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ชื�อบริษัทที�ออกหลักทรัพย์ บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

เลขทะเบยีนบริษัท 0107547000222

ชื�อย่อหลักทรัพย์ ILINK (กลุมอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี) 

ประเภทธุรกจิ บริษัทนําเขาและจัดจําหนายสายสัญญาณที่ใหญที่สุดในประเทศไทย และมีบริษัทยอย 

 3 บริษัท ไดแก 

 1) บริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

  เปนผูใหบริการโครงขายไฟเบอรออฟติกครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วไทย เชื่อมตอทันใจ  

  ปลอดภัยและวางใจได 100% และเปนศูนยดาตาเซ็นเตอรที่ปลอดภัยและทันสมัยที่สุด

 2) บริษัท อินเตอรลิ้งค เพาเวอร แอนด เอ็นเนอรยี่ จํากัด 

  เปนผูเชี่ยวชาญงานวิศวกรรมโครงการระบบไฟฟาและสื่อสาร 

 3) บริษัท อินเตอรลิ้งค ดาตาเซ็นเตอร จํากัด 

  ธุรกิจดาตาเซ็นเตอร 

ทนุจดทะเบยีน 362,479,447 บาท ประกอบดวยหุนสามัญ 362,479,447 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท   

(ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559)       

ทนุที�ออกและชาํระเตม็มูลค่า 362,423,986 บาท ประกอบดวยหุนสามัญ 362,423,986 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

(ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559)

สถานที�ตั �ง

ที�ตั �งสาํนักงานใหญ่ 

48 อาคารอินเตอรลิ้งค ซอยรุงเรือง ถนนรัชดาภิเษก                                

แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310                                                                                        

โทรศัพท :  0-2693-1222 (30 คูสายอัตโนมัติ)

โทรสาร : 0-2693-1399 (2 คูสายอัตโนมัติ)                                                        

www.interlink.co.th E-mail:  info@interlink.co.th

ศูนย์ควบคุมโครงข่าย Interlink  

Fiber Optic Network (NMC)

9/1 ซอย 01 กาญจนาภิเษก 5/5 ถนนกาญจนาภิเษก

แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

โทรศัพท : 0-2181-1188 (สายดวน)

โทรสาร : 0-2181-1155

E-mail : NMC@interlinktelecom.co.th

ศูนย์กระจายสินค้า 

9/2 ซอย 01 กาญจนาภิเษก 5/5 ถนนกาญจนาภิเษก

แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

โทรศัพท : 0-2181-1522 (อัตโนมัติ)

โทรสาร : 0-2181-1525

E-mail : logistic@interlink.co.th

ศูนย์ดาต้าเซน็เตอร์ Interlink Data Center 

9/1 ซอย 01 กาญจนาภิเษก 5/5 ถนนกาญจนาภิเษก

แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

โทรศัพท : 0-2181-1188 (สายดวน)

โทรสาร : 0-2181-1155

E-mail : noc@interlink.co.th

ขอมูลทั่วไปของบริษัท1



The Group of INTERLINK
Annual Report 2016

3

ที�ตั �งสาขาภาคเหนือ (สาขาเชียงใหม่) 

412/3 ถนนชางคลาน ตําบลชางคลาน

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100                                                                                  

โทรศัพท : (052) 065-911 (อัตโนมัติ)

โทรสาร : (052) 065-914

E-mail : chiangmai@interlink.co.th 

ที�ตั �งสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สาขาขอนแก่น)

108/141-142 ถนนอนามัย ตําบลในเมือง

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000                                                  

โทรศัพท : (043) 052-911 (อัตโนมัติ)

โทรสาร : (043) 052-914

E-mail : khonkaen@interlink.co.th

ผู้สอบบญัชี

นางสาวอมรรัตน์ เพิ�มพนูวัฒนาสุข

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4599

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส จํากัด                                                    

179/74-80 ถนนสาทรใต กรุงเทพ 10120

โทรศัพท : 0-2344-1000

โทรสาร : 0-2824-5000  

ที�ตั �งสาขาภาคใต้ (สาขาหาดใหญ่) 

70,72 ถนน ป.ณัฐพล 3 ตําบลหาดใหญ

อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110                                         

โทรศัพท : (074) 220-911 (อัตโนมัติ)

โทรสาร : (074) 220-984

E-mail : hatyai@interlink.co.th

ที�ตั �งสาขาภาคตะวันออก (สาขาระยอง)

267/249 ถนนสุขุมวิท ตําบลมาบตาพุด

อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150                                      

โทรศัพท : (038) 608-283-4

โทรสาร : (038) 608-294

E-mail : rayong@interlink.co.th

นายทะเบยีนหลักทรัพย์ 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด

93 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย                                            

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท : 0-2009-9000

โทรสาร : 0-2009-9991
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รายไดจากธุรกิจจัดจําหนายสายสัญญาณ / 

 Revenue from distribution business      1,987.81      1,974.02       1,634.84 

รายไดจากธุรกิจวิศวกรรมโครงการ / 

 Revenue from engineering business        169.73        665.21         811.87 

รายไดจากธุรกิจโทรคมนาคม / Revenue  from telecom business        784.40        418.92         230.54 

รายไดอื่น / Other income          30.00         20.84          11.97 

รายไดรวม / Total revenues     2,971.94      3,078.99      2,689.22 

ตนทุนจากธุรกิจจัดจําหนายสัญญาณ / Cost of distribution business     1,515.35      1,509.78       1,264.90 

ตนทุนจากธุรกิจวิศวกรรมโครงการ / Cost of engineering business        136.04        533.63         651.19 

ตนทุนจากธุรกิจโทรคมนาคม / Cost of telecom business        602.35        292.91         177.27 

กําไรขั้นตน / Gross profit        718.20       721.83         583.89 

คาใชจายในการขายและบริหาร / Selling and administrative expenses        387.95        370.81         319.73 

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในการรวมคา / 

 Share of losses from investment in joint venture   0.14 - -

รวมคาใชจาย / Total expenses     2,641.83     2,707.13      2,413.09 

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล / 

 Profit before finance cost and income tax expense        330.11        371.86        276.13 

ตนทุนทางการเงิน / Finance cost          44.56         36.93          14.62 

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล / Profit before income tax expense        285.54       334.93        261.51 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล / Income tax expenses          58.38         68.48          50.15 

กําไรสําหรับป / Profit for the years        227.16       266.45        211.36 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น / Other comprehensive income          (0.87)          5.71           5.70 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป / Total comprehensive income        226.29       272.16        217.06 

กําไรตอหุน / Earnings per share (Baht)            0.63          0.80           0.65 

2559 / 2016 2558 / 2015  2557 / 2014 
 ปรับปรุงใหม่/

Restated 

 งบการเงนิ / Financial Statements

ขอมูลสําคัญทางการเงิน

 (หนวย : ลานบาท)/(Unit : Million Baht)

ผลการดาํเนินงาน / Operating Results

 Revenue from distribution business      1,987.81      1,974.02       1,634.84 

 Revenue from engineering business        169.73        665.21         811.87 

รายไดจากธุรกิจโทรคมนาคม / Revenue  from telecom business        784.40        418.92         230.54 

รายไดอื่น / Other income          30.00         20.84          11.97 

รายไดรวม / Total revenues     2,971.94      3,078.99      2,689.22 

ตนทุนจากธุรกิจจัดจําหนายสัญญาณ / Cost of distribution business     1,515.35      1,509.78       1,264.90 

ตนทุนจากธุรกิจวิศวกรรมโครงการ / Cost of engineering business        136.04        533.63         651.19 

ตนทุนจากธุรกิจโทรคมนาคม / Cost of telecom business        602.35        292.91         177.27 

กําไรขั้นตน / Gross profit        718.20       721.83         583.89 

คาใชจายในการขายและบริหาร / Selling and administrative expenses        387.95        370.81         319.73 

 Share of losses from investment in joint venture   0.14 - -

รวมคาใชจาย / Total expenses     2,641.83     2,707.13      2,413.09 

 Profit before finance cost and income tax expense        330.11        371.86        276.13 

ตนทุนทางการเงิน / Finance cost          44.56         36.93          14.62 

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล / Profit before income tax expense        285.54       334.93        261.51 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล / Income tax expenses          58.38         68.48          50.15 

กําไรสําหรับป / Profit for the years        227.16       266.45        211.36 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น / Other comprehensive income          (0.87)          5.71           5.70 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป / Total comprehensive income        226.29       272.16        217.06 

กําไรตอหุน / Earnings per share (Baht)            0.63          0.80           0.65 

 Revenue from distribution business      1,987.81      1,974.02       1,634.84 

 Revenue from engineering business        169.73        665.21         811.87 

รายไดจากธุรกิจโทรคมนาคม / Revenue  from telecom business        784.40        418.92         230.54 

รายไดอื่น / Other income          30.00         20.84          11.97 

รายไดรวม / Total revenues     2,971.94      3,078.99      2,689.22 

ตนทุนจากธุรกิจจัดจําหนายสัญญาณ / Cost of distribution business     1,515.35      1,509.78       1,264.90 

ตนทุนจากธุรกิจวิศวกรรมโครงการ / Cost of engineering business        136.04        533.63         651.19 

ตนทุนจากธุรกิจโทรคมนาคม / Cost of telecom business        602.35        292.91         177.27 

กําไรขั้นตน / Gross profit        718.20       721.83         583.89 

คาใชจายในการขายและบริหาร / Selling and administrative expenses        387.95        370.81         319.73 

 Share of losses from investment in joint venture   0.14 - -

รวมคาใชจาย / Total expenses     2,641.83     2,707.13      2,413.09 

 Profit before finance cost and income tax expense        330.11        371.86        276.13 

ตนทุนทางการเงิน / Finance cost          44.56         36.93          14.62 

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล / Profit before income tax expense        285.54       334.93        261.51 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล / Income tax expenses          58.38         68.48          50.15 

กําไรสําหรับป / Profit for the years        227.16       266.45        211.36 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น / Other comprehensive income          (0.87)          5.71           5.70 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป / Total comprehensive income        226.29       272.16        217.06 

กําไรตอหุน / Earnings per share (Baht)            0.63          0.80           0.65 
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สินทรัพยรวม / Total assets      5,585.90     3,450.09      3,408.43 

หนี้สินรวม / Total liabilities      2,397.82     1,635.39      1,925.31 หนี้สินรวม / Total liabilities      2,397.82     1,635.39      1,925.31 

สวนของผูถือหุน / Total shareholder's equity      3,188.08     1,814.70      1,483.12

2559 / 2016

2559 / 2016

2558 / 2015

2558 / 2015

 2557 / 2014 
 ปรับปรุงใหม่/

Restated 

 2557 / 2014 
 ปรับปรุงใหม่/

Restated 

 งบการเงนิ / Financial Statements

 งบการเงนิ / Financial Statements

 (หนวย : ลานบาท)/(Unit : Million Baht)

ฐานะการเงนิ / Financial Position

อัตราส่วนทางการเงนิ / Financial Ratio

สินทรัพยรวม / Total assets      5,585.90     3,450.09      3,408.43 

หนี้สินรวม / Total liabilities      2,397.82     1,635.39      1,925.31 หนี้สินรวม / Total liabilities      2,397.82     1,635.39      1,925.31 

สวนของผูถือหุน / Total shareholder's equity      3,188.08     1,814.70      1,483.12

สินทรัพยรวม / Total assets      5,585.90     3,450.09      3,408.43 

หนี้สินรวม / Total liabilities      2,397.82     1,635.39      1,925.31 หนี้สินรวม / Total liabilities      2,397.82     1,635.39      1,925.31 

สวนของผูถือหุน / Total shareholder's equity      3,188.08     1,814.70      1,483.12

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) / Current ratio (Times)         2.22          1.40           1.05 

อัตราสวนกําไรขั้นตน (รอยละ) / Gross profit margin (%)       23.39         23.60          21.81 

อัตราสวนกําไรสุทธิ (รอยละ) / Net profit margin (%)         7.64          8.65           7.86 

อัตราผลตอบแทนจากทรัพยสิน (รอยละ) / Return on assets (%)         5.03          7.77           7.54 

อัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (รอยละ) / Return on equity (%)         9.08         16.16          15.35

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) / Debt to equity ratio (Times)         0.75          0.90           1.30 

อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ / DSCR         1.99          4.54           1.21

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) / Current ratio (Times)         2.22          1.40           1.05 

อัตราสวนกําไรขั้นตน (รอยละ) / Gross profit margin (%)       23.39         23.60          21.81 

อัตราสวนกําไรสุทธิ (รอยละ) / Net profit margin (%)         7.64          8.65           7.86 

อัตราผลตอบแทนจากทรัพยสิน (รอยละ) / Return on assets (%)         5.03          7.77           7.54 

อัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (รอยละ) / Return on equity (%)         9.08         16.16          15.35

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) / Debt to equity ratio (Times)         0.75          0.90           1.30 

อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ / DSCR         1.99          4.54           1.21

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) / Current ratio (Times)         2.22          1.40           1.05 

อัตราสวนกําไรขั้นตน (รอยละ) / Gross profit margin (%)       23.39         23.60          21.81 

อัตราสวนกําไรสุทธิ (รอยละ) / Net profit margin (%)         7.64          8.65           7.86 

อัตราผลตอบแทนจากทรัพยสิน (รอยละ) / Return on assets (%)         5.03          7.77           7.54 

อัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (รอยละ) / Return on equity (%)         9.08         16.16          15.35

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) / Debt to equity ratio (Times)         0.75          0.90           1.30 

อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ / DSCR         1.99          4.54           1.21
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ข้อมูลสาํคัญทางการเงนิ/FINANCIAL HIGHLIGHTS     
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โครงสรางรายได

 บริษัทฯ มีรายไดหลักจาก 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจจัดจําหนายสายสัญญาณ ธุรกิจวิศวกรรมโครงการ และธุรกิจโทรคมนาคม โดยมี

รายไดอื่นๆ ซึ่งประกอบดวย ดอกเบี้ยรับ และกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เปนตน ดังมีรายละเอียดตามตารางดานลาง

