุทธิ             604,062.06             653,353.87             604,062.06             653,353.87

เงินมัดจ าต่างๆ           5,213,384.77           1,991,780.68             362,738.32             591,074.21

          5,817,446.83          2,645,134.55             966,800.38          1,244,428.08

รายการ

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ

ณ วันท่ี ณ วันท่ี

31 ธันวาคม 2556 เพ่ิมขึน้ ลดลง 31 ธันวาคม 2557

ตัว๋สัญญาใช้เงิน -                      20,000,000.00         -                      20,000,000.00         

ตัว๋แลกเงิน -                      120,000,000.00       -                      120,000,000.00       

ทรัสต์รีซีท -                      522,791,267.22       (514,839,962.35)      7,951,304.87          

           รวม -                     662,791,267.22      (514,839,962.35)     147,951,304.87       

งบการเงินรวม

รายการ

การเคล่ือนไหวในระหว่างปี

2557 2556 2557 2556

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน        404,476,314.42          24,150,000.00                        -                          -   

(หัก) ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี         (69,600,000.00)                        -                          -                          -   

เงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิ 334,876,314.42      24,150,000.00        -                     -                     

รายการ

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

ยอดตามบัญชี ยอดตามบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 56 ณ 31 ธ.ค. 57

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

   ลูกหนี้การค้า 2,543,242.16       (515,400.91)        - 2,027,841.25       

   ลูกหนี้อ่ืนๆ 240,000.00         - - 240,000.00         

   สินค้าคงเหลือ 273,053.35         7,276.74            - 280,330.09         

   ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 4,379,560.53       426,826.80         (1,485,435.86)      3,320,951.47       

   ประมาณการหนี้สิน 1,092,400.81       15,832.23          - 1,108,233.04       

   ผลต่างจากการเปลี่ยนอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ถาวร 805,783.03         360,045.70         - 1,165,828.73       

   ขาดทุนที่ยังไม่เกิดข้ึนจริงจากการวัดมูลค่า

      สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 257.62              6,230,078.99       - 6,230,336.61       

           รวม 9,334,297.50      6,524,659.55      (1,485,435.86)     14,373,521.19    

รายการ

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี

ในก าไรขาดทุน
ในก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน่

งบการเงินเฉพาะบริษัท
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย 

 

 

 

18. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

18.1 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 

 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 4.3-5.25 ต่อปี 

 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 4.3 ต่อปี 
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ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ

ณ วันท่ี ณ วันท่ี

31 ธันวาคม 2556 เพ่ิมขึน้ ลดลง 31 ธันวาคม 2557

ตัว๋แลกเงิน -                      120,000,000.00       -                      120,000,000.00       

ทรัสต์รีซีท -                      402,243,707.10       (402,243,707.10)      -                      

           รวม -                     522,243,707.10      (402,243,707.10)     120,000,000.00      

งบการเงินเฉพาะบริษัท

รายการ

การเคล่ือนไหวในระหว่างปี

2557 2556 2557 2556

เจ้าหน้ีการค้า

เจ้าหน้ีการค้า ในประเทศ        190,613,424.24        112,357,649.90        113,994,362.72          89,902,429.51

เจ้าหน้ีการค้า ต่างประเทศ        546,081,339.70        291,943,928.29        184,451,221.59          83,457,645.78

เช็คจ่ายล่วงหน้า        133,170,334.35          57,819,711.78           1,350,375.40           4,452,257.47

เจ้าหน้ีการค้า – บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน          21,232,015.86          27,173,417.72          21,232,015.86          27,173,417.72

เจ้าหน้ีการค้า – บริษัทย่อย                        -                          -            73,579,617.06        172,501,695.04

    รวม        891,097,114.15       489,294,707.69       394,607,592.63       377,487,445.52

เจ้าหน้ีอ่ืน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายงานโครงการ          65,314,891.49          91,877,873.80          65,314,891.49          91,877,873.80

เจ้าหน้ีอ่ืน          37,028,341.76          14,445,656.41          10,684,162.55           9,643,890.76

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย          24,514,818.31          17,843,505.10          18,811,765.68          17,017,655.18

โบนัสค้างจ่าย          21,865,244.50          15,492,056.10          15,572,380.00          13,090,651.10

เจ้าหน้ีอ่ืน – บริษัทย่อย                        -                          -                 21,997.06             281,257.16

เจ้าหน้ีธนาคาร          31,151,683.04                1,288.11          31,151,683.04                1,288.11

   รวม        179,874,979.10       139,660,379.52       141,556,879.82       131,912,616.11

รวมเจ้าหน้ีการและเจ้าหน้ีอืน่ 1,070,972,093.25    628,955,087.21      536,164,472.45      509,400,061.63       

รายการ

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

18.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 

 

 

ในระหว่างปี 2556 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด (“อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าท าสัญญารับการสนับสนุน

ทางด้านการเงินกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ภายใต้วงเงินสินเชื่อทั้งสิ้น 1,355 ล้านบาท เพื่อน าไปใช้ในการลงทุนก่อสร้างโครงข่ายอินเตอร์ลิ้งค์ 

ไฟเบอร์ออฟติก เน็ตเวิร์ค ทั่วประเทศไทย ภายใต้วงเงินสินเชื่อดังกล่าว อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม ได้เริ่มเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวครั้ง ที่ 1 เมื่อวันที่ 3 