 รายไดจากธุรกิจจัดจําหนายสายสัญญาณ 1,634.84 60.79 1,974.02 64.11 1,987.81 66.89

 รายไดจากธุรกิจวิศวกรรมโครงการ 811.87 30.19 665.21 31.60 169.73 5.71

 รายไดจากธุรกิจโทรคมนาคม 230.54 8.57 418.92 13.61 784.40 26.39

 รายไดอื่น 11.97 0.45 20.84 0.68 30.00 1.01

 รวมรายได้ 2,689.22 100.00 3,078.99 100.00 2,971.94 100.00

31 ธ.ค. 5831 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 59

งบการเงนิรวม สาํหรับปีสิ �นสุดวันที�

ล้านบาท ล้านบาทล้านบาท ร้อยละ ร้อยละร้อยละ

 รายไดจากธุรกิจจัดจําหนายสายสัญญาณ 1,634.84 60.79 1,974.02 64.11 1,987.81 66.89

 รายไดจากธุรกิจวิศวกรรมโครงการ 811.87 30.19 665.21 31.60 169.73 5.71

 รายไดจากธุรกิจโทรคมนาคม 230.54 8.57 418.92 13.61 784.40 26.39

 รายไดอื่น 11.97 0.45 20.84 0.68 30.00 1.01

 รวมรายได้ 2,689.22 100.00 3,078.99 100.00 2,971.94 100.00

 รายไดจากธุรกิจจัดจําหนายสายสัญญาณ 1,634.84 60.79 1,974.02 64.11 1,987.81 66.89

 รายไดจากธุรกิจวิศวกรรมโครงการ 811.87 30.19 665.21 31.60 169.73 5.71

 รายไดจากธุรกิจโทรคมนาคม 230.54 8.57 418.92 13.61 784.40 26.39

 รายไดอื่น 11.97 0.45 20.84 0.68 30.00 1.01

 รวมรายได้ 2,689.22 100.00 3,078.99 100.00 2,971.94 100.00

 รายไดจากธุรกิจจัดจําหนายสายสัญญาณ 1,634.84 60.79 1,974.02 64.11 1,987.81 66.89

 รายไดจากธุรกิจวิศวกรรมโครงการ 811.87 30.19 665.21 31.60 169.73 5.71

 รายไดจากธุรกิจโทรคมนาคม 230.54 8.57 418.92 13.61 784.40 26.39

 รายไดอื่น 11.97 0.45 20.84 0.68 30.00 1.01

 รวมรายได้ 2,689.22 100.00 3,078.99 100.00 2,971.94 100.00
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พัฒนาการสําคัญของบริษัทฯ

 บริษัทฯ มีรายไดหลักจาก 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจจัดจําหนายสายสัญญาณ ธุรกิจวิศวกรรมโครงการ และธุรกิจโทรคมนาคม โดยมี

รายไดอื่นๆ ซึ่งประกอบดวย ดอกเบี้ยรับ และกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เปนตน ดังมีรายละเอียดตามตารางดานลาง

ก่อตั �ง บจก. อนิเตอร์ลิ �งค์ คอมมวินิเคชั�น (ประเทศไทย)

• จดทะเบียนบริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2538 ดวยทุน

 จดทะเบียน 10 ลานบาท

• โอนยายแผนก Network Cabling System จากบริษัท อินเตอรลิ้งค โฮลดิ้ง จํากัด มากอตั้งเปน 

 บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

• เปดใหมีหลักสูตรการอบรมสัมมนาสินคา Cabling ทุกๆ เดือน

• สินคาที่จัดจําหนาย AMP และ INTERLINK

วกิฤตเศรษฐกจิประเทศไทย 2 กรกฎาคม 2540

• ปรับตัวเพื่อรองรับวิกฤตเศรษฐกิจ ภายใตนโยบาย “เผชิญอุปสรรครวมกัน และไมทิ้งกัน”

• รักษาตําแหนงในตลาดและมองหาโอกาสในวิกฤติ

• แสวงหาผลิตภัณฑใหมมาเพื่อเพิ่มเติมและทดแทนผลิตภัณฑเดิมท่ีอาจมีความเสี่ยง

รักษาสถานะ และวางยุทธศาสตร์ เพื�อรองรับการเตบิโต

• เพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ โดยนําเขาผลิตภัณฑสายสัญญาณย่ีหอ “LINK” เพ่ิมเติมจาก

ผลิตภัณฑเดิมที่มีอยูไดแกสายสัญญาณยี่หอ AMP และยี่หอ INTERLINK

• เนนการอบรมเตรียมความพรอมของพนักงาน เพื่อการกลับไปรุกอีกครั้งหนึ่ง

ประกาศปฏญิญา 3 ข้อ เพื�อเป็นหลักยดึในการทาํธุรกจิ

• ปรับกลยุทธเพื่อการเติบโตตอเนื่อง ใชนโยบายการตลาดเชิงรุก

• ประกาศปฏิญญา 3 ขอคือ “สินคาคุณภาพ”  “ราคาถูกกวา” และ “บริการที่ดีกวา”

• เพิ่ม New Product ไดแกสินคา Media Converter ยี่หอ LINK

รุกธุรกจิ Cabling จริงจงั

• วาง Position เปน No.1 Cabling Company

• สรางขวัญกําลังใจใหพนักงานทุกระดับดวยโครงการ “กิจกรรมศึกษาดูงานตางประเทศ”

• ออกแบบและผลิตสินคาใหม 19” Germany Export Rack

พ.ศ. 2538

พ.ศ. 2540

พ.ศ. 2541

พ.ศ. 2542

พ.ศ. 2539
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 รุกต่อเนื�อง เพิ�มทนุ เพื�อเตบิโตต่อไป

• เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ลานบาท เปน 30 ลานบาท

• เชาที่ดินและสรางคลังสินคาใหอยูบริเวณเดียวกันกับสํานักงานเพื่อขยายธุรกิจ

• สรางมาตรฐานกระตุนเพื่อการรุกธุรกิจอยางตอเนื่อง

อนิเตอร์ลิ �งค์สัญจร 4 ภมูภิาค

• เปดสัมมนาอบรมลูกคาในตางจังหวัด ภายใตชื่อโครงการ “อินเตอรลิ้งคสัญจร” ทั้ง 4 ภูมิภาค

• เพิ่ม New Product ไดแก ผลิตภัณฑ TELEPHONE SYSTEMS ย่ีหอ KRONE

• ปรับองคกรเพื่อรองรับการแขงขันที่รุนแรง

เตรียมความพร้อมสู่การเป็นบริษัทมหาชน

• เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 30 ลานบาท เปน 60 ลานบาท และจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

• นําระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 มาใชแทน ISO 9002

• ไดรบัรางวัล “บรษิทัดเีดนดานจรรยาบรรณ (Good Governance)” จากสภาหอการคาแหงประเทศไทย

• เพิ่มสินคาใหม ไดแก สายใยแกว Outdoor/Indoor ยี่หอ LINK

เปิดสาขาเชียงใหม่และโครงการส่งฟรีทั�วไทย

• เปดโครงการ “สงฟรีทั่วไทย” และ “ทันใจทั่วไทย”

• เปดสํานักงานสาขาและศูนยกระจายสินคาภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม

• ไดรับรางวัล SET AWARDS 2005 “MAI Growth Star” จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

• เพิ่ม New Product ไดแก 19” The Best Quality Rack

• ไดรับงานโครงการจากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

• แปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2547

• เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 60 ลานบาท เปน 80 ลานบาท

• นําหุนเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2547

• ปรับโครงสรางองคกรแบงเปน 3 ธุรกิจ ไดแก

 • ธุรกิจจัดจําหนายสายสัญญาณคอมพิวเตอรและสื่อสาร (Distribution)

 • ธุรกิจวิศวกรรมวางระบบเครือขายและสายใยแกว (Engineering)

 • ธุรกิจโซลูชั่น โพรวายเดอร (Solution Provider)

• ไดรับการวาจางใหเปนผูติดตั้งระบบสายสัญญาณใหแกโครงการสนามบินสุวรรณภูมิ

• ซื้อที่ดิน 333 ตารางวา เพื่อสรางอาคารคลังสินคาและเตรียมสรางสํานักงานแหงใหม

สร้างมาตรฐานองค์กรและรุกต่อเนื�อง

• นําระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9002 มาใชดําเนินงาน

• เปดแผนกวิศวกรรม เพื่อการรุกงานติดตั้ง ทดสอบ และ Commissioning

• สรางทีมขายใหมีการแบงแยกลูกคาโดยชัดเจน

พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2543
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วางสายเคเบิ �ลใยแก้วนําแสงทั�วกรุงเทพมหานคร / เปิดสาขาหาดใหญ่

• เปดสํานักงานสาขาและศูนยกระจายสินคาภาคใตที่ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

• ไดรับรางวัล SET AWARDS 2006 “MAI Growth Star” 2 ปซอน

• เพิ่ม New Product ไดแก ผลิตภัณฑโทรศัพท LINK ภายใตชื่อ “โทรศัพทที่จัดการได”

• ไดรับงานวางระบบ Fiber Optic ใหแกการไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค และ

 บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

วกิฤตการณ์ Subprime (USA)

• เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 100 ลานบาท

• ปรับองคกรและเสริมศักยภาพบุคลากรใหสอดรับแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”

• บุกเบิก “ โครงการสายเคเบิ้ลใตนํ้า”

• จดทะเบียน Interlink Telecom เพื่อสั่งสมระยะเวลากอตั้งเพื่อเตรียมรุกในอนาคต

• ไดรับงาน โครงการ Submarine Cable จังหวัดสตูล มูลคา 310 ลานบาท จากการไฟฟาสวนภูมิภาค 

และงานโครงการวางระบบ Fiber Optic จาก บมจ. ทีโอที

สาํนักงานแห่งใหม่ / เปิดสาขาขอนแก่น

• สรางสํานักงานใหมและขยายคลังสินคาใหม กวา 3,880 ตารางเมตร

• เปดสํานักงานสาขาและศูนยกระจายสินคาภาคอีสานที่จังหวัดขอนแกน

• เพิ่มผลิตภัณฑใหม ไดแก Link Coaxial Cable

• จดทะเบียน Interlink Power เพ่ือสั่งสมระยะเวลากอตั้งเพื่อเตรียมรุกในอนาคต

• ไดรับงานวางระบบ Fiber Optic ในตางจังหวัดจาก บมจ. ทีโอที

• ไดรบัรางวัลเกียรตยิศ สาํหรบัผูประกอบการ Bai Pho Business Awards จากสถาบนัศศนิทร จฬุาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

มองทางเลือกธุรกจิใหม่เพื�อการเตบิโตต่อเนื�อง

• นํายุทธศาสตร “รุกตอเนื่อง พัฒนาธุรกิจ รักษาความเปนผูนํา” มาขับเคลื่อนองคกร

• ซื้อที่ดินกวา 5 ไร 264.2 ตารางวา เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

• นําระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 มาใชแทน ISO 9001: 2000

• ไดโครงการ Submarine Cable เกาะมุกด เกาะสุกร และเกาะลิบง จังหวัดตรัง มูลคา 337.50 ลานบาท

• ไดรับรางวัล SET AWARDS 2009 “IR Excellence Awards” จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

วกิฤตเศรษฐกจิยุโรปและการปรับตวั 

• ยุทธศาสตร “รุกตอเนื่อง พัฒนาธุรกิจ รักษาความเปนผูนํา”

• ไดรบังานโครงการวางระบบ Fiber Optic 1,250 กิโลเมตร ใหแกการไฟฟาสวนภมูภิาค มลูคา 200 ลานบาท

• ไดรับงานซอมบํารุง Submarine Cable เกาะลาน เกาะสีชัง มูลคางาน 113 ลานบาท

• เตรียมออกแบบ Interlink Research and Development Center ใหมบนที่ดิน 5 ไร 204.2 ตารางวา

• ไดรับการคัดเลือกใหเขาชิงรางวัล SET AWARDS 2010 สาขา “IR Excellence Awards”

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553
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มหาอุทกภยัประเทศไทย

• โฟกัสธุรกิจจัดจําหนายสายสัญญาณ (Distribution) ที่โตอยางตอเนื่องและเปนอันดับ 1

• ออกแบบและจัดสรางศูนยวิจัยและกระจายสินคา (R&D Center) พื้นที่ 6,500 ตารางเมตร บนที่ดิน

 ของบริษัทฯ ณ ถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร 

• ไดรับรางวัลดีเดนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย “SET AWARDS 2011” สาขารางวัลบริษัท

 จดทะเบียนดานนักลงทุนสัมพันธ “IR  Excellence Awards”

ปฏรูิปองค์กร (Reformation)

• ปฏิรูปแนวคิด และปรับแนวทางการทํางานใหบุคลากรทํางานไดหลายบทบาท

• เอาวิธีการ “Coaching” มาใชกับคุณณัฐนัย ผูบริหารของอินเตอรลิ้งค เทเลคอม 

• ลงทุนกอสราง “Interlink Fiber Optic Network” ไปทั่วประเทศ

• ราคาหุนปรับตัวจากราคา 6-7 บาท ไปที่ 18-20 บาท

• จดทะเบียนมูลนิธิอินเตอรลิ้งคใหใจ

• ปรับเปลี่ยน “ INTERLINK ENERGY” เปน “INTERLINK POWER & ENERGY”

• เปดสาขาระยอง เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2555

ปฏรูิปการดาํเนินงานเพื�อความชัดเจน (REOPERATION) และ COACHING

• เปด R&D Center (ศูนยศึกษาและกระจายสินคา) ตั้งแต 1 ม.ค. 2556 ซึ่งประกอบดวย

 • อาคารสํานักงาน  LOGISTIC 3 ชั้น พื้นที่ใชสอย 720 ตร.ม.

 • อาคาร INTERLINK TELECOM และ DATACENTER 3 ชั้น พื้นที่ใชสอย 1,800 ตร.ม.

 • อาคารคลังสินคาพรอมชั้นลอย พื้นที่ใชสอย 4,824 ตร.ม.

• ปรับโครงสรางการบริหารองคกร

• เพ่ิมทนุจดทะเบยีนเปน 145 ลานบาท โดยมทีนุจดทะเบยีนและชาํระแลวทัง้สิน้ 129,994,541 บาทจาก

การจายปนผลเปนหุนจํานวน 9,994,541 บาทและการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหมจํานวน 20 ลานบาท

• การเสนอขายหุนเพิ่มทุนจํานวน 20 ลานบาท สามารถระดมทุนไดจํานวน 395 ลานบาท โดยนําไปเพิ่ม

ทุนในบริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด จํานวน 270 ลานบาท สวนที่เหลือสํารองสําหรับการดําเนิน

งานของบริษัทฯ และบริษัทยอย

• ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ILINK-W1) จํานวน 

14,997,238 หนวย โดยไมมีมูลคา

• ชนะการประกวดราคางานโครงการจางเหมากอสราง Submarine Cable ไปเกาะกูด เกาะหมาก จงัหวัด

ตราด มูลคางาน 1,150 ลานบาทและไปยังเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎรธานี มูลคางาน 800 ลานบาท

• กอสรางโครงขาย Fiber Optic ตามเสนทางรถไฟทั่วประเทศ แลวเสร็จ 100%

• กอตั้งคณะที่ปรึกษาประธานกรรมการ บมจ. อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น

• ไดรบัรางวัลยอดเย่ียมจากตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย “SET AWARDS 2013” สาขารางวัลบรษิทั

จดทะเบียนดานนักลงทุนสัมพันธ “IR  Excellence Awards”

• ไดรับรางวัลซีเอสอารไอ เรคคอกนิชั่น 2013 (CSRI Recognition 2013) จากตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556
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เตบิโตต่อเนื�องและยั�งยืน โดยตั �งเป้าหมายเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีของประเทศไทย

• เพ่ิมทนุจดทะเบยีนเปน 289,983,558 บาท โดยมทุีนจดทะเบยีนและชาํระแลวทัง้สิน้ 261,048,952 บาท

จากการจายปนผลเปนหุนจํานวน 129,994,841 บาทและจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ

ซื้อหุนของบริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ILINK-W1) ในระหวางป

• ปรับเปลี่ยนโครงสรางเพ่ือความชัดเจนและเหมาะสนในการดําเนินธุรกิจ โดยไดโอนยายธุรกิจดาตา

เซ็นเตอรไปอยูภายใตบริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

• ขยายโครงขาย Interlink Fiber Optic Network ครอบคลุม 64 จังหวัดทั่วประเทศไทย พรอมทั้งเชื่อมตอ

ไปยังประเทศเพื่อนบาน เพื่อรองรับการเติบโตของการสงผานขอมูลภายในและภายนอกประเทศ

• ใหบรกิารโครงขาย Interlink Fiber Optic Network เพ่ือรองรบัเทคโนโลยี 3G กับผูใหบรกิารมอืถือระดบั

ประเทศ

• ไดรับรางวัลซีเอสอารไอ เรคคอกนิชั่น (CSRI Recognition) จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เตบิโตต่อเนื�องและยั�งยืน โดยตั �งเป้าหมายนําเทคโนโลยีมาพฒันาประเทศไทย

• เพ่ิมทนุจดทะเบยีนเปน 362,479,447 บาท โดยมทุีนจดทะเบยีนและชาํระแลวทัง้สิน้ 335,621,351 บาท

จากการจายปนผลเปนหุนจาํนวน 65,971,778 บาทและจากการใชสทิธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้

หุนของบริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ILINK-W1) ในระหวางป

• 19 สิงหาคม 2558 บริษัทอินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) เติบโตและไดยายจาก

ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) เขาไปซื้อ-ขาย ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)

• 11 พ.ค. 2558 ดําเนินการแปรสภาพบริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย เปนบริษัท

จํากัดมหาชน ภายใตชื่อบริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

• ขยายธุรกิจไปยังประเทศกลุม AEC โดยเฉพาะ CLMV โดยตั้งใจวาจะขยายตอเนื่องเพื่อใหครอบคลุม

ภูมิภาคเอเชียตอไปในอนาคต

• สงมอบงานโครงการ Submarine Cable เกาะกูด เกาะหมาก จังหวัดตราด มูลคา 1,150 ลานบาท

• สงมอบโครงการ Submarine Cable เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี มูลคา 800 ลานบาท

• ประกวดราคาขายสาย FTTH ให TOT จํานวน 32 ลานเมตร มูลคา 190 ลานบาท

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558
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มั�นคง ยืนยง และยั�งยืน โดยตั �งเป้าหมายนําเทคโนโลยีมาพฒันาประเทศไทย

• ทุนจดทะเบียน 362,479,447 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนและชําระแลวทั้งสิ้น 362,423,986 บาท และ

การใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

ครั้งที่ 1 (ILINK-W1) ไดใชสิทธิ์ครั้งที่ 12 (ครั้งสุดทาย) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ที่ผานมา

• 14 กันยายน 2559 บริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอย เขาไปซื้อ-ขายใน

ตลาดหลักทรัพย mai

• ขยายธุรกิจไปยังประเทศกลุม AEC โดยเฉพาะ CLMV โดยตั้งใจวาจะขยายตอเนื่องเพื่อใหครอบคลุม

ภูมิภาคเอเชียตอไปในอนาคต

• ไดรับรางวัล ESG100  ประจําป 2559 จากสถาบันไทยพัฒน  เปนปที่ 2 ซึ่งยํ้าถึงการกํากับดูแลกิจการที่

ดี เปนบริษัทที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (Environmental, Social and Governance 

:  ESG)  จากการประเมินบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทั้งหมด 621 บริษัท    

• ชนะการประกวดราคางานโครงการงานกอสรางงานสาธารณูปโภค โครงการพัฒนาทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ (ปงบประมาณ 2554-2560) จากบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด(มหาชน) มูลคางาน 

866.03 ลานบาท

• ชนะการประกวดราคางานโครงการงานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟาระบบ 115-22 เควี ที่สถานีไฟฟา

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 2 จังหวัดลําพูน, สถานีไฟฟานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 3 จังหวัดลําพูน  

และสถานีไฟฟาลําปาง 3 จากการไฟฟาสวนภูมิภาค มูลคางาน 526.28 ลานบาท

• ชนะการประกวดราคางานโครงการงานจางเหมากอสรางสายสงระบบ 115 เควี ชวงสถานีไฟฟาฮอด 

จงัหวัดเชยีงใหม สถานีไฟฟาแมสะเรยีง จงัหวัดแมฮองสอน ตามโครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานี

ไฟฟาระยะที่ 9.1 ชวงที่ 3 จากการไฟฟาสวนภูมิภาค  มูลคางาน 289.30 ลานบาท  

พ.ศ. 2559
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สาสนจากประธานกรรมการ
และกรรมการผูจัดการใหญ

 กลุมบริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2530 โดยเริ่มตนจากผม (คุณสมบัติ) และภรรยา 

(คุณชลิดา อนันตรัมพร) ไดนําเงินเก็บจํานวน 250,000 บาท มารวมกันจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทเมื่อป พ.ศ.2530 ในชื่อ “บริษัท 

อินเตอรเนชั่นแนล (1987) จํากัด” (ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท อินเตอรล้ิงค โฮลด้ิง จํากัด) และเริ่มประกอบธุรกิจครั้งแรกดว

ยการเปนผูแทนจาํหนายสนิคาประเภทอปุกรณไฟฟา อปุกรณคอมพิวเตอรและอปุกรณสาํนกังาน เชน แผน Diskette, ตลบัผา Ribbon 

และโตะเกาอี้สํานักงาน เปนตน

 ตอมา.... ไดเกิดการพัฒนาการของคอมพิวเตอรโดยการนําเครื่องคอมพิวเตอรมาเชื่อมตอกันเปนระบบ LAN (Local Area 

Network) ทําใหผม (คุณสมบัติ อนันตรัมพร) ซึ่งจบวิศวกรรมไฟฟาและมีประสบการณโครงการติดตั้งระบบไฟฟาและสื่อสาร ไดเล็ง

เห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจสายสัญญาณสําหรับคอมพิวเตอร จึงไดศึกษาคนควาเทคโนโลยีการเชื่อมตอคอมพิวเตอรดวยสาย

สญัญาณ และเปนคนแรกทีไ่ปนาํเทคโนโลยีสาย LAN เขามาเผยแพรในประเทศไทย และดวยนโยบายทีมุ่งมัน่และมุงเนนเฉพาะธุรกิจ

สายสัญญาณ ประกอบกับการนํานวัตกรรม การจัดการในรูปแบบของ “เลขาฯฝายขาย” มาให บริการที่ดีกวาแกลูกคาของบริษัทฯ 

ทําใหในปจจุบัน...“บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทนําเขาและจัดจําหนายสายสัญญาณที่ใหญที่สุด

ในประเทศไทย”และตั้งเปาใหญที่สุดในอาเซียนในเร็ววันนี้

 ในเวลาตอมา ดวยอุดมการณ(Mission)ในการท่ีจะนําเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย และบนความต้ังใจท่ีจะเติบโตไปพรอม

กับลูกคาของเรา (Growth Together) กอใหเกิดวิสัยทัศน(Vision) ในทางธุรกิจเพื่อการ “เติบโต ตอเนื่อง และยั่งยืน” (Sustainable 

Growth) ซึ่งในการทําธุรกิจของกลุมบริษัทอินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ที่ผานมาโดยตลอด ไดยึดมั่นคําสัญญาใน

รูปของปฏิญญาทางธุรกิจ 3 ขอ ไดแก 1. สินคาคุณภาพ 2. ราคาถูกกวา และ 3. บริการที่ดีกวา สงผลใหกลุมบริษัทฯสามารถเติบโต

ไดอยางรวดเร็ว โดยเนน 3 ธุรกิจหลัก ไดแก 1. ธุรกิจจัดจําหนายสายสัญญาณ (Distribution) 2. ธุรกิจโทรคมนาคม (Telecom) 3. 

ธุรกิจวิศวกรรมโครงการ (Engineering) และเพื่อตอบแทนสังคม กลุมบริษัทอินเตอรลิ้งคคอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ยังไดกอตั้ง

มลูนิธิอนิเตอรลิง้คใหใจข้ึนมาเพ่ือดาํเนินโครงการความรบัผดิชอบตอสงัคม (CSR) ทีใ่หความสาํคญักับลกูคา คูคา พนกังาน ผูถือหุน 

และทุกคนๆ ในสังคมโดยทั่วไปอีกดวย

เรียน  ทานผูถือหุน บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

5
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สมบัติ อนันตรัมพร
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่

กลุ่มบริษัท อนิเตอร์ลิ �งค์ คอมมวินิเคชั�น จาํกัด (มหาชน)

 ปจจุบันกลุมบริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ไดกอตั้งมาครบ 30 ปพอดีประกอบดวย บริษัทแม และบริษัท

ในเครือ ดังตอไปนี้

 1. บริษัท อินเตอรลิ้งค โฮลดิ้ง จํากัด (บริษัทแม และเปนผูถือหุนใหญ)

 2. บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (บริษัทลูกและเปนบริษัทแมของลูกอีก 2 บริษัท)

 3. บริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด (มหาชน) 

 4. บริษัท อินเตอรลิ้งค เพาเวอร แอนด เอ็นเนอรยี่ จํากัด

 นับต่อจากนี �เป็นต้นไป...กลุ่มบริษัท อนิเตอร์ลิ �งค์ คอมมวินิเคชั�น จาํกัด (มหาชน) และบริษัทแม่พร้อมบริษัทย่อย ได้วาง

รากฐานที�สาํคัญ เพอืเตบิโตอย่างมั�นคงและต่อเนื�องผ่าน 3 ธุรกจิหลัก ได้แก่ 1. ธุรกจิจดัจาํหน่ายสายสัญญาณ (Distribution) 

2. ธุรกจิโทรคมนาคม (Telecom) และ 3. ธุรกจิวศิวกรรมโครงการ (Engineering)

 ผมและผู้บริหารพร้อมทั �งพนักงานทกุคน มีความมั�นใจที�จะนําพา กลุ่มบริษัท อนิเตอร์ลิ �งค์ คอมมวินิเคชั�น จาํกัด (มหาชน) 

ให้เตบิโตต่อไปอย่างต่อเนื�องและยั�งยืนได้อย่างแน่นอน
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 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ไดรับแตงตั้งโดยคณะกรรมการ

บริษัทประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทานซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และ

ตลาดหลักทรัพย โดยมีนายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง และนาง

เสาวนีย กมลบุตร เปนกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ

ตามระเบียบบริษัทฯ วาดวยหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน  4  ครั้ง และเปนการรวมประชุมกับผูบริหาร 

ผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายใน สรุปสาระสําคัญไดดังนี้

 1. สอบทานงบแสดงฐานะการเงนิ และงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รายไตรมาส และงบการเงนิประจาํป 2559 โดยไดรวมประชมุเพ่ือ

สอบถามและรบัฟงคําชีแ้จงจากผูสอบบญัช ีและฝายบรหิาร ในเรือ่งความถูกตองครบถวนของงบการเงนิ และความเพียงพอ

ในการเปดเผยขอมลู รวมถึงรบัทราบขอสงัเกตและขอเสนอแนะของผูสอบบญัชปีระจาํป 2559 ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นสอดคลองกับผูสอบบญัช ีวางบการเงนิดงักลาวมคีวามถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิท่ีรบัรอง

ทั่วไป

 2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน เพ่ือประเมินความเหมาะสมและประสิทธิผลของการควบคุมภายในอันจะชวยสงแสริม

ใหการดาํเนินงานบรรลตุามเปาหมายทีกํ่าหนดไว โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในประจาํป 2559 ตามแผนการ

ตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมระบบงานท่ีสําคัญของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาระบบการควบคุม

ภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม และไมพบจุดออนหรือขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ

 3. สอบทานการตรวจสอบภายใน เพ่ือประเมนิความมปีระสทิธิผลของหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยไดพิจารณาขอบเขต การ

ปฏบิตังิาน หนาที ่ความรบัผดิชอบ ความอสิระ อตัรากําลงั และงบประมาณของหนวยงานตรวจสอบภายใน ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล 

 4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดของบริษัทฯ และขอผูกพันท่ีบริษัทฯ มีไวกับ

บุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอ

กําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 5. สอบทานและใหความเห็นตอรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงการเปดเผย

ขอมูลของรายการดังกลาว ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก

ทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นวารายการที่มี

สาระสาํคญัไดรบัการเปดเผย และแสดงรายการในงบการเงนิและหมายเหตปุระกอบงบการเงนิแลวอยางถูกตองและครบถวน

 6. การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจําป 2559 ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 

27 กุมภาพันธ 2560 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 3 ทานเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการบริษัทไดประเมินระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทฯ โดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหารและตรวจสอบแบบประเมินที่คณะกรรมการตรวจสอบประเมินรวม

ทั้งรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแลวสรุปไดวาจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในดานตางๆ 5 องค

ประกอบ คณะกรรมการบรษิทัเห็นวาระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ มคีวามเพียงพอและเหมาะสมโดยบรษิทัไดจดัใหมี

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ6
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ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

บคุลากรอยางเพียงพอทีจ่ะดาํเนนิการตามระบบไดอยางมปีระสทิธิภาพสามารถปองกันทรพัยสนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอย

จากการที่กรรมการหรือผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอยางเพียงพอแลว สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นวาบริษัทฯ มีการ

ควบคุมภายในที่เพียงพอแลวเชนกัน

 7. สอบทานการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการตรวจสอบภายในและขอสังเกตผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน รวม

ทั้งมีการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับผูบริหารระดับสูง โดยบริษัทฯ กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเปนประจําทุก

เดือน รวมท้ังมีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไดกลาวถึงการดําเนิน

งาน ปจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน ผลกระทบและเสนอแนะมาตรการปองกันหรือลดระดับความเสี่ยงท่ีสําคัญและได

รายงานความคืบหนาของผลการดําเนินการโดยผูรับผิดชอบอยางตอเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวามาตรการบริหาร

ความเสีย่งท่ีกําหนดไวมปีระสทิธิผลและเหมาะสมเพียงพอครอบคลมุกระบวนการปฏิบตังิานทีม่คีวามเสีย่งสงู สอดคลองกับ

สภาพแวดลอมของการดําเนินการปจจุบัน

 8. พิจารณาคดัเลอืก เสนอแตงตัง้ และเสนอคาตอบแทนผูสอบบญัช ีเพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบรษิทัใหอนุมติัจากทีป่ระชมุ

สามญัผูถือหุน ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาผลการปฏิบติังาน ความเปนอสิระ และความเหมาะสมของคาตอบแทน

แลว เห็นควรเสนอแตงตั้งสํานักงานสอบบัญชี บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด และเห็นควรเสนอแตงตั้ง

นางสาวอมรรตัน เพ่ิมพูนวัฒนาสขุ ผูสอบบญัชรีบัอนุญาตเลขท่ี 4599 และ/หรอืนายพงทวี รตันะโกเศศ ผูสอบบญัชรีบัอนญุาต

เลขที่ 7795 และ/หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2560

 สรุปความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบดงันี �

 โดยสรุปในรอบป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย โดยใชความรู

ความสามารถอยางเต็มที่ และทําหนาที่ไดโดยอิสระ และมีความเห็นวาบริษัทฯ มีการรายงานขอมูลทางการเงิน และการดําเนินงาน

อยางถูกตอง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนด

และขอผกูพันตางๆ มกีารเปดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกันอยางถูกตอง และมกีารปฏิบตังิานทีส่อดคลองกับระบบการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดีอยางเพียงพอโปรงใส และเชื่อถือได รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพ

แวดลอมทางธุรกิจอยางตอเนื่อง

(นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริษัทและคณะผูบริหาร7

คุณสมบัติ อนันตรัมพร
ประธานกรรมการ

และกรรมการผูจัดการใหญ

Mr. Sombat Anuntarumporn
President and Managing 

Director

คุณชลิดา อนันตรัมพร
กรรมการและกรรมการผูจัดการ

Mrs. Chalida Anuntarumporn
Director and Managing Director

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร

กรรมการและกรรมการผูจัดการ บริษัท 

อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

Mr. Nuttanai Anuntarumporn 

Director and Managing Director of 

Interlink Telecom Public Co., Ltd.

คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ

Mr. Chusak Direkwattanachai
Independent Director and 

Chairman of Audit Committee

พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง
กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ

Admiral Saksith Cherdboonmuang
Independent Director and 

Audit Committee

คุณเสาวนีย กมลบุตร
กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ

Mrs. Saowanee Kamolbutr
Independent Director and 

Audit Committee
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คุณอดิศักดิ์ เองมหัสสกุล

รองกรรมการผูจัดการ บริษัท อินเตอรลิ้งค 

เพาเวอร แอนด เอ็นเนอรยี่ จํากัด

Mr. Adisak Angmahussagul
Deputy Managing Director of 

Interlink Power and Energy 

Limited

คุณธัญญรัตน  เทียมอุดมฤกษ
กรรมการและรองกรรมการผูจดัการสายงาน

สนับสนุนธุรกิจ และเลขานุการบริษัท

Mrs. Thanyarad  Thiemudomlerk
Director and Deputy Managing 

Director Business and Operations 

Support

คุณประภาส ลิ่มกังวาฬมงคล
ผูอํานวยการฝายขาย

และการตลาด

Mr. Prapart Limkangwalmongkol
Sales and Marketing Director

นายประสิทธิ์ชัย วีระยุทธวิไล
รองกรรมการผูจัดการใหญ 

Mr. Prasitchai Veerayuttwilai
Senior Executive Vice President

คุณเพ็ญศรี จันตะคาด
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 

สายงานการเงิน

Mrs. Pensri Chantakhad
Director and Deputy Managing 

Director of Finance

คุณขวัญตา มีสมพร
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 

สายงานธุรกิจจัดจําหนาย

Miss. Kwanta Meesomporn
Director and Deputy Managing 

Director of Distribution Business
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ผังโครงสรางบริษัทฯ8
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ประวัติความเปนมา
 บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากดั (มหาชน) (เดิมชื่อบริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมวินิเคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด) จดทะเบยีน

จดัตัง้เมือ่วันท่ี 9 มนีาคม 2538 โดยรบัโอนธุรกิจและพนักงานทัง้หมดของแผนกเครอืขายคอมพิวเตอร (Network System) พรอมสทิธ์ิ

การเปนตวัแทนจดัจาํหนาย (Distributor) สนิคาขายสายสญัญาณย่ีหอ AMP (USA) และสนิคาคงคลงัท้ังหมดมาจากบรษิทั อนิเตอร

เนชันแนล (1987) จํากัด (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท อินเตอรลิ้งค โฮลดิ้ง จํากัด) ทําใหบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอ

เนื่องทันที โดยมีวัตถุประสงคเพื่อมุงเนนธุรกิจขายสายสัญญาณคอมพิวเตอร (Cabling System) เพื่อสามารถรุกตลาดที่มีอัตราการ

เจรญิเติบโตทีส่งูขึน้ไดอยางรวดเรว็ โดยเปนบรษิทัแรกทีนํ่าเทคโนโลยสีายสัญญาณชนิด UTP (ปจจบุนัเรยีกสาย LAN) มาเผยแพรใน

ประเทศไทยจนปจจบุนัเปนทีแ่พรหลายกันโดยทัว่ไป สวนบรษิทั อนิเตอรลิง้ค โฮลดิง้ จาํกัด ในปจจบุนัเปนผูถือหุนรายใหญของ บรษิทัฯ

 ปจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication 

Technology: ICT) โดยดําเนินธุรกิจหลักท่ีเก่ียวของกับอุปกรณขายสายสัญญาณคอมพิวเตอรและส่ือสารโทรคมนาคม (Cabling 

Business) และไดรบัการแตงตัง้จากผูผลติสายสญัญาณและอปุกรณขายสายจากตางประเทศใหเปนตวัแทนจดัจาํหนาย (Distributor) 

สินคาในประเทศไทย ซึ่งไดแกสินคายี่หอ LINK และ COMMSCOPE (เดิมชื่อ AMP) เปนตน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเปนผูบุกเบิกและ

พัฒนาสนิคาทีเ่ก่ียวของกับระบบขายสายคอมพิวเตอรและสือ่สารโทรคมนาคม ไดแก ผลติภัณฑตูใสอปุกรณคอมพิวเตอรและสือ่สาร

ประเภท 19” Rack ภายใตยี่หอสินคา 19” GERMANY EXPORT RACK ซึ่งบริษัทฯ ไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ตามพระราช

บัญญัติลิขสิทธิ์ ทําใหบริษัทฯ มีสิทธิในเครื่องหมายการคาของผลิตภัณฑนี้อยางสมบูรณ และวาจางใหบริษัท อี. เอส. อินเตอรเนชัน

แนล (1991) จํากัด ซึ่งบริษัทฯ ไดรวมถือหุนในอัตรารอยละ 10 เปนผูผลิตสินคาดังกลาว 

 เนื่องจากสินคาที่บริษัทฯ จัดจําหนายเปนสินคาดานวิศวกรรม ซึ่งตองมีความเชี่ยวชาญและใชเครื่องมือและเครื่องทดสอบท่ีมี

ตนทุนสูง อีกทั้งยังมีโครงการกอสรางขนาดใหญที่จําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญในการติดตั้งสายสัญญาณและกอสรางระบบสื่อสาร ซึ่ง

บริษัทฯ ไดลงทุนดานเครื่องมือเครื่องทดสอบ และฝกอบรมวิศวกรไวเพ่ือสนับสนุนการขายสินคาและบริการ ทําใหบริษัทฯ ไดรับ

ความไววางใจใหเปนผูตรวจสอบระบบสายสญัญาณและออกใบรบัรองใหแกผูรบัเหมาท่ัวไป เพ่ือใหเจาของโครงการเชือ่มัน่ในระบบ

สายสญัญาณทีผู่รบัเหมาทัว่ไปไดวางไว ทาํใหบรษิทัฯ เลง็เห็นโอกาสทางธุรกจิในการทีจ่ะสามารถทาํใหธุรกิจการรบัเหมาตดิต้ังสาย

สญัญาณและสือ่สารโทรคมนาคมใหดาํเนนิรดุหนาไป โดยในป 2547 บรษิทัฯ ไดปรบัเปลีย่นโครงสรางแผนกวิศวกรรมจากเดมิท่ีเปน

แผนกสนับสนุนการขายใหเปนธุรกจิท่ีมโีอกาสสรางรายไดใหมใหแกองคกรโดยเพ่ิมธุรกิจวิศวกรรม (Engineering) ทีร่บังานเกีย่วกับ

การวางระบบขายสายสญัญาณ ไฟเบอรออฟตกิ และการกอสรางสายเคเบิล้ เพ่ือรองรบัการพัฒนาและเตบิโตของระบบเครอืขายและ

โทรคมนาคมของประเทศไทย นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยังไดขยายการดาํเนินงานของธุรกิจวิศวกรรมใหครอบคลุมการวางระบบสายเคเบิล้

ทกุชนดิ เชน สายเคเบิล้ใตทะเล (Submarine Cable) สายสงไฟฟาแรงสงู (Transmission Line) และสายเคเบิล้ใตดิน (Underground 

Cable) เปนตน ทั้งนี้ ยังรวมถึงระบบวิศวกรรมอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของกับงานสายเคเบิ้ลตางๆ อีกดวย เชน งาน Substation เปนตน

สาํหรบัธุรกิจจดัจาํหนายสายสญัญาณ ในปจจบุนับรษิทัฯ มตีวัแทนจดัจาํหนาย (Dealer) ผูรบัเหมาตดิตัง้สายสญัญาณ ผูรบัเหมาตดิ

ตั้งระบบไฟฟาและสื่อสาร ผูรวบรวมระบบ ICT (System Integrator) ผูคาคอมพิวเตอร รานคาไฟฟาและสื่อสาร IT Modern Trade 

เปนผูนําสินคาของบริษัทฯ ไปจําหนายตอหรือเพ่ือติดตั้งใหกับลูกคามากกวา 12,000 บริษัทท่ัวประเทศ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีลูกคา

ภาครัฐอีกจํานวนมากกวา 100 องคกร ในป 2548 บริษัทฯ ไดขยายสาขาไปยังตลาดภูมิภาคเพื่อขยายชองทางการจัดจําหนาย โดย

ไดเปดสาขาเชียงใหมเพื่อครอบคลุมพื้นที่ของภาคเหนือตอนบน ในป 2549 บริษัทฯ ไดเปดสาขาหาดใหญเพื่อครอบคลุมพื้นที่ของ

ภาคใตทั้งหมด ตอมาในป 2551 บริษัทฯ ไดเปดสาขาขอนแกนเพื่อครอบคลุมพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด และในป 

2555 บริษัทฯ ไดเปดสาขาระยองเพ่ือครอบคลุมภูมิภาคตะวันออกทั้งหมด นอกจากนี้ ในป 2555 บริษัทฯ ไดกอสรางศูนยกระจาย

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ9
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สินคาแหงใหมพื้นที่ใชสอย 6,500 ตารางเมตร เพื่อรองรับการขยายตัวของยอดขายในอนาคตบนพื้นที่ดินของบริษัทฯ บริเวณถนน

กาญจนาภิเษก เขตบางเขนกวา 6 ไร อีกดวย

 สาํหรบัธุรกิจวิศวกรรมโครงการน้ัน ทีผ่านมาบรษิทัฯ ไดรบัความไววางใจจากหนวยงานภาครฐัวาจางใหดําเนนิโครงการขนาดใหญ 

ซึ่งบริษัทฯ สามารถดําเนินการกอสรางโครงการดังกลาวไดสําเร็จเปนที่ภาคภูมิใจ อาทิเชน 1) โครงการ Fiber Optic ทั่วประเทศของ

บรษิทั ทโีอท ีจาํกัด (มหาชน) การไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมภิาค 2) โครงการ Submarine Cable ของเกาะลาน เกาะสชีงั 

จังหวัดชลบุรี 3) โครงการ Submarine Cable ของเกาะปูยู เกาะยาว จังหวัดสตูล 4) โครงการ Submarine Cable เกาะมุกด เกาะ

สุกร และเกาะลิบง จังหวัดตรัง 5) โครงการสายสงไฟฟาแรงสูง 115 K.V. ที่อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน และ 6) สถานีไฟฟายอย 

(Substation) ท่ีจงัหวดัลาํพูน 7) โครงการ Submarine Cable ไปยังเกาะกูด เกาะหมาก จงัหวัดตราด 8) โครงการ Submarine Cable 

ไปยังเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี เปนตน 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดวางยุทธศาสตรการเติบโตของธุรกิจ เพื่อการเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 

2555 บริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด (อินเตอรลิ้งค เทเลคอม) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบที่ 3 ประเภทมีโครงขายเปนของตนเองจากสํานักงานคณะกรรมการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) เพ่ือทําธุรกิจเปนผูใหบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงไฟเบอรออฟติกผานโครงขาย Interlink Fiber 

Optic Network ทัว่ไทย  โดยไดกอสรางโครงขายเคเบิล้ใยแกวนําแสงตามเสนทางของการรถไฟแหงประเทศไทยและในเขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล และขยายไปทั่วทุกภูมิภาค โดยการติดตั้งบนเสาไฟฟาของการไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาค

 ท้ังน้ีโครงขายไฟเบอรออฟติกท่ัวประเทศไทยผานเสนทางรถไฟไดแลวเสร็จสมบูรณและใหบริการไดแลว โดยยังไดขยายการ

กอสรางไปตามเสนทางถนนทัว่กรงุเทพมหานครและตามเสนทางถนนทางหลวงทัว่ประเทศเพ่ือใหบรกิารครอบคลมุทกุพ้ืนทีแ่ละเปน

เสนทางสํารองเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของโครงขายไฟเบอรออฟติก นอกจากนี้ยังไดเริ่มโครงการ Interlink Data Center เพื่อเปน

ธุรกิจใหมในการใหเชาพ้ืนทีเ่ซริฟเวอร และพ้ืนท่ีวางเซริฟเวอร ณ อาคารอนิเตอรลิง้ค เทเลคอม ทีอ่ยูในพ้ืนท่ีเดยีวกันกับศนูยกระจาย

สินคา ณ ถนนกาญจนาภิเษก ซึ่งไดเปดใหบริการอยางเปนทางการแลวในป 2557

นโยบาย
ยุทธศาสตร์ (STRATEGY) เติบโต ตอเนื่อง และยั่งยืน ( Sustainable Growth )

การแบ่งกลุ่มธุรกจิ 1. ธุรกิจจัดจําหนายสายสัญญาณ (Distribution Business)

   2. ธุรกิจวิศวกรรมโครงการ (Engineering Business)

   3. ธุรกิจโทรคมนาคม (Telecom Business)