พฤษภาคม 2556 เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอายุ 7 ปี โดยอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ MLR - 1.75 และอัตราดอกเบี้ยปีที่ 2-7 เท่ากับ MLR - 1.50 

กิจการจะมีการช าระเงินต้นงวดแรกในเดือนมกราคม 2558 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 อัตราดอกเบี้ย MLR ซึ่งเท่ากับร้อยละ 6.75 ต่อปี 

บริษัทย่อยต้องด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 2 เท่า (Debt per equity) และความสามารถในการช าระหนี้ (Debt Service Coverage 

Ratio) จะต้องไม่ต่ ากว่า 1.75 เท่า (พิจารณาจากงบการเงินรวม) และบริษัทย่อยต้องน าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจ านวน 240 ล้านบาท ไป

ฝากไว้กับธนาคารเจ้าหนี้โดยธนาคารเจ้าหนี้จะเป็นผู้ควบคุมการเบิกจ่ายส าหรับค่าใช้จ่ายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงข่าย (ตามหมายเหตุ 

14) 

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินดังกล่าวค้ าประกันโดย บริษัทใหญ่ กรรมการ และหุ้นของบริษัทจ านวนร้อยละ 51 

 

19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย 
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2557 2556 2557 2556

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

   พนักงาน ต้นงวด          22,225,493.09          18,864,336.10          21,897,802.65          18,864,336.10

ต้นทุนบริการปัจจุบันและต้นทุนดอกเบี้ย           3,068,962.00           3,361,156.99           2,134,134.00           3,033,466.55

ก าไรจากการประการตามหลัก

   คณิตศาสตร์ประกันภัย          (7,122,737.09)                        -            (7,427,179.29)                        -   

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

   พนักงาน ปลายงวด         18,171,718.00        22,225,493.09         16,604,757.36         21,897,802.65

รายการ

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2557 2556 2557 2556

ต้นทุนบริการปัจจุบันและต้นทุนดอกเบ้ีย

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ           1,773,689.42           1,347,969.90           1,050,415.18           1,347,969.90

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร             776,397.43           1,072,194.59             709,590.81             856,562.05

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารและกรรมการ             518,875.15             940,992.50             374,128.01             828,934.60

รวม          3,068,962.00           3,361,156.99          2,134,134.00           3,033,466.55

รายการ

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2557 2556 2557 2556

ภาษีค้างจ่าย          26,298,364.41          21,941,793.62          13,490,393.49           8,541,084.40

ประกันสังคมค้างจ่าย             778,256.00             420,068.00             383,804.00             294,716.00

ประมาณการหน้ีสิน           1,734,728.94           4,033,744.20           1,734,728.94           4,033,744.20

รวม 28,811,349.35        26,395,605.82        15,608,926.43        12,869,544.60        

รายการ

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

20. หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย 
 

 

21. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 

 

 

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย 

 

รายการ 
บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
2557 2556 2557 2556 

อัตราคิดลด 
 3.6673% - 

4.6156%  
4.16% 3.99% 4.16% 

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดอืน  3% - 6%   3% - 8%   3% - 6%   3% - 8%  
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน  5% - 21%   10% - 16%   5% - 21%   10% - 16%  
อัตราการมรณะ  อ้างอิงตามตาราง

การมรณะปี 2551  
 อ้างอิงตามตาราง
การมรณะปี 2551  

 อ้างอิงตามตาราง
การมรณะป ี2551  

 อ้างอิงตามตาราง
การมรณะปี 2551  
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22. วงเงินสินเช่ือกับสถาบันการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมและวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารจ านวน 229 ล้านบาท และ 

225.00 ล้านบาท ตามล าดับ วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต วงเงินทรัสตรีซีท วงเงินค้ าประกันและวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

จ านวน 3,750.29 ล้านบาทและ 4,367.94 ล้านบาทตามล าดับ วงเงินสินเชื่อดังกล่าว ค้ าประกันโดย 

1. ที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษัท (ตามหมายเหตุ 13) 

2. กรรมการบริษัท 

3. เงินฝากธนาคารของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (ตามหมายเหตุ 14) 

4.   หุ้นของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ านวนร้อยละ 51 

 

23. ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกและเรียกช าระแล้ว 

ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีด้วยผลรวมของจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจ านวนถัวเฉลี่ย

ถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทอาจต้องออกเพื่อแปลงใบส าคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้ 

 

  
บาท 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

    2557 2556 2557 2556 

ก าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ ่ (บาท) 218,937,180.41 166,842,384.47 182,821,869.08 170,586,694.99 

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก    (หุ้น) 260,216,761.62 237,306,064.88 260,216,761.62 237,306,064.88 

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
 

        

ที่กิจการต้องออกให้ตามสิทธิของ ILINK-W1  (หุ้น) 28,537,201.67 -   28,537,201.67 -   

จ านวนหุ้นสามัญที่สมมติว่าออกในมูลค่ายุติธรรม (หุ้น) 
  

(19,319,967.28) -   
  

(19,319,967.28) -   

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
       รวมหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด (หุ้น) 269,433,996.01 237,306,064.88 269,433,996.01 237,306,064.88 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.84 0.70 0.70 0.72 

ก าไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น) 0.81 0.70 0.68 0.72 

 

24. ทุนเรือนหุ้น 

24.1 ทุนจดทะเบียน 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติพิเศษอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 100,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 

100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1  บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 145,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 145 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 

โดยบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจ านวน 45,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 45 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556  