พนัธกจิ (MISSION) 1. บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

    “บริษัทนําเขาและจัดจําหนายสายสัญญาณ ที่ใหญที่สุดในอาเซียน”

   2. บริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

    “ผูใหบริการโครงขายไฟเบอรออฟติกครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วไทย เชื่อมตอทันใจ ปลอดภัย 

    และวางใจได 100%” และ “ศูนยดาตาเซ็นเตอรที่ปลอดภัยและทันสมัยที่สุด”

   3. บริษัท อินเตอรลิ้งค เพาเวอร แอนด เอ็นเนอรยี่ จํากัด

    “ผูเชี่ยวชาญงานวิศวกรรมโครงการระบบไฟฟาและสื่อสาร”

เป้าหมาย (OBJECTIVE) “เติบโต ไปพรอมกัน ทั้งลูกคาและพันธมิตรของเรา (Growth Together)

ปฏญิญา (COMMITMENT) 1. สินคาและบริการคุณภาพ (Differenciate)

   2. ราคาถูกกวา (Cost Leadership)

   3. บริการที่ดีกวา (Quick Response)
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โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัทอินเตอรลิ้งค
 จากภาพรวมการประกอบธุรกิจขางตน สามารถสรุปเปนโครงสรางของกลุมบริษัทอินเตอรลิ้งค แยกตามประเภทธุรกิจ ไดดังนี้

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ภายใตการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยรวมทั้งสิ้น 4 บริษัท ดังนี้

1. ธุรกจิจดัจาํหน่ายสายสัญญาณ (DISTRIBUTION BUSINESS) 

 ธุรกิจจัดจําหนายสายสัญญาณเปนธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เปนผูนําเขา (Importer) และผูจัดจําหนาย (Distributor) 

สายสญัญาณสือ่สารคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม (Cabling) ท่ีใหญท่ีสดุในประเทศไทย โดยจดัจาํหนายสนิคาย่ีหอชัน้นําอนัดบัตนๆ 

ของโลก ไดแก LINK และ COMMSCOPE (เดิมชื่อ AMP) และสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทฯ ไดแก 19” GERMANY 

EXPORT RACK อีกทั้งยังมีสินคาที่หลากหลาย ครอบคลุม และครบวงจร  ไดแก สาย LAN สายไฟเบอรออฟติก สายโทรศัพท สาย

โคแอกเชยีล กลองวงจรปด (CCTV) เครือ่งมอืเขาหวัและทดสอบ อปุกรณแปลงสญัญาณแสงเปนสญัญาณไฟฟา (Media Converter) 

และขั้วตอสายทุกชนิด และอุปกรณการติดตั้งที่เกี่ยวของกับสายสัญญาณทุกชนิด โดยปจจุบัน บริษัทฯ เปนผูนําอันดับ 1 ในธุรกิจนี้

โดยมีสวนแบงทางการตลาดมากที่สุดในประเทศไทย

2. ธุรกจิวศิวกรรมโครงการ (ENGINEERING BUSINESS)

 เปนธุรกิจรบัออกแบบ/กอสรางและรบัเหมา งานโครงการสายเคเบิล้ใตน้ํา (Submarine Cable) ท่ีเปนสายไฟฟาหรอืสายไฟฟาสือ่

ผสมระหวางไฟฟาแรงสูงรวมกับใยแกวนําแสง (สาย Composite) หรือโครงขายสายใยแกวนําแสง รวมถึงงานโครงการระบบสายสง

ไฟฟา (Transmission Line) สายไฟฟาใตดิน (Under Ground Cable) สถานีไฟฟายอย (Substation) หรือโครงการที่เกี่ยวของกับ

ระบบไฟฟากําลงั เชน Smart Grid,  AML Meter เปนตน ท่ีผานมาบรษิทัฯ มุงเนนเฉพาะโครงการขนาดใหญท่ีตองการความเชีย่วชาญ

บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
ธุรกจิจดัจาํหน่ายสายสัญญาณและธุรกจิวศิวกรรมโครงการ

บริษัทนําเข้าและจดัจาํหน่ายสายสัญญาณ ที�ใหญ่ที�สุดในอาเซียน

บริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด (มหาชน)
ธุรกจิโทรคมนาคม

ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ออฟตกิครอบคลุม

77 จงัหวัดทั�วไทย เชื�อมต่อทนัใจ ปลอดภยั 

และวางใจได้ 100% และศูนย์ดาต้าเซน็เตอร์

ที�ปลอดภยัและทนัสมัยที�สุด

บริษัท อินเตอรลิ้งค ดาตาเซ็นเตอร จํากัด
ธุรกจิดาต้าเซน็เตอร์

จดทะเบยีนไว้เพื�อรักษาสถานภาพของชื�อ

และเตรียมการขยายเพื�อรองรับการเตบิโต

ในอนาคตของธุรกจิดาต้าเซน็เตอร์ 

60% 100%

บริษัท อินเตอรลิ้งค เพาเวอร แอนด เอ็นเนอรยี่ จํากัด
ธุรกจิวศิวกรรมโครงการ 

ผู้เชี�ยวชาญงานวศิวกรรมโครงการระบบไฟฟ้าและสื�อสาร

95.07%
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พิเศษและใชเทคโนโลยีระดบัสงู โดยมจีดุมุงหมายทีจ่ะไมรบังานทับซอนกับงานของลกูคาธุรกิจจดัจาํหนาย ท้ังน้ีบรษิทัฯ ไดรบัความ

ไววางใจใหเปนผูวางระบบสายเคเบิล้ใยแกวนาํแสง (Fiber Optic Cable) และสายสัญญาณส่ือสารคอมพิวเตอรใหแกโครงการขนาด

ใหญทั้งภาครัฐและองคกรภาคเอกชนมากมาย เชน โครงการสนามบินสุวรรณภูมิ, การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, การไฟฟา

นครหลวง, การไฟฟาสวนภูมิภาค, บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน), บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร

กสิกรไทย, ธนาคารทหารไทย, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนตน อีกท้ังบริษัทฯ ยังไดรับความไววางใจใหเปนผูกอสรางและติดต้ัง

ในโครงการวางสายเคเบ้ิลใตทะเล (Submarine Cable) และวางสายเคเบิ้ลใตดิน (Underground Cable) โดยมีผลงานกอสราง

สายไฟฟาแรงสูงใตทะเล (Submarine Cable) ชนิดสื่อผสมไฟฟาแรงสูงและสื่อสารเพ่ือจายระบบไฟฟาและสื่อสารใหแกเกาะสีชัง 

เกาะลาน จ.ชลบุรี, เกาะปูยู เกาะยาว จ.สตูล, เกาะมุกด เกาะสุกร เกาะลิบง จ.ตรัง, เกาะพงัน จ.สุราษฎรธานี, เกาะกูด เกาะหมาก 

จ.ตราด ทั้งนี้ในป 2558 และ 2559 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดดําเนินการกอสรางโครงการจางเหมากอสรางพรอมติดตั้งอุปกรณสายสง

แรงสูง 115 เควี อ.ฮอด-แมสะเรียง จ.แมฮองสอน มูลคางาน 289.30 ลาน โครงการจางเหมากอสรางสถานีไฟฟายอยภาคเหนือ

3 สถานี ซึ่งมีมูลคางาน 526.28 ลานบาท และงานจางเหมากอสรางระบบสาธารณูปโภคของสนามบินสุวรรณภูมิ เฟส 2 ซึ่งมีมูลคา

งาน 2,000 ลานบาท ซึ่งแสดงใหเห็นวาธุรกิจวิศวกรรมโครงการไมเคยหยุดพัฒนาและยังคงเดินหนาไปสูความสําเร็จในอนาคต

โดยบรษิทัฯ ไดมกีารกําหนดยทุธศาสตรในการเปลีย่นถายธุรกิจดงักลาวขางตนไปยังบรษิทั อนิเตอรลิง้ค เพาเวอร แอนด เอน็เนอรย่ี

จํากัด เพ่ือใหภาพการประกอบธุรกิจในแตละกลุมธุรกิจมีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งต้ังแตป 2556 เปนตนมา บริษัท อินเตอรลิ้งค

เพาเวอร แอนด เอ็นเนอรย่ี จํากัด ไดดําเนินงานโดยการรับจางชวงตอจากบริษัทฯ เพ่ือใหมีประวัติการดําเนินงานท่ีเพียงพอที่จะ

สามารถเขาประมูลงานไดดวยตนเองในอนาคต

3. ธุรกจิโทรคมนาคม (TELECOM BUSINESS)

 บริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) กอตั้งเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2550 โดยจัดตั้งขึ้นตามนโยบายการปรับ

โครงสรางทางธุรกิจ (Reorganization) ของบริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (ILINK) เพื่อตอยอดจากธุรกิจจัด

จําหนายอุปกรณสายสัญญาณ และอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ILINK มีความเชี่ยวชาญ ผสมผสานกับธุรกิจวิศวกรรมที่ไดจาก

การดําเนินกิจการรับเหมาติดตั้งอุปกรณสายสัญญาณใหกับผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริการดานการ

เชื่อมตอขอมูลระหวางออฟฟศสํานักงานของผูใชงานและรองรับการพัฒนาและเติบโตของระบบโทรคมนาคมของประเทศไทย ซึ่งมี

ความตองการระบบเครือขายเพื่อเชื่อมตอขอมูลที่มีเสถียรภาพสูงและสามารถรองรับการรับ-สงขอมูลขนาดใหญ

 โดยเมือ่วันที ่8 พฤษภาคม 2555 บรษิทัฯ ไดรบัใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที ่3 ประเภทมโีครงขายเปนของตนเอง 

จากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) เพื่อทําธุรกิจเปนผูให

บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง ซึ่งมีระยะเวลา 15 ป และเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 บริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากการทางรถไฟแหง

ประเทศไทยใหมีสิทธิ์ที่จะติดตั้งโครงขายใยแกวนําแสงไปตามเสนทางรถไฟเปนระยะเวลา 30 ป ซึ่งเปนเสนทางที่แตกตางจากโครง

ขายใยแกวนําแสงทีม่อียูเดมิของผูใหบรกิารรายอืน่ๆ โดยภายหลังจากไดรบัใบอนุญาตแลว บรษิทัฯ ไดเริม่ดําเนินการกอสรางโครงขาย

ใยแกวนําแสง (Interlink Fiber Optic Network) โดยมีจุดมุงหมายที่จะเปนโครงขายภาคเอกชนที่มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

สูงสุด และเริ่มเปดดําเนินการใหบริการโครงขายใยแกวนําแสงภายใตชื่อโครงขาย Interlink Fiber Optic ในเดือนมิถุนายน 2556

 โครงขาย Interlink Fiber Optic ของบริษัทฯ เปนโครงขายซึ่งผสมผสานระหวางโครงขายหลักตามเสนทางของการรถไฟแหง

ประเทศไทย รวมทั้งเสนทางหลัก เสนทางสํารองและเสนทางยอยตามเสนทางถนนผานเสาไฟฟาเพื่อเชื่อมตอเขาถึงลูกคา ทําใหการ

เชื่อมตอขอมูลดวยโครงขายของบริษัทฯ เปนไปอยางตอเนื่องและมีเสถียรภาพ สามารถใหบริการครอบคลุม ตั้งแต Interlink MPLS 

IP-VPN, Interlink Wavelength และ Interlink Dark Fiber ซึ่งเหมาะสําหรับใชในกิจการเพื่อการสื่อสารและโทรคมนาคมทุกรูปแบบ 

โดยสามารถสื่อสารสัญญาณขอมูล (Data) ภาพ (Video) เสียง (Voice) และการเชื่อมตออินเทอรเน็ต (Internet) โดยมีทีมวิศวกร

ดแูลตลอด 24 ชัว่โมง และตลอด 365 วัน ดงันัน้จงึมัน่ใจไดวาบรกิารของบรษิทัฯ สามารถตอบสนองการสงผานขอมลูและการสือ่สาร

ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยสูงสุด และสามารถตรวจสอบสถานะของโครงขายผานระบบคอมพิวเตอร เพื่อใหสามารถ

ปองกันหรือแกปญหาไดอยางทันทวงที จึงทําใหโครงขาย Interlink Fiber Optic สามารถใหบริการไดดวยมาตรฐานและคุณภาพ

บริการ (Service Level Agreement) ที่ระดับไมตํ่ากวา 99.9% โดยโครงขายของบริษัทฯ ยังครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ ปริมณฑล 
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และจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศไทย (ณ วันที่ 30 เมษายน 2559 โครงขายของบริษัทฯ ใหบริการครอบคลุม 75 จังหวัดท่ัวประเทศ)  

นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยังไดรบัอนญุาตจากสาํนักงาน กสทช. ในการใหบรกิารเชือ่มตอโครงขายโทรคมนาคมไปยงัตางประเทศ เพ่ิมเติม

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 สงผลทําใหบริษัทฯ สามารถเชื่อมตอโครงขายตอไปยังพันธมิตรในแถบอาเซียน เชน ประเทศสิงคโปร 

มาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม เมียนมา และลาวได

 บริษัทฯ ยังไดตอยอดธุรกิจ โดยใหบริการพื้นที่ดาตาเซ็นเตอร (Data Center) เพื่อนําเอาประโยชนของการมีโครงขายใยแกวนํา

แสงทั่วประเทศมาเปนจุดขายซึ่งครอบคลุมการใหบริการเชาพื้นที่วางเซิรฟเวอร พื้นที่เซิรฟเวอรเสมือน และศูนยสํารองขอมูลฉุกเฉิน 

(Disaster Recovery) แกองคกรตางๆ ตามความตองการของลูกคาท่ีแตกตางกัน โดยดาตาเซ็นเตอรของบริษัทฯ ถูกสรางขึ้นเพ่ือ

เปนดาตาเซ็นเตอรโดยเฉพาะ และไดออกแบบและกอสรางตามขอกําหนดของ Data Center ประเภท TIER 3 โดยใหบริการตลอด

24 ชั่วโมง ทุกวันไมมีวันหยุด 

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
 ความสาํเร็จตลอดระยะเวลา 30 ปี และแผนธุรกจิ

 1. สรางอินเตอรลิ้งคใหเปนกลุมบริษัทอินเตอรลิ้งค (กลุมบริษัทฯ) ประกอบดวย บริษัท อินเตอรล้ิงค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 

(มหาชน) บริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด (มหาชน) และบริษัท อินเตอรลิ้งค เพาเวอร แอนด เอ็นเนอรยี่ จํากัด

 2. สรางความมั่นคงในการเติบโตของกลุมบริษัทฯ โดยบริษัทอินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ซึ่งใน 5 ป ที่ผานมา

มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละมากกวา 15% 

 3. สรางงานโครงการท่ีมกํีาไรใหธุรกจิวิศวกรรมเพ่ือใหกลุมบรษิทัฯ มรีายไดเตบิโตแบบกาวกระโดด โดยในป 2556 กลุมบรษิทัฯ ได