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 บริษัทได้จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจ านวน 9,994,541บาท (หุ้นสามัญ 9,994,541 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

1 บาท) โดยบริษัทได้จดเป็นทุนจดทะเบียนเรียกช าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ซึ่งท าให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียก

ช าระแล้วเต็มมูลค่า จ านวน 109,994,541 บาท 

ต่อมา บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 20,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดย

บริษัทได้จดเป็นทุนจดทะเบียนเรียกช าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ซึ่งท าให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว

เต็มมูลค่า จ านวน 129,994,541 บาท 
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24.2 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการออกและเสนอขายให้แก่นักลงทุน

ทั่วไปจ านวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1  บาท ในราคาไม่ต่ ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการและ/

หรือบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายเป็นผู้ก าหนดราคาและรายละเอียดอื่นๆ ที่จ าเป็นในการเสนอขายหุ้นให้แก่นัก

ลงทุนทั่วไปทุกประการ 

ต่อมา บริษัทได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2556 ในราคาหุ้นละ 19.75 บาท โดยได้รับช าระค่าหุ้นจ านวนทั้งสิ้น 

395,000,000 บาทเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 โดยค่าธรรมเนียมในการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องได้

น าไปหักออกจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นแล้ว 

24.3 การออกใบส าคัญแสดงสิทธิ 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

สามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ILINK-W1) จ านวนไม่เกิน 15 ล้านหน่วย ใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออก โดยก าหนดให้

ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น และก าหนดราคาใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 20 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ โดย

มีรายละเอียดดังนี้ 

ก. จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวนไม่เกิน 5 ล้านหน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผลตามข้อ 24.1 ในอัตราส่วน 2 หุ้นปัน

ผลต่อ 1 ใบส าคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า 

ข. จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวนไม่เกิน 10 ล้านหน่วยให้แก่นักลงทุนทั่วไปที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 24.2 ในอัตราส่วน 2 หุ้นเพิ่ม

ทุนใหม่ต่อ 1 ใบส าคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า 

โดยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ILINK-W1) จ านวน 14,997,238 หน่วย ได้ถูก

จัดสรรให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับแล้ว  

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ มีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดง

สิทธิ โดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับสิทธิ) ที่

ราคาใช้สิทธิ 20 บาทต่อหุ้น (โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นเท่ากับ 1 บาท) เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการ

ปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิจะไม่ต่ ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

สามัญของบริษัทฯ ณ วันใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันท าการสุดท้ายของเดือนกันยายน พ.ศ.2556 ซึ่งตรงกับวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2556 

ส าหรับการใช้สิทธิในครั้งต่อๆไป ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ในทุกวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ

ธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุที่เหลือของใบส าคัญแสดงสิทธิ ส่วนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันครบก าหนดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิใน

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2559 

ในระหว่างปี 2557 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ใช้สิทธิใบส าคัญ 

แสดงสิทธิดังนี้ 

 

31 ธ.ค. 57 
จ านวนใบส าคัญ จ านวนหุ้น 

  
แสดงสิทธิ สามัญ ราคาใช้สิทธิ จ านวนเงิน 

 
(หน่วย) (หุ้น) (บาทต่อหุ้น) (บาท) 

ILINK - W1     
- ไตรมาสที่สอง    300.00     300.00       20.00   6,000.00  

- ไตรมาสที่สาม  1,550.00   3,100.00       10.00  31,000.00  

- ไตรมาสที่สี่     528,085.00    1,056,170.00       10.00   10,561,700.00  

     529,935.00  1,059,570.00    
     

10,598,700.00  
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จ านวนหุ้นสามัญ ทุนช าระแล้ว และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

 

 
จ านวนหุ้น ทุนช าระแล้ว ส่วนเกิน 

      หุ้นสามัญ 

 
(หุ้น) (บาท) (บาท) 

หุ้นสามัญจดทะเบียน    
ณ วันต้นงวด 145,000,000.00  

  
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 144,991,779.00  

  
ลดลงระหว่างงวด (8,221.00) 

  
ณ วันปลายงวด 289,983,558.00    
หุ้นสามัญที่ออกและช าระแล้ว    
ณ วันต้นงวด  129,994,541.00  129,994,541.00  507,808,167.50  

เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ     1,059,570.00     1,059,570.00     9,539,130.00  

เพิ่มทุนจากการจ่ายหุน้ปันผล  129,994,841.00  129,994,841.00   -  

ณ วันปลายงวด 261,048,952.00  
     

261,048,952.00  517,347,297.50  

 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติเรื่องทุนจดทะเบียนดังนี้ 

1. อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 8,221 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 145,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 

144,991,779 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญจดทะเบียนในส่วนที่ยังไม่เรียกช าระและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใด 

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 บริษัท ฯ ได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นทุนจดทะเบียน 144 ,991,779 บาท โดยมีทุนออกจ าหน่าย

และช าระแล้ว 129,994,841 บาท 

2. อนุมัติการจ่ายปันผลจากก าไรสุทธิประจ าปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จ านวน 129,994,841 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้น

ปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 129,994,841 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 1 บาทต่อหุ้น และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.11112 

บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 14.445 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสดทั้งสองกรณีข้างต้นรวมเป็นเงินปันผลรวมเป็น

การจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.11112 บาท 

3. อนุมัติการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิใหม่ส าหรับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากั ด 