งานโครงการ Submarine Cable เกาะกูด เกาะหมาก จงัหวัดตราด มลูคา 1,150 ลานบาท และเกาะพงนั จงัหวัดสรุาษฎรธานี 

มูลคา 800 ลานบาท อันจะทําใหสามารถรับรูรายไดตอเนื่องในป 2556, 2557 และ 2558 ดวย อีกทั้งในป 2559 ยังไดงาน

กอสรางงานสาธารณูปโภค โครงการพัฒนาทาอากาศยานสวุรรณภมู ิ(ปงบประมาณ 2554-2560) จากบรษิทั ทาอากาศยาน

ไทย จาํกัด (มหาชน), งานจางเหมากอสรางสถานไีฟฟาระบบ 115-22 เควี ทีส่ถานไีฟฟานคิมอตุสาหกรรมภาคเหนอื 2 จงัหวัด

ลาํพูน, สถานีไฟฟานคิมอตุสาหกรรมภาคเหนือ 3 จงัหวัดลาํพูน  และสถานไีฟฟาลาํปาง 3  และ งานจางเหมากอสรางสายสง

ระบบ 115 เควี ชวงสถานไีฟฟาฮอด จังหวัดเชยีงใหม – สถานไีฟฟาแมสะเรยีง  จงัหวัดแมฮองสอน ตามโครงการพัฒนาระบบ

สายสงและสถานีไฟฟาระยะที่ 9.1 ชวงที่ 3 จากการไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งจะทยอยรับรูรายไดในป 2559 2560 และ 2561 อีก

ดวย

 4. วางรากฐานการเติบโตแบบตอเนื่องและยั่งยืนของกลุมบริษัทฯ โดยใหบริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด (มหาชน) ขอใบ

อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภท 3 และลงทุนกอสรางโครงขายเสนทางรถไฟที่ปลอดภัย ตนทุนที่ตํ่ากวา อันจะ

ทาํใหสามารถแขงขนัในตลาดไดอยางสมบูรณ โดยคาดวาจะเปนธรุกจิที่สรางรายไดตอเนือ่งใหแกกลุมบริษัทฯ ในอนาคตได

อยางมั่นคงและยืนยง

 5. ลงทุนสรางศูนยกระจายสินคาและศูนยวิจัย (R&D Center) บนพื้นที่ดิน 6 ไร พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกครบวงจร เพื่อ

เสริมบริการของธุรกิจจัดจําหนาย

 6. เตรียมแผนการเติบโตตอเน่ืองในภูมิภาคและตางประเทศโดยยกระดับผูจัดการสาขาเปนผูจัดการภาค และขยายสํานักงาน

เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาด AEC พรอมทั้งยังใหความสําคัญการบุกตลาดอินโดจีนอยางจริงจัง

 7. ลงทุนกอสราง Data Center เพ่ือรองรับเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งบริหารงานโดยบริษัท อินเตอรลิ้งค 

เทเลคอม จํากัด (มหาชน) เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจนี้ในอนาคต  

 นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยังมเีปาหมายทีพั่ฒนาศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจเพ่ือสรางความเจรญิเติบโต และความมัง่คัง่อยางตอเนือ่ง

และย่ังยนืใหแกผูถือหุนของบรษิทัฯ โดยการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจท่ีมโีอกาสในการทาํกําไรสงูสดุและต้ังเปาท่ีจะกาวสูความเปนอนัดบั 

1 ในทุกธุรกิจอีกดวย
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1. ธุรกิจจัดจําหนายสายสัญญาณ (Distribution Business)
1.1 ภาพรวมของธุรกจิจดัจาํหน่ายสายสัญญาณ

 บรษิทัฯ เปนผูนําเขาและจดัจาํหนายสายสญัญาณท่ีใหญทีส่ดุในประเทศไทย สนิคาสายสญัญาณ เปนอปุกรณนาํสญัญาณเพ่ือ

เชือ่มตอระบบสือ่สารของคอมพิวเตอรและอปุกรณเทคโนโลยีสารสนเทศเขาดวยกันรวมถึงกลองวงจรปด โดยเนนสนิคาทีเ่ก่ียวของดาน

ขายสายสัญญาณครบวงจร เชน สายแลน (LAN) สายใยแกวนําแสง (Fiber Optic) สาย CCTV (Coaxial) ตัวตอสายและอุปกรณ 

(Connector) เครือ่งแปลงสญัญาณจากไฟฟาเปนแสง (Media Converter) ตูใสอปุกรณเครอืขายคอมพิวเตอรและสือ่สารโทรคมนาคม 

(Rack Cabinet) เปนตน โดยบริษัทฯ เปนบริษัทแรกที่นําเทคโนโลยีสาย LAN หรือสาย UTP (Unshielded Twisted Pair) มาเผย

แพรในประเทศไทย และไดริเริ่มการผลิตตู 19” RACK เพื่อใสอุปกรณเครือขาย รวมทั้งไดนําเทคโนโลยีของ MEDIA CONVERTER 

มาเผยแพรเพื่อเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอรดวยสายใยแกวนําแสงใหไกลและเร็วยิ่งขึ้น

 ปจจบุนั บรษิทัฯ เปนผูนําอนัดบั 1 ในธุรกิจสายสญัญาณ โดยมสีวนแบงการตลาดมากกวารอยละ 60 และยังมคีวามหลากหลาย

ของสินคาที่นําเสนอ โดยสินคาและบริการในกลุมธุรกิจนี้ ไดแก

 1. สินคาที่บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนาย (Distributor) โดยเนนการขายในรูปของการขายสง (Wholesale) ไดแก

  • สายสัญญาณคอมพิวเตอรและ Connector สําหรับระบบ LAN ระบบสายใยแกว ระบบโทรศัพท ระบบสายโคแอกเชียล

ของกลองวงจรปด (CCTV) ยี่หอ LINK จากประเทศสหรัฐอเมริกา

  • สายสัญญาณคอมพิวเตอรและ Connector สําหรับระบบ LAN และระบบสายใยแกว ยี่หอ COMMSCOPE จากประเทศ

สหรัฐอเมริกา (เดิมชื่อ AMP)

  • ตูใสอุปกรณเครือขายคอมพิวเตอรและสื่อสารโทรคมนาคม อุปกรณสื่อสาร และอุปกรณเดินสายสัญญาณ ย่ีหอ19” 

GERMANY EXPORT RACK

 2. บริการที่บริษัทฯ เปนผูเชี่ยวชาญ ไดแก

  • บริการเขาสาย (Terminate) ทดสอบ (Testing) เชื่อมสาย (Splice) จัดสาย (Commissioning) ทั้งชนิด UTP และสายใย

แกว พรอมการทดสอบและการรับประกัน 

  • การประกอบสายคอมพิวเตอรและสายสื่อสาร (Cable Assembly) ทุกชนิด

 ปจจุบัน บริษัทฯ มีตัวแทนจําหนาย (Dealer) อยูกวา 20,000 ราย ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และตางจังหวัด และ

เพื่อใหบริษัทฯ สามารถกระจายสินคาและใหบริการไดอยางรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพื่อสนับสนุนการขยายตลาดในภูมิภาค บริษัทฯ 

ไดเปดสาขาภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม สาขาภาคใตท่ีอําเภอหาดใหญจังหวัดสงขลา สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีจังหวัด

ขอนแกน  และสาขาภาคตะวันออกที่จังหวัดระยอง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังจัดใหมีโครงการ “สงฟรีทั่วไทย” เพื่อใหตัวแทนจําหนายในตาง

จังหวัดสามารถซื้อสินคาจากบริษัทฯ ไปจําหนายในราคาเดียวกับราคาในกรุงเทพฯ นอกจากนี้ ในปจจุบันบริษัทฯ ไดแตงตั้งตัวแทน

จําหนายในประเทศลาว 2 ราย และประเทศเมียนมา 2 ราย ทั้งนี้ ยังไดมีการจําหนายสินคาไปยังประเทศเพื่อนบาน เชน กัมพูชา 

มาเลเซีย และเวียดนาม เพื่อเตรียมตัวสําหรับตลาด AEC ในอนาคต

ตราสินค้าที�บริษัทฯ เป็นผู้นําเข้าและเป็นผู้จดัจาํหน่าย

ลักษณะการประกอบธุรกิจ10
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 บริษัทฯ ไดนํานวัตกรรมการจัดการ (Innovation Management) “One Stop Service โดยทีมเลขาฝายขาย” ซึ่งประกอบดวยทีม

ขายที่มีหัวใจบริการ ที่ผานการอบรมทั้งดานเทคนิคและการบริการ เพื่อจะสามารถใหบริการลูกคาไดอยางรวดเร็วในเรื่องตางๆ เชน 

การสอบถามราคา การทําใบเสนอราคา การใหคําตอบเกี่ยวกับขอมูลทางเทคนิค การตอบรับการสั่งซื้อ การประสานงานการจัดสง

สินคา และการจัดสงสินคาถึงมือลูกคา รวมทั้งยังเปนศูนยกลางในการรับขอความและติดตามงานแทนพนักงานขาย เพ่ืออํานวย

ความสะดวกใหแกลูกคาในหลายๆ เรื่อง

 เนื่องจากเทคโนโลยีดานการออกแบบและติดตั้งระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอรจัดวาเปนวิทยาการใหมสําหรับประเทศไทย 

บริษัทฯ จึงไดริเริ่มโครงการฝกอบรมและใหความรู “วิธีการออกแบบและติดตั้งระบบสายสัญญาณ” ใหแกลูกคาที่สนใจ โดยบริษัทฯ 

ไดเริ่มเปดอบรมตั้งแตป พ.ศ. 2538 เปนตนมา และเปดอบรมทุกๆ เดือนสําหรับลูกคาในกรุงเทพฯ ตลอดจนการจัดสัมมนาเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑและเทคโนโลยีใหมๆ ใหแกลูกคา ภายใตโครงการ “INTERLINK ROADSHOW” ทุกๆ เดือนในกรุงเทพมหานคร และใน

หลายๆ จังหวัดทั่วประเทศไทย โดยคาดวามีผูผานการอบรมและสัมมนาจากบริษัทฯ แลวไมนอยกวา 30,000 คน และบริษัทฯ ยังไม

หยุดนิ่งที่จะพัฒนา โดยพยายามสรรหาผลิตภัณฑใหมมาตอบสนองความตองการของตลาดอยางตอเนื่อง ปจจุบันบริษัทฯ มีสินคา

สายสัญญาณที่จัดจําหนายมากกวา 4,500 รายการ 

 ดวยความพรอมของทีมขายที่ประกอบไปดวยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ ทีมงานวิศวกรสนับสนุนที่ผานการ

ฝกอบรมมาเปนอยางดีและมีความเชี่ยวชาญจากประสบการณในการใหบริการท่ีเก่ียวของ รวมท้ังทีมการตลาดที่ใหการสนับสนุน

อยางตอเนื่อง บริษัทฯ จึงไดรับความไววางใจจากลูกคาทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศในการเลือกใชผลิตภัณฑที่บริษัทฯ เปนผูจัด

จําหนาย และยังวาจางใหทีมวิศวกรของบริษัทฯ เปนผูใหบริการเขาสายและทดสอบระบบ เพื่อออกเอกสารการรับประกัน

 ดังน้ัน บริษัทฯ จึงสามารถครองความเปนผูนําอันดับ 1 ในธุรกิจระบบสายสัญญาณส่ือสารคอมพิวเตอรและโทรคมนาคมของ

ประเทศไทยมาโดยตลอดเปนเวลานานกวา 30 ป

1.2 การจดัหาผลิตภณัฑ์และบริการ

 บริษัทฯ เปนตัวแทนจัดจําหนายสินคาและนําเขาอุปกรณขายสายสัญญาณคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรคมนาคม ซึ่งการจัดหาผลิตภัณฑของบริษัทฯ มีทั้งการนําสินคาเขาจากผูผลิตในตางประเทศโดยตรง เชน ผลิตภัณฑยี่หอ LINK 

การซือ้สนิคาผานผูจดัจาํหนายของผูผลติภายในประเทศ เชน ผลติภัณฑย่ีหอ COMMSCOPE และมกีารจางผลติภายในประเทศโดย

ผูรับจางผลิตสินคา (Original Equipment Manufacturer : OEM) ภายใตผลิตภัณฑยี่หอ 19” GERMANY EXPORT RACK

สินค้า

LINK

COMMSCOPE

5 ป

5 ป

ใหบริษัทฯ เปนตัวแทนจัดจําหนายแตเพียงผูเดียว

ในประเทศไทย และประเทศในแถบเอเชีย

Commscope ประเทศไทยสามารถแตงตั้งผูแทน

จําหนายอื่นๆ ไดโดยไมจําเปนตองแจงบริษัทฯ

บริษัทฯ ไดนําเครื่องหมายการคามาจดทะเบียน

เครื่องหมายการคาในประเทศ เลขที่ ค.147350

LINK ASIA 

Limited and

LINK (FAR-EAST)

Corporation

Commscope 

Connectivity

(Thailand) Limited

บริษัทคู่ค้า ประเภทสัญญา

Exclusive Distributor

Authorized Distributor 

(สัญญา 1 มกราคม 

2560  สิ้นสุดวันที่ 30 

ธันวาคม 2564 )

(สัญญา 1 มกราคม 

2559 สิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2563 )

อายุสัญญา เงื�อนไขที�สาํคัญในสัญญา
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1.3 สภาวะการแข่งขันและกลยุทธ์ในการแข่งขัน

 การเติบโตในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทําใหมีความตองการในระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย

ภายในองคกร (Local Area Network: LAN) มากขึ้น และความจําเปนพื้นฐานที่จะทําใหคอมพิวเตอรสื่อสารกันไดดีคือระบบขาย

สายสัญญาณ ดังนั้นจึงมีสินคาดานขายสายหลากหลายย่ีหอและมีการใชกลยุทธทางการตลาดท่ีแตกตางกันออกไป จากแนวโนม

การเติบโตของตลาดเทคโนโลยีและการสื่อสารในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตที่ดี บริษัทฯ ในฐานะผูริเริ่มและเปนผูนําอันดับ

ตนๆ ในธุรกจิสายสญัญาณสือ่สารคอมพิวเตอรและโทรคมนาคมไดพยายามทีจ่ะขยายธุรกิจโดยการนาํผลติภณัฑทีจ่าํหนายมาเพ่ิม

มูลคาดวยการใหบริการรับเหมาติดตั้งซึ่งกอใหเกิดธุรกิจใหม ไดแก ธุรกิจวิศวกรรมซึ่งในปจจุบัน บริษัทฯ เปนผูใหบริการรับเหมาติด

ตั้งระบบโครงขาย Fiber Optic รายใหญของประเทศ โดยมีผลงานที่เปนที่ยอมรับเปนอยางดี  และบริษัทฯ ยังไดมีการขยายธุรกิจ

อยางตอเนื่อง โดยการจัดตั้งบริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด (มหาชน) เพื่อเตรียมการรุกตลาดการนําสายสัญญาณที่มีอยูแลว

มากอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใชงาน

สินค้า

จุดแขง็ จุดอ่อน

19” GERMANY 

EXPORT RACK

- บริษัทฯ เปนเจาของเครื่องหมายการคาโดย

จดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศ 

เลขที่ ค.372189 และ ค.372815

วาจางโรงงานใหผลิตภายใตยี่หอสินคา

และลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ

E.S. International 

(1991) Co., Ltd.