(มหาชน) ครั้งที่ 1 (ILINK-W1) เนื่องจากการจ่ายหุ้นปันผลข้างต้นเข้าข่ายเป็นเงื่อนไขที่ก าหนดให้บริษัทต้องด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ

อัตราการใช้สิทธิของ ILINK - W1 ตามข้อก าหนดสิทธิของ ILINK-W1 ดังนี้ 

      เดิมก่อนการปรับสิทธิ  หลังการปรับสิทธ ิ

ราคาการใช้สิทธ ิ  20 บาทต่อหุ้น  10 บาทต่อหุ้น 

อัตราการใช้สทิธ ิ  1 หน่วยตอ่ 1 หุ้น  1 หน่วยตอ่ 2 หุ้น 

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิของ ILINK - W1 ข้างต้นจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศ

ไทยขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้นของบริษัทฯ ซึ่งตรงกับวันที่ 30 เมษายน 2557 (วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล) 

4. อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 144,991,779 หุ้น (หุ้นสามัญ 144,991,779 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียน 

289,983,556 หุ้น (หุ้นสามัญ 289,983,558 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยมีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่จ านวน 129,994,841 หุ้น 

เพื่อจ่ายหุ้นปันผล และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่จ านวน 14,996,938 หุ้น เพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิ ILINK - W1 ที่อัตรา

การใช้สิทธิเพิ่มขึ้น 

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นทุนจดทะเบียน 289,983,558 บาท โดยมีทุนออกจ าหน่าย

และช าระแล้ว 259,992,782 บาท 
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25. ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ได้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ านวน 14,997,238 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้ 
ประเภท    วันที่ออก  จ านวนใบส าคัญ  อายุใบส าคัญ  ราคาใช้สิทธ ิ  อัตราการใช้สิทธิ 

ใบส าคัญแสดงสิทธ ิ  ออกให้แก่  ใบส าคัญแสดงสิทธ ิ  แสดงสิทธิที่ออก  แสดงสิทธ ิ  ต่อ 1 หุ้นสามัญ  ต่อ 1 หน่วย

ใบส าคัญ 

      (หน่วย)      แสดงสิทธ ิ

ILINK -W1  ผู้ถือหุ้นทั่วไป  24 มิถุนายน 

2556 

 14,997,238  3 ป ี  20.00 บาท  1 หุ้นสามัญ 

 

ในระหว่างระยะเวลาของการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ I LINK-W1 นี้ บริษัทฯได้มีการจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน

หนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯต้องปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ ILINK-W1 ดังนี้ 

วันที่มีผลบังคับใช ้  ราคาใช้สิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ  อัตราการใช้สิทธิต่อ 1 หน่วย  

ใบส าคัญแสดงสิทธ ิ

30 เมษายน 2557  10.00 บาท  2 หุ้นสามัญ 

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2557 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

  จ านวนใบส าคัญแสดง  จ านวนใบส าคัญแสดง  จ านวนใบส าคัญแสดง 

ประเภท  สิทธิคงเหลือ ณ วันที่  สิทธิที่มีการใช้สิทธ ิ  สิทธิคงเหลือ ณ วันที่ 

ใบส าคัญแสดงสิทธ ิ  31 ธันวาคม 2556  ในระหว่างป ี  31 ธันวาคม 2557 

ILINK - W1  14,997,238  530,080  14,467,158 

 

26. เงินปันผล 

26.1 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลจากก าไรสุทธิประจ าปี 2556 โดยมีรายละเอี ยด

ดังนี้  

ก. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ านวน 129,994,841 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 

หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 129,994,841 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 1 บาทต่อหุ้น 

ข. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.11112 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 14.445 ล้านบาท 

การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสดทั้งสองกรณีข้างต้นรวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 1.11112 บาท ส าหรับหุ้นสามัญช าระแล้วเต็ม

มูลค่าจ านวน 129,994,841 หุ้น รวมเป็นมูลค่าปันผลทั้งสิ้น  144,439,867.19 บาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายช าระแล้วเมื่อวันที่ 19 

พฤษภาคม 2557 

26.2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลจากก าไรสุทธิประจ าปี 2555 จ านวนเงิน 

48,397,598.04 บาท (หรือเทียบเท่า 0.44 บาทต่อหุ้นที่ช าระเต็มมูลค่าแล้ว 1.00 บาท) เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายช าระแล้วเมื่อวันที่ 3  

พฤษภาคม 2556 

26.3 จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติพิเศษอนุมัติเงินปันผลพิเศษระหว่างกาล โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

ก.  จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจ านวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 10 หุ้นเดิม

ต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.1 บาทต่อหุ้น  ต่อมา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 บริษัทได้จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของ

บริษัท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,994,541.00 บาท (หุ้นสามัญ 9,994,541 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 

ข. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.011112 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,116,659 บาท 
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การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสดทั้งสองกรณีข้างต้นรวมเป็นการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.111112 บาท หรือคิดเป็นจ านวน

เงินปันผลทั้งสิ้น 11,111,200 บาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายช าระแล้วเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 
 

27. เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2546 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานส าหรับพนักงานประจ า ทั้ ง ห ม ด ข อ ง บ ริ ษั ท ต า ม ค ว า ม ใ น

พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 

พนักงานและบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายเงินสะสมสมทบเข้าเงินกองทุนตามโครงการนี้ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละคน 

พนักงานจะได้รับส่วนที่บริษัทสมทบตามระเบียบและข้อบังคับของเงินกองทุนและตามระยะเวลาการท างานกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทและบริษัท

ย่อยได้แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนแห่งหนึ่งเพื่อบริหารกองทุนตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เป็นจ านวนเงิน 

4,395,538.00 บาท และ 2,711,132.42 บาท ตามล าดับ  

 

28. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่ าง

สม่ าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานด าเนินงานของบริษัท 

บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจใน 3 ส่วนงานหลัก คือ (1) ส่วนงานธุรกิจจัดจ าหน่าย (2) ส่วนงานธุรกิจวิศวกรรม และ (3) ส่วนงานธุรกิจ

บริการโทรคมนาคม 

กลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ด าเนินงานในส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก คือ ประเทศไทย 

ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย 

รายการ 

 งบการเงินรวม (ล้านบาท)  

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

 ธุรกิจจัดจ าหน่าย   ธุรกิจวิศวกรรม   ธุรกิจบริการโครงข่าย   รวม  

2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

รายได้  1,641.20    1,463.35      811.87      510.99      229.72       10.74    2,682.79    1,985.08  
ก าไรขั้นต้น     376.30      363.98      160.68       91.04      58.41      3.28      595.39       458.30  
รายได้อื่น 

      
11.97  11.43  

รายได้สุทธิ                 607.36      469.73  
ค่าใช้จ่ายสว่นกลาง 

      
   (336.06)   (258.71) 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
      

    (51.74)     (43.44) 
ก าไรสุทธิ                 219.56      167.58  
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ของสินทรัพย์ และหนี้สินสรุปได้ ดังนี้ 

รายการ 

 งบการเงินรวม (ล้านบาท)  
 ธุรกิจจัดจ าหน่าย   ธุรกิจวิศวกรรม   ธุรกิจบริการโครงข่าย   รวม  

2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
สินทรัพย์ 

        ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน    187.93     218.98      25.60       25.42     117.53       15.07     331.06     259.47  
รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม  -   -    428.25    464.58     14.34   -    442.59     464.58  
สินค้าคงเหลือ  201.39    166.74   -         0.20     11.81   -    213.20    166.94  
เงินประกันผลงานค้างรับ  -   -     88.53       4.50   -   -     88.53       4.50  
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้จ ากัดในการใช้  -   -   -   -     68.56    230.12     68.56    230.12  
อุปกรณ์คงเหลือส าหรับงานก่อสร้าง
โครงข่าย   -   -   -   -    107.19     47.50    107.19     47.50  
สินทรัพย์ถาวร   232.70    265.46       0.81       0.61  1,303.69    400.96  1,537.20    667.03  
สินทรัพย์อื่น   380.21    292.54     20.88     15.00    121.78     45.17    522.87    352.71  
รวมสินทรัพย์              3,311.20   2,192.85  

 

รายการ 

 งบการเงินรวม (ล้านบาท)  
 ธุรกิจจัดจ าหน่าย   ธุรกิจวิศวกรรม   ธุรกิจบริการโครงข่าย   รวม  

2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
หนี้สิน 

        เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น   201.79    333.46    278.65       8.27    595.53    287.22  1,075.97    628.95  
เงินรับล่วงหน้าธุรกิจวิศวกรรม  -   -    106.47    190.50       4.82   -    111.29    190.50  
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  -   -   -   -    404.48     24.15    404.48     24.15  
หนี้สินอื่น   183.71     45.83       9.01     28.27     32.15       1.97    224.87     76.07  
รวมหนี้สิน              1,816.61   919.67 
รวมสินทรัพย์สุทธิ             1,494.59  1,273.18  

 

29. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 

29.1 ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย 

รายการ 

บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

2557 2556 2557 2556 

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษเีงินได้ที่แสดงอยู่ในก าไรขาดทุน :    
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน :     
   ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับปี        56,573,886.36         46,000,100.15         52,596,510.82         42,302,693.31  

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :     
   การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว     
      ที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ        (4,835,543.00)        (2,562,957.79)        (6,524,659.55)        (2,001,027.29) 

         รวม       51,738,343.36        43,437,142.36        46,071,851.27        40,301,666.02  
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จ านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้

ดังนี้ 

 

รายการ 

บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

2557 2556 2557 2556 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับก าไรจาก
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัย          1,424,547.41                        -    

          
1,485,435.86                        -    

 

29.2 การกระทบยอดระหว่างจ านวนค่าใช้จ่าย (รายได้) และผลคูณของก าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2557 และ 

2556 สรุปได้ดังนี้ 

รายการ 
บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

2557 2556 2557 2556 

ก าไรทางบัญชสี าหรับปี        271,298,061.62         211,012,974.17         228,893,720.35         210,888,361.01  

อัตราภาษีที่ใช้ (ร้อยละ) 20% 20% 20% 20% 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ค านวณตามอัตราภาษีที่ใช้          54,259,612.32           42,202,594.83           45,778,744.07           42,177,672.20  

รายการกระทบยอด 
    

   ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไมส่ามารถน ามาหักในการค านวณก าไรทางภาษ ี
  

      ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณ 
   

         ก าไรทางภาษี           7,945,230.51            1,066,679.14            6,950,484.04              316,714.36  

   ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรือก าไรที่ไม่ต้องน ามาค านวณ 
   

      ก าไรทางภาษ ี          (3,661,420.72)          (1,999,238.49)            (132,717.29)          (1,952,548.44) 

   ขาดทุนส าหรับปขีองบริษัทย่อย             685,682.37            2,414,022.15   -   -  

   ผลต่างจากการตัดรายการระหว่างกัน          (4,140,653.99)           1,268,785.24   -   -  

   สินทรัพย์ภาษีเงินได้จากการตัดรายการระหว่างกัน           2,655,218.14           (1,275,528.41)  -   -  

   อื่นๆ          (6,005,325.27)            (240,172.10)          (6,524,659.55)            (240,172.10) 

รวมรายการกระทบยอด          (2,521,268.96)           1,234,547.53              293,107.20           (1,876,006.18) 

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้          51,738,343.36          43,437,142.36          46,071,851.27          40,301,666.02  

29.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉล่ียและอัตราภาษีที่ใช้ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้ 

รายการ 

งบการเงินรวม                           

2557 2556 

จ านวนภาษี (บาท) อัตราภาษี (ร้อยละ) จ านวนภาษี (บาท) อัตราภาษี (ร้อยละ) 

ก าไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปี 271,298,061.62 
 

211,012,974.17 
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้ 54,259,612.32                 20.00  42,202,594.83                 20.00  

รายการกระทบยอด (2,521,268.96)                 (0.93) 1,234,547.53                   0.59  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย      51,738,343.36                  19.07       43,437,142.36                 20.59  
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รายการ 

งบการเงินเฉพาะบริษัท        

2557 2556 

จ านวนภาษี (บาท) อัตราภาษี (ร้อยละ) จ านวนภาษี (บาท) อัตราภาษี (ร้อยละ) 

ก าไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปี 228,893,720.35 
 

210,888,361.01 
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้ 45,778,744.07                 20.00  42,177,672.20                 20.00  

รายการกระทบยอด           293,107.20                  (0.89)       (1,876,006.18)                 (0.89) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย      46,071,851.27                  19.11       40,301,666.02                  19.11  

 

30. สัญญาก่อสร้างวิศวกรรม 

รายละเอียดสัญญาก่อสร้าง มีดังนี้ 

รายการ 

บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

2557 2556 2557 2556 

ต้นทุนและก าไรที่รับรูจ้นถึงปัจจุบัน     1,426,934,070.00        510,990,752.64      1,413,694,065.00        513,745,752.64  

จ านวนเงินที่กิจการมสีิทธิเรียกร้องจากผู้วา่จ้าง 
    

   เงินประกันผลงาน       442,591,855.19           4,500,000.00        414,561,333.00           4,500,000.00  

   รายได้ค้างรับ        88,532,500.00        464,578,392.63         88,532,500.00        467,333,392.66  

จ านวนเงินที่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องจากกิจการ 
    

   เงินรับลว่งหน้า       111,292,990.00        190,500,000.00        106,467,500.00        190,500,000.00  

ต้นทุนและก าไรที่รับรู้ถึงปัจจุบันประกอบด้วย ต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริงตั้งแต่เริ่มงานก่อสร้างบวกก าไรหรือขาดทุนที่ค านวณขึ้นต ามวิธีร้อยละ

ของงานที่แล้วเสร็จ 

เงินงวดที่เรียกเก็บจากลูกค้าถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย ยอดรวมทั้งหมดของเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้างตั้งแต่เริ่มงานก่อสร้าง 

ต้นทุนและประมาณการรายได้ที่เกินกว่าเงินงวดที่เรียกเก็บถือเป็นรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช าระใน 

งบแสดงฐานะการเงิน และต้นทุนและประมาณการรายได้ที่ต่ ากว่าเงินงวดที่เรียกเก็บถือเป็นรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้าในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

31. เครื่องมือทางการเงิน 

นโยบายการบัญชี 

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ วิธีการที่ใช้ ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิน

แต่ละประเภทได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงส าหรับเครื่องมือทางการเงิน 

บริษัทและบริษัทย่อย มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาด และจากการที่คู่สัญญาไม่

ปฏิบัติตามสัญญา บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินบางประเภทในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยไม่มี

นโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งก าไรหรือเพื่อการค้าใดๆ 

การท าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
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ณ วันที่  31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ดังนี้ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2557   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556  

จ านวนเงินตรา
ต่างประเทศ 

อัตราแลกเปล่ียน
ล่วงหน้า 

วันครบก าหนด 
จ านวนเงินตรา
ต่างประเทศ 

อัตราแลกเปล่ียน
ล่วงหน้า 

วันครบก าหนด 

สัญญาซื้อ (เหรียญ
สหรัฐอเมริกา)   

สัญญาซื้อ (เหรียญ
สหรัฐอเมริกา)   

         53,362.00  32.84 5 ม.ค. 2558      53,362.00  32.84 5 ม.ค. 2558 

        433,769.85  32.92 5 ม.ค. 2558 433,769.85  32.92 5 ม.ค. 2558 

สัญญาซื้อ (เยน) 
  

สัญญาซื้อ (เยน) 
  

   143,127,325.00  0.3142 30 เม.ย. 2558   143,127,325.00  0.3142 30 เม.ย. 2558 

   609,080,000.00  0.3153 30 ม.ค. 2558    609,080,000.00  0.3153 30 ม.ค. 2558 

    76,135,000.00  0.31078 30 ก.ค. 2558     76,135,000.00  0.31078 30 ก.ค. 2558 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ดังนี้ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

จ านวนเงินตรา
ต่างประเทศ 

อัตราแลกเปล่ียน
ล่วงหน้า 

วันครบก าหนด 
จ านวนเงินตรา
ต่างประเทศ 

อัตราแลกเปล่ียน
ล่วงหน้า 

วันครบก าหนด 

สัญญาซื้อ (เหรียญ
สหรัฐอเมริกา)   