บริษัทคู่ค้า ประเภทสัญญา

การเขาไปถือหุน

รอยละ 10 

อายุสัญญา เงื�อนไขที�สาํคัญในสัญญา

 • บริษัทฯ เปนผูนําอันดับ 1 ในธุรกิจขายสายสัญญาณ

สื่อสารคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม

 • บรษิทัฯ ไดรบัการยอมรบัและเปนท่ีเชือ่ถือมานานในธุรกิจ

ขายสายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม

 • บรษิทัฯ เปนบรษิทัแรกท่ีนาํเทคโนโลยีสาย LAN และสาย 

UTP มาเผยแพรในประเทศไทย

 • บริษัทฯ มีผลิตภัณฑสายสัญญาณที่มีความหลากหลาย

และครบถวนที่สุดในประเทศไทย

 • บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในผลิตภัณฑที่นําเสนอ โดย

มีทีมวิศวกรคอยใหคําปรึกษามีการจัดการฝกอบรม

ทุกเดือน และมีการจัดสัมมนาใหความรูใหมเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ

 • บรษิทัฯ ทําธุรกิจขายสงจึงไมทบัซอนกับคูคาของบรษิทัฯ

 • บรษิทัฯ เปนผูนาํเขาและจดัจาํหนายผลติภัณฑ LINK ซึง่

เปนที่นาเชื่อถือและยอมรับอยางกวางขวาง

 • บริษัทฯ เปนผูขายผลิตภัณฑของ COMMSCOPE (เดิม

ชื่อ AMP / TYCO) ที่มียอดขายมากที่สุดในประเทศไทย

 • บริษัทฯ มีทีมเลขาฝายขายที่สามารถใหบริการและตอบ

คําถามของลูกคาไดอยางรวดเร็ว

 • องคกรขนาดใหญ อุยอาย มีตนทุนคาใชจายการดําเนิน

งานสูง

 • มีคูแขงขันรายเล็กรายนอยจํานวนมาก

 • สินคามีความก้ําก่ึงกับสินคาอุปโภค ซึ่งตองเนนใหเปน

สินคา Engineering



The Group of INTERLINK
Annual Report 2016

33

 การแข่งขัน

 เน่ืองจากบรษิทัฯ เปนผูนําตลาดในธุรกจิสายสญัญาณสือ่สารคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม โดยไดรบัการยอมรบัและจดัใหเปน

ผูนําตลาดซึง่เปนผลอนัเน่ืองมาจากการทีบ่รษิทัฯ ไดเขามาทําตลาดกอนคูแขงขนัรายอืน่ๆ อกีท้ังยังไดมกีารพัฒนากลยุทธและสนิคา

อยางตอเนือ่งเพ่ือรกัษาความเปนผูนาํธุรกิจมาโดยตลอด และยังมโีครงการใหการศึกษาอยางตอเน่ืองแกผูท่ีมสีวนเก่ียวของกับสนิคา

ที่บริษัทฯ จัดจําหนาย ไดแก  ผูออกแบบ ผูขาย ผูติดตั้ง และตลอดจนลูกคาผูใชงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดใหมีโครงการฝกอบรมทั้งใน

กรุงเทพฯ และตางจังหวัดอยางตอเนื่องมานานกวา 15 ป และที่สําคัญบริษัทฯ ยังเปนผูจัดจําหนายและขายสงสินคายี่หอที่ขายดีใน

ประเทศ 2 ยี่หอ คือ ยี่หอ LINK และ COMMSCOPE ทําใหบริษัทฯ สามารถครองสวนแบงทางการตลาดในประเทศไทยไดมากกวา

รอยละ 60 

 อยางไรก็ตาม บรษิทัฯ มุงมัน่ทีจ่ะสรรหาและพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงการนําเสนอผลิตภัณฑใหมๆ  เพ่ือขยายตลาดและฐานลกูคา

อยางตอเนือ่ง เชน ในป 2551 บรษิทัฯ ไดนาํเสนอผลติภัณฑสายและอปุกรณระบบโทรศพัท สายและอปุกรณ COAXIAL สาํหรบัระบบ

กลองทวีีวงจรปด เปนตน อกีทัง้บรษิทัฯ ยงัไดเปดสาํนกังานสาขาเพ่ือการเขาถึงกลุมลกูคาและเพ่ือเปนศนูยกระจายสนิคาประจาํภมูิ

ภาคนัน้ๆ โดยในปจจบุนับรษิทัฯ มสีาํนกังานสาขาทีจ่งัหวัดเชยีงใหม ท่ีอาํเภอหาดใหญ จงัหวัดสงขลา ทีจ่งัหวัดสรุาษฎรธาน ีท่ีจงัหวัด

ขอนแกน และที่จังหวัดระยอง

 เพ่ือความกาวหนาและกาวทันเทคโนโลยีดานสายสัญญาณ บริษัทฯ ไดลงทุนกอสราง LAB ดายสายสัญญาณโดยเฉพาะเพ่ือ

ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหสอดคลองกับความตองการใชงานในภูมิภาคนี้อีกดวย

1.4 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย

 การจาํหนายสนิคาของบรษิทัฯ เนนการขายสงใหผูแทนจาํหนาย (Dealer) ผูรบัเหมาระบบสายสัญญาณ และผูรบัเหมางานระบบ

วิศวกรรม (Contractor) ซึง่มทีัง้ในรปูแบบการตดิตอเขาหาลกูคาทีม่ศีกัยภาพโดยตรงดวยทมีขายของบรษิทัฯ และการทีล่กูคาติดตอ

เขามาที่บริษัทฯ โดยตรง รวมถึงการไดรับการแนะนําตอกันมา หรือจากการโฆษณาในสื่อนิตยสารคอมพิวเตอร ส่ือหนังสือพิมพ

สือ่วิทย ุและสือ่โทรทศัน ซึง่บรษิทัฯ จะมแีคตตาลอ็กสนิคาพรอมราคา ซึง่มกีารปรบัเปลีย่นทุกๆ 6 เดือน หรอืผานทางหนาเว็บไซตของ 

บรษิทัฯ หรอืทําการเสนอราคาใหลกูคาพิจารณากอนการตัดสินใจ และหากมกีารส่ังซือ้ก็สามารถจะจดัสงสนิคาใหลูกคาภายในระยะ

เวลาไมเกิน 3 วัน เนือ่งจากบรษิทัฯ มสีตอกสนิคาทีม่คีวามหลากหลายทีส่ดุในประเทศ โดยบรษิทัฯ ยังไดมกีารบนัทึกรายละเอยีดการ

สัง่ซือ้สนิคาของลกูคาทุกรายทีบ่รษิทัฯ มกีารตดิตอทาํใบเสนอราคา เพ่ือใชเปนฐานขอมลูลูกคาในการประมวลผลและจดัทําแผนการ

ตลาดในอนาคตอีกดวย 

 เพ่ือเปนการรกุตลาดภมูภิาค บรษิทัฯ ไดเปดสาํนักงานสาขาใน 4 ภูมภิาคหลกัไดแก ภาคเหนอืท่ีจงัหวัดเชยีงใหม ภาคใตท่ีอาํเภอ

หาดใหญ จงัหวดัสงขลา ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืทีจ่งัหวัดขอนแกน และภาคตะวันออกทีจ่งัหวัดระยอง เพ่ือใหลกูคาสามารถติดตอ

กับบรษิทัฯ ไดสะดวกย่ิงข้ึน และเปนการกระจายสนิคาไปสูจงัหวัดหลกัๆ ในสวนภมูภิาคไดอยางมปีระสทิธิภาพ และเพ่ือทาํใหบรษิทัฯ 

สามารถใหบรกิารท่ีท่ัวถึงและครอบคลมุในสวนภมูภิาคของประเทศไทย บรษิทัฯ จงึไดจดัใหมโีครงการ “สงฟรทีัว่ไทย” กลาวคอื ลกูคา

ตวัแทนจาํหนายในตางจงัหวัด สามารถสัง่ซือ้สนิคาไดในราคาเดยีวกันกับลกูคาในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล โดยบรษิทัฯ เปนผูรบั

ผิดชอบคาใชจายในการขนสงสินคาไปยังสวนภูมิภาคทั่วประเทศ ปจจุบันบริษัทฯ มีฐานลูกคาที่เคยติดตอซื้อขาย และไดสงขาวสาร

ใหเปนประจํา อยูมากกวา 20,000 รายทั่วประเทศ

1.5 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทฯ สามารถแบงไดดังตอไปนี้

 1. ผูแทนจําหนายและผูรับเหมา (Dealers & Contractors): เปนลูกคาที่นําสินคาของบริษัทฯ ไปจําหนายตอ หรือนําไปติดตั้ง

ใหแกลูกคา ซึ่ง ณ ปจจุบัน บริษัทฯ มีจํานวนลูกคาประเภทนี้มากกวา 20,000 รายทั่วประเทศ เชน บริษัทผูคาคอมพิวเตอร

ขนาดใหญ ไดแก IBM, AIT, IRCP, CHUNBOX, SAMART, SITEM และ SVOA เปนตน และบริษัทผูคาคอมพิวเตอรขนาด

กลางและเล็กโดยทั่วไป รวมทั้งบริษัทที่มีโซลูชั่นดานซอฟตแวร เปนตน ในสวนของผูรับเหมา ไดแก ผูรับเหมาดานไฟฟาและ
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2. ธุรกิจวิศวกรรมโครงการ (ENGINEERING BUSINESS)
2.1 ภาพรวมของธุรกจิวศิวกรรมโครงการ

 นอกจากการดาํเนินธุรกิจนําเขาและจดัจาํหนายสายสัญญาณส่ือสารคอมพิวเตอรและโทรคมนาคมแลว บรษิทัฯ ยังไดลงทุนดาน

เครือ่งมอืพิเศษ ตลอดจนเครือ่งทดสอบประสทิธิภาพสงู และยังมทีีมวศิวกรท่ีมคีวามรู ความชาํนาญ และประสบการณ เพ่ือใหบรกิาร

ดานคาํปรกึษา แนะนาํ และสนบัสนนุดานเทคนิคเก่ียวกับระบบขายสายสญัญาณ ใหแกลูกคาท้ังในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล รวม

ถึงตางจังหวัด ภายใตนโยบายการใหบริการ “ทันใจ ทั่วไทย” โดยบริษัทฯ ไดขยายธุรกิจไปสูการนําสินคาสายสัญญาณมาเสนอรวม

เปน Total Solutions พรอมใหบริการการติดตั้ง โดยเรียกธุรกิจนี้วา “ธุรกิจวิศวกรรม” (Engineering Business) ซึ่งจะเนนเฉพาะงาน

โครงการขนาดใหญที่ไมแขงขันกับธุรกิจจัดจําหนายของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ไดรับความไววางใจใหเปนผูติดตั้งระบบสายสัญญาณ

ใหกับโครงการสนามบินสุวรรณภูมิมูลคาโครงการมากกวา 500 ลานบาท งานติดตั้งระบบสาย Fiber Opticในเขตกรุงเทพมหานคร 

และในตางจังหวัดกวา 4,500 กม. มูลคาโครงการมากกวา 1,000 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ  มีผลงานที่จะรุกตอเนื่องไปสูโครงการอื่นๆ  

เพ่ือขยายธุรกิจวศิวกรรมใหกวางไกลและใชศกัยภาพขององคกรทีเ่ปนจดุแขง็ขยายไปสูธุรกิจท่ีมคีวามใกลเคยีงและตอเนือ่ง ในปจจบัุน

ธุรกิจวิศวกรรมโครงการของบริษัทฯ มีขอบเขตการใหบริการ ดังตอไปนี้

 1. การออกแบบ/กอสรางและรบัเหมา งานโครงการสายเคเบิล้ใตน้ํา (Submarine Cable) ท่ีเปนสายไฟฟาหรอืสายไฟฟาสือ่ผสม

ระหวางไฟฟาแรงสูงรวมกับใยแกวนําแสง (สาย Composite) 

 2. การออกแบบ/กอสรางและรบัเหมา  งานโครงการระบบสายสงไฟฟา (Transmission Line) สายไฟฟาใตดนิ ( Under Ground 

Cable) สถานีไฟฟายอย (Substation) หรือโครงการที่เกี่ยวของกับระบบไฟฟากําลัง 

 ในการใหบริการประเภทนี้ บริษัทฯ จะตองศึกษาโครงสรางของพื้นที่โครงการและศึกษาโครงสรางของระบบตางๆ ที่จะตองเชื่อม

เขาดวยกัน เพื่อทําการออกแบบระบบและอุปกรณที่มีความสําคัญตอการเชื่อมโยงดังกลาว และเมื่อไดรับความเห็นชอบจากลูกคา

แลว บริษัทฯ จะทําการวาจางผูรับเหมาชวงที่มีประสบการณและมีความชํานาญในแตละดาน รวมทั้งมีเครื่องมือและบุคลากรเพียง

พอ มาเปนผูติดตั้งในสวนงานนั้นๆ โดยมีทีมวิศวกรของบริษัทฯ ดําเนินการควบคุมคนงานที่ทําการกอสรางหรือติดตั้งระบบอีกทอด

หนึ่ง พรอมทั้งทําการทดสอบใหผลงานของบริษัทฯ มีคุณภาพ สามารถใชงานไดดี และรับประกันคุณภาพของผลงานเพื่อสรางความ

มัน่ใจใหแกลกูคา การวางระบบดงักลาวจาํเปนตองวางควบคูไปกับโครงสรางของอาคารเพ่ือความสวยงาม อกีท้ังจาํเปนตองออกแบบ

เพ่ือรองรบัการขยายงานในอนาคตอกีดวย ดงันัน้ เพ่ือใหการลงทนุมคีวามคุมคา ผูรบัเหมาในโครงการตางๆ จงึมกัตองการผูรบัเหมา

วางระบบขายสายเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเชี่ยวชาญและมีการรับประกันผลงาน เพื่อใหผลงานของแตละโครงการมีคุณภาพ

และสรางความพอใจใหแกลูกคา

 จากประสบการณและความชํานาญในการใหบริการ รวมถึงบุคลากรและเครื่องมือที่มีอยู ทําใหบริษัทฯ ไดรับความไววางใจจาก