สัญญาซื้อ (เหรียญ
สหรัฐอเมริกา)  

2555 

   1,629,563.00  29.68-31.59 
30 ม.ค. 2557 -  
16 เม.ย. 2557 

 50,843.00  32.850 3 ม.ค. 2557 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและ

กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เ งิน

ลงทุนชั่วคราว และเงินกู้ยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตาม

อัตราตลาด  

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีรายการกับลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้ และ

เงินกู้ยืมเป็นสกุลเงินต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับช าระเงินจากลูกหนี้การค้าเป็นเงินบาทในระยะเวลาอันสั้น และบริษัทย่อยแ ห่งหนึ่งมี

บัญชีเงินฝากธนาคารบางส่วนเป็นสกุลเงินต่างประเทศเพื่อจ่ายช าระเจ้าหนี้เงินตราต่างประเทศ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีเจ้าหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้มีการท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้าน

อัตราแลกเปลี่ยน เป็นจ านวนเงิน 13.76 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา   

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเส่ียงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับบัญชีลูกหนี้ และเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก

บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการแก่ลูกค้าจ านวนน้อยราย อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส าคัญจาก

การเก็บหนี้จากลูกหนี้เหล่านั้น เนื่องจากลูกหนี้ส่วนใหญ่มีความสามารถในการช าระหนี้ดี 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

บริษัทและบริษัทย่อยมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงการ

บริหารการจัดการด้านการลงทุนและการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 



  

138 

มูลค่ายุติธรรม 

เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ฝ่ายบริ หารของ

บริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจะไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส าคัญกับมูลค่าตามบัญช ี

 

32. คดีฟ้องร้อง 

ในปี 2549 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับแจ้งจากกรมศุลกากรว่าบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดและขอบเขตงานตามสัญญาว่าจ้างเกี่ยวกับการ

ออกบัตร Smart  Card โดยกรมศุลกากรได้คิดค่าปรับเป็นจ านวนเงินร้อยละ 10 ของสัญญาว่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 1,734,728.94 บาท บริษัท

ปฏิเสธที่จะจ่ายค่าปรับเนื่องจากไม่ใช่ความผิดของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทได้บันทึกภาระค่าปรับดังกล่าวทั้งจ านวนในบัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และต่อมาบริษัทได้ด าเนินการฟ้องต่อศาลเพื่อเรียกหนังสือค้ าประกันคืนจากทางกรมศุลกากร ซึ่งปัจจุบันคดีอยู่ใน

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น 
 

33. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 

33.1 ภาระผูกพันหนังสือค้ าประกันของธนาคาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีหนังสือค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทและบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจ านวน 683.98 ล้านบาท (ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2556 : 1,466.03 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 

33.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้าท าสัญญาเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงข่ าย

ใยแก้วน าแสงหลายฉบับ โดยมีมูลค่าตามสัญญาทั้งหมด เป็นจ านวนประมาณ 1,064.76 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทได้ช าระ

เงินตามสัญญาดังกล่าวเป็นจ านวน 639.31 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะจ่ายช าระตามข้อก าหนดในสัญญา 

33.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 

บริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าท าสัญญาเช่าด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่และสัญญาบริการอื่นๆ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่  1 ถึง 

30 ปี 

บริษัทและบริษัทย่อยมีจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้ 

 
(หน่วย: ล้านบาท) 

จ่ายช าระภายใน 
    ภายใน 1 ป ี 16.67 

   1 ถึง 5 ป ี 26.92 

   มากกว่า 5 ป ี 180.94 

 

34. ภาระผูกพันตามสัญญาร่วมค้า 

34.1 บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ได้ท าสัญญาร่วมกับบริษัทญี่ปุ่น 2 แห่ง ในนามของอินเตอร์ลิ้งค์ คอนโซเตียม (Interlink 

Consortium) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2552 และวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 เพื่อร่วมประมูลงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในโครงการ PEA 

33kv และโครงการ PEA Repairing of 22 kv ตามล าดับโดยในสัญญาระบุให้ 

- บมจ. อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่นเป็นผู้น าในการด าเนินโครงการทั้งหมด 

- การรับเงินค่าจ้างจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ช าระในนาม บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น และบริษัทร่วมค้าตามที่ระบุในสัญญา 

- หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการให้รับรู้ในนามของ อินเตอร์ลิ้งค์ คอนโซเตียม 

34.2 บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ได้ท าสัญญาร่วมกับบริษัทในประเทศไทย 2 แห่งหนึ่งในนามของกลุ่ม Consortium อินเตอร์

ลิ้งค์และศรีชลธร และกลุ่ม Consortium INTERLINK and ZPE เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 และวันที่ 27 ตุลาคม 2553 เพื่อร่วมประมูล

งานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในโครงการ PEA115kv โดยในสัญญาระบุให้ 

- การแบ่งแยกงานการให้บริการและมูลค่างานตามที่ระบุไว้ในสัญญารวมถึงการเรียกเก็บเงินโดยตรงจากผู้ว่าจ้าง 
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- หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการให้รับรู้ในนามของกลุ่ม Consortium อินเตอร์ลิ้งค์และศรีชลธร และ กลุ่ม Consortium INTERLINK 

and ZPE 

34.3 บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิ เคชั่น จ ากัด (มหาชน) ได้ท าสัญญาร่วมกับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่ง ในนามของ INTERLINK 

CONSORTIUM เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 เพื่อร่วมประมูลงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในโครงการงานจ้างเหมาก่อสร้างเคเบิ้ลใต้น้ าระบบ 

22 เควี ไปยังเกาะกูดเกาะหมาก จังหวัดตราด โดยในสัญญาระบุให้ 

- บมจ. อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่นเป็นผู้น าในการด าเนินโครงการทั้งหมด 

- การรับเงินค่าจ้างจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ช าระในนาม บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น เท่านั้น 

- ระยะเวลาการรับประกันโครงการ 3 ปี 

- ผู้ร่วมงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อก าหนดของสัญญา 

34.4 บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิ เคชั่น จ ากัด (มหาชน) ได้ท าสัญญาร่วมกับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่ง ในนามของ INTERLINK 

CONSORTIUM เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2556 เพื่อร่วมประมูลงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในโครงการงานจ้างเหมาก่อสร้างเคเบิ้ลใต้น้ า

ระบบ 115 เควี   ไปยังเกาะ พะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยในสัญญาระบุให้ 

- บมจ. อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่นเป็นผู้น าในการด าเนินโครงการทั้งหมด 

- การรับเงินค่าจ้างจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ช าระในนาม บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น เท่านั้น 

- ระยะเวลาการรับประกันโครงการ 3 ปี 

- ผู้ร่วมงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อก าหนดของสัญญา 

 

35. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม จากคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ใบอนุญาตดังกล่าวให้สิทธิบริษัทย่อยในการ

ให้บริการโทรคมนาคมแก่บุคคลทั่วไป โดยให้บริการบนโครงข่ายของตนเอง ซึ่งบริษัทย่อยต้องด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมตามอัตรา หลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด ใบอนุญาตดังกล่าวมีก าหนด 15 ปี สิ้นสุดวันที่ 7 พฤษภาคม 2570 โดยการต่ออายุใบอนุญาตต้อง

ด าเนินการขอต่ออายุก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวันและปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และระยะเวลาที่คณะกรรมการ

ก าหนด  

บริษัทย่อยได้เริ่มให้บริการแล้ว ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของใบอนุญาตที่ต้องเริ่มให้บริการภายในสองปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตตามแผนการให้บริการ

และแผนการลงทุน 

 

36. การบริหารจัดการทุน 

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส าคัญของบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษั ทฯและ

เสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.21 (2556 เท่ากับ 

0.72:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.57 (2556 เท่ากับ (0.65:1)) 

 

37. ส ารองตามกฎหมาย 

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิอย่างน้อยร้อยละ 5 เป็นส ารองตามกฎหมายทุกครั้งที่ประกาศ

จ่ายเงินปันผล จนกว่าส ารองตามกฎหมายจะมีจ านวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทส ารองนี้จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 
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38. เหตุการณ์ภายหลังวันที่รอบระยะเวลารายงาน 

38.1 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 290 บาท (หุ้นสามัญ 290 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 

บาท) ส าหรับการแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (ILINK-W1) จ านวน 145 หน่วย ตามที่ได้ระบุไว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 

38.2 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลจากก าไรสุทธิประจ าปี 2557 โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

ก. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 65.263 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 4 หุ้นเดิม

ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 65.263 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.25 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมี

เศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลในส่วนของเศษหุ้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้น

ละ 0.25 บาท 

ข. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02778 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7.252 ล้านบาท 

การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสดทั้งสองกรณีข้างต้นรวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.27778 บาท ส าหรับหุ้นสามัญช าระแล้วเต็ม

มูลค่าจ านวน 261,049,242 หุ้น รวมเป็นมูลค่าปันผลทั้งสิ้น  72.517 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวก าหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 

อย่างไรก็ตาม การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีความไม่แน่นอนต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมสามัญใหญ่ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 

38.3 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 มีมติอนุมัติการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิใหม่ส าหรับ

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ILINK-W1) เนื่องจากการจ่ายหุ้นปัน

ผลข้างต้นเข้าข่ายเป็นเงื่อนไขที่ก าหนดให้บริษัทต้องด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ ILINK - W1 ตามข้อก าหนดสิทธิ

ของ ILINK-W1 ดังนี้ 

 

 เดิมก่อนการปรับสิทธิ หลังการปรับสิทธ ิ

ราคาการใช้สิทธิ 10 บาทต่อหุ้น 8 บาทต่อหุน้ 

อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยตอ่ 2 หุ้น 1 หน่วยตอ่ 2.5 หุน้ 

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิของ ILINK-W1 ข้างต้นจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศ

ไทยขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้นของบริษัทฯ ซึ่งตรงกับวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 (วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล)  

38.4 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 289.98 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 289.98 

ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียน 362.45 ล้านหุ้น (หุ้นสามัญ 362.45 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยมีมติให้

จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่จ านวน 62.263 ล้านหุ้น เพื่อจ่ายหุ้นปันผลตามหมายเหตุ 38.2 และจ านวน 7.23 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการแปลงสภาพของ

ใบส าคัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 ที่ตามหมายเหตุ 38.3 

 

39. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ 

รายการบัญชีบางรายการในงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้มีการจัดประเภทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภท

รายการบัญชีในปีปัจจุบัน  

 

40. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 
 