ลูกคาที่เปนองคกรธุรกิจชั้นนําในภาคเอกชนรวมถึงหนวยงานภาครัฐ ใหเปนผูติดตั้งและวางระบบสายสัญญาณในหลายๆ โครงการ

ที่มีขนาดใหญที่ตองการความรับผิดชอบ ความเชี่ยวชาญ และความเปนมืออาชีพของผูใหบริการ เชน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) การไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟานครหลวง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนตน 

สือ่สารทัง้ขนาดใหญและขนาดเลก็ทัว่ประเทศ รวมทัง้บรษิทัสือ่สารขนาดใหญ เชน บมจ. ททีีแอนดท ีบมจ. สามารถ เทเลคอม

มวินเิคชัน่ และบมจ. ลอ็กซเลย เปนตน โดยสดัสวนการขายใหแกลกูคาในกลุมน้ีคิดเปนรอยละ 95 ของยอดขายรวมของธุรกิจ

 2. ลูกคาองคกร: เปนหนวยงานทั้งภาคเอกชน รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจที่มีความตองการใชอุปกรณระบบขายสายสัญญาณ

โดยตรง ยกตวัอยาง เชน บมจ. กสท. โทรคมนาคม การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย บมจ.ธนาคารกสกิรไทย บมจ. ธนาคาร

ไทยพาณิชย บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารกรุงเทพ เปนตน โดยฝายการขายและการตลาดจะเปนผูติดตอลูกคา

ในสวนนี้โดยตรง ซึ่งการเสนอสินคาจะมี 2 รูปแบบ ไดแก การสั่งซื้อตามปกติ และการประมูลราคา ซึ่งลูกคาจะใชรูปแบบใด

ในการสั่งซื้อน้ันขึ้นกับชนิด ปริมาณ และมูลคาของสินคาท่ีสั่งในแตละครั้ง สัดสวนการขายใหแกลูกคาในกลุมนี้จะคิดเปน

  รอยละ5 ของยอดขายรวมทั้งหมด
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 ในสวนของการออกแบบและกอสรางระบบเคเบิ้ลใตทะเลหรือที่นิยมเรียกวา Submarine Cable นั้น บริษัทฯไดทําความรวมมือ

กับผูผลติเคเบิล้ใตทะเลรายใหญของโลกซ่ึงมปีระสบการณและผลงานระดบั World Class เพ่ือรวมประมลูโครงการในประเทศไทยใน

รูปแบบของ Consortium ทั้งนี้เพื่อกอใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีและสรางความมั่นใจใหกับองคกรที่วาจาง บริษัทฯ ใหเกิดความ

มัน่ใจวาบรษิทัฯ สามารถทาํงานไดสาํเรจ็และสามารถรบัประกันผลงานระดบั World Class โดยปจจบุนับรษิทัฯมผีลงานกอสรางสาย

เคเบิล้ใตทะเล ไฟฟาแรงสงู 22 เควี และ 33 เควี เพ่ือจายกระแสไฟฟาและระบบสือ่สารไปยังเกาะเสมด็ เกาะสชีงั จงัหวัดชลบรุ ีเกาะปยูู

เกาะยาว จังหวัดสตูล เกาะมุก เกาะสุกร จังหวัดตรัง เกาะกูด เกาะหมาก จังหวัดตราด และเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี 

 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีผลงานการกอสรางสายสงไฟฟาแรงสูงขนาด 115 เคว ี(Transmission Line) บนเสาโครงเหล็กในเสนทาง

อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน ซึ่งเปนเสนทางภูเขา ทํางานลําบากและมีอุปสรรคมากมาย และยังมีผลงานการกอสรางสถานีไฟฟา

ยอย 115 เคว ี(Substation) สถานีไฟฟาลําพูน 2  อีกดวย ซึ่งทั้ง 2 งานดังกลาวไดพิสูจนความสามารถดานวิศวกรรมของบริษัทฯ จน

เปนที่ประจักษแกภาครัฐอยางเปนที่นาพึงพอใจ โดยในป 2559 บริษัทฯ ยังไดชนะการประกวดราคางานกอสรางงานสาธารณูปโภค 

โครงการพัฒนาทาอากาศยานสวุรรณภูม ิ(ปงบประมาณ 2554-2560) จากบรษิทั ทาอากาศยานไทย จาํกัด (มหาชน), งานจางเหมา

กอสรางสถานีไฟฟาระบบ 115-22 เควี ท่ีสถานีไฟฟานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 2 จังหวัดลําพูน, สถานีไฟฟานิคมอุตสาหกรรม

ภาคเหนือ 3 จังหวัดลําพูน และสถานีไฟฟาลําปาง 3 และงานจางเหมากอสรางสายสงระบบ 115 เควี ชวงสถานีไฟฟาฮอด จังหวัด

เชียงใหม – สถานีไฟฟาแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน ตามโครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะที่ 9.1 ชวงที่ 3 จาก

การไฟฟาสวนภูมิภาค   

 โดยในปจจุบัน บริษัทฯ ไดมีเปลี่ยนถายโอนยายธุรกิจและบุคลากรดานวิศวกรรมโครงการดังกลาวขางตนไปยัง บริษัท อินเตอร

ลิ้งค เพาเวอร แอนด เอ็นเนอรยี่ จํากัด เพื่อใหภาพการประกอบธุรกิจในแตละกลุมธุรกิจมีความชัดเจนมากขึ้น และสามารถขยาย

ตลาดไดตอไป

2.2 การจดัหาผลิตภณัฑ์และบริการ

 บริษัทฯ มีขั้นตอนการใหบริการในธุรกิจวิศวกรรมโครงการ ดังนี้

 2.2.1 การสนับสนุนงานประกวดราคา มีลําดับขั้นตอน ดังนี้

   1. ศกึษาคณุสมบตัขิองผูเสนอราคางานและทําประชาวิจารณของรางขอบเขตงานประกวดราคา (TOR) กอนย่ืนเอกสาร

ดานการประมลูงานของหนวยงานของรฐัและเอกชน ทางเจาของงานตองเปดใหบรษิทัผูรบัเหมาไดแสดงความคดิเหน็

และประชาวจิารณกอนการเปดประมลูงานจรงิ ดงัน้ันตองมกีารศกึษาขอบเขตงานและคณุสมบตัขิองผูเสนอราคาให

ละเอียด กรณีจะเขาประมูลงานโครงการนั้นๆ เชน ศึกษาคุณสมบัติของผูเสนอราคา วาสามารถใชผลงานที่มีอยูเขา

ประมูลงานไดหรือไม หรือกรณีที่เขาประมูลงานเองไมได จะตองจับมือหาคูรวมคากับใคร และทําอยางไร ทําประชา

วิจารณเรื่องที่เห็นวามีการล็อคสเปคงานและเสียเปรียบคูแขงขัน เปนตน

   2. จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา ซึ่งมีลําดับขั้นตอนและกระบวนการทํางานดังนี้

    1) จัดประชุมแบงหนาที่การรับผิดชอบงานใหชัดเจน เชน จัดใหมีผูรับผิดชอบเตรียมเอกสารทางบัญชี เอกสารทาง

ดานเทคนิค และอื่นๆ

    2) ตดิตอประสานงานกับหนวยงานนอกองคกร เชน สถาบนัดานการเงนิเพ่ือใหออกหนังสอืการค้ําประกันซอง ตดิตอ

ลูกคาหรือผูผลิตอุปกรณ เพื่อขอราคาและเอกสารตางๆ ที่นํามาประกอบกับการยื่นเสนอราคา

    3) รวบรวมเอกสารทั้งหมดและตรวจเช็คความถูกตองและย่ืนเอกสารตามวันเวลาที่เจาของงานกําหนดตอไป

   3. สํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือทําตนทุน กอนที่มีการเสนอราคางาน จะตองมีการเขาไปสํารวจลักษณะพ้ืนท่ีกอสรางของโครงการ

กอนซึ่งจะทําใหทราบถึงลักษณะพ้ืนท่ีโครงการกอสราง และสิ่งท่ีเปนปญหาอุปสรรคตางๆ ซึ่งมีผลตอการทําตนทุน

งานกอสรางเปนอยางมาก เชน สาํรวจความยาก-งาย ของโครงการ สาํรวจแหลงวสัดหุรอืวัตถุดบิเพ่ือใชในการกอสราง  

สํารวจพื้นที่ในการจัดตั้งสํานักงานชั่วคราวและพื้นที่เก็บวัสดุอุปกรณและอื่นๆ เปนตน กรณีที่ไมคํานึงถึงสิ่งประกอบ

เหลานี้ จะมีผลทําใหคาบริหารจัดการโครงการมีราคาตนทุนท่ีสูง ทําใหการเสนอราคาสูงกวาคูแขง และมีโอกาสไม

ชนะการประมูลได
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 2.2.2 ด้านการบริหารโครงการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้

          1. การสาํรวจ (Site Survey)  กอนการเริม่กอสรางโครงการน้ัน ทางทีมงานตองเขาไปสาํรวจและเก็บขอมลูของลักษณะ

พื้นที่กอนการกอสรางโครงการ เพื่อนํามาออกแบบ และยื่นนําเสนอใหเจาของงานอนุมัติการกอสรางกอนเขาดําเนิน

การกอสรางจริง อีกทั้งการสํารวจพ้ืนที่กอนดําเนินงานจริง ใหทําสามารถรูถึงลักษณะพ้ืนท่ีและทําใหวางแผนการ

ทํางานไดแมนยํา เกิดความผิดพลาดนอยในการทําตนทุนของโครงการ เชน สํารวจความยากงายของพื้นที่กอสราง

โครงการ, สํารวจบริเวณพื้นที่โดยรอบกอสรางโครงการวามีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนหรือไม, สํารวจแหลง

จายไฟและนํ้าชั่วคราว, สํารวจคาระดับดินของโครงการกอสราง และอื่นๆ เปนตน

       2. การออกแบบ (Engineering Design) หลังจากทําการสํารวจแลวเสร็จ ตองนําขอมูลการสํารวจมาออกแบบโครงการ

กอสราง เพ่ือขออนุมัติแบบกับเจาของโครงการกอนดําเนินการกอสรางโครงการ ในการออกแบบใหมีประสิทธิภาพ

นั้น ตองมีการควบคุมทุกขั้นตอนในการออกแบบโดยละเอียด เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดในการออกแบบ และหาม

ดําเนินการกอสรางกอนไดรับการอนุมัติหรือเจาของงานยังไมไดเซ็นรับทราบกอนเปนอันขาด

   3. การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ (Procurements) การกอสรางโครงการ ถาหากเลือกอุปกรณหรือจัดซื้อไมถูกตองตาม

สเปค มีผลทําใหวัสดุอุปกรณไมสามารถใชงานไดและเกิดการสูญเสียคาใชจาย ดังน้ันควรควบคุมการจัดซื้อวัสดุ

อุปกรณใหอยางละเอียดและรอบคอบ โดยมีการกระบวนการควบคุมดังนี้

    1) เลือกลูกคาที่มีความเช่ือถือได สินคาตองมีมาตรฐานและเปนไปตามความตองการของลูกคา มาตรฐานท่ีนํามา

อางอิง เชน มาตรฐานการรับรองกระทรวงอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (มอก.), IEC, IEEE, ASTM, ANSI, DIN, 

JIS และอื่นๆ กอนที่จะซื้อตองจัดสงสเปคหรือแคตตาล็อก เพื่อขออนุมัติและควรไดรับการอนุมัติจากเจาของงาน

กอนและดําเนินการตามกระบวนการจัดซื้อตอไป

    2) ควบคุมการเจรจาตอรองกับลกูคา ใหไดประโยชนสงูสดุ เชน ตอรองราคา, เงือ่นไขการจายเงนิ, เครดติ, ระยะเวลา

การจัดสง, การรับประกันสินคา, การบริการหลังการขาย เปนตน

    3) ติดตามกระบวนการผลิตและทดสอบวัสดุอุปกรณจากลูกคาหรือโรงงานผูผลิตอยางใกลชิด กอนสงถึงหนางาน 

ถาพบขอผิดพลาดในระหวางกระบวนการผลิต ใหรีบดําเนินการแกไขกอนจัดสงและใหทันตามเวลาการกอสราง

โครงการ

    4) ติดตามกระบวนการจัดสงอยางใกลชิด เชน การ Packing, การเลือกรถบรรทุกในการขนสง, การเลือกใชรถยกใน

การยกวัสดุอุปกรณขึ้น-ลง ใหเหมาะสมกับวัสดุและอุปกรณที่จะจัดสงเขาหนางาน

   4. การควบคุมงานโครงการก่อสร้าง (Construction Control Project) การควบคุมงานโครงการกอสรางเพ่ือใหเกิด

ประสิทธิภาพและสําเร็จบรรลุตามเปาหมาย มีขั้นตอนและกระบวนการทํางานดังนี้

    1) จดัหาบคุลากรและทีมงานทีม่คีวามรูความสามารถในการบรหิารงานโครงการกอสราง ซึง่แตละโครงการประกอบ

ดวยบคุลากรตาํแหนง ผูอาํนวยการโครงการ, ผูจดัการโครงการ, วิศวกรโครงการ, หวัหนางาน, ชางเทคนคิ, ธุรการ

โครงการ, พนักงานจัดเก็บและตรวจเช็คสินคา เปนตน ทั้งนี้จํานวนและตําแหนงตางๆ ขึ้นอยูกับลักษณะงานและ

ขนาดงานโครงการกอสราง

    2) คัดเลือกผูรับเหมาชวงหรือทีมชาง ที่มีฝมือดีและมีเครื่องมือ เครื่องจักร ที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน เชน คัด

เลอืกผูรบัเหมาทีม่ปีระสบการณโดยตรงมบีคุลากรครบ มฝีมอืด ีฐานการเงนิสนบัสนนุด ีเครือ่งมอืเครือ่งจกัรพรอม

ทํางาน และราคาที่เสนออยูในตนทุน เขามารับงาน เปนตน 

    3) เลอืกพ้ืนทีใ่นการจดัตัง้สาํนักงานชัว่คราวและพ้ืนท่ีจดัเกบ็วัสดุอปุกรณใหเหมาะสม เชน เลือกใหอยูใกลแหลงจาย

ไฟและนํ้าชั่วคราว และใหอยูใกลพื้นที่โครงการกอสราง และปจจัยอื่นๆ ประกอบ

    4) จดัใหมกีารประชุมเตรยีมความพรอมในการทาํงาน ตองมกีารประชมุวางแผนการทาํงาน วางแผนกําลงัคน วางแผน

การใชวัสดุอุปกรณ วางแผนเคร่ืองมือเครื่องจักร วางแผนระยะเวลาในการทํางานใหสอดคลองกับแผน Master 

Plan วางแผนงานดานความปลอดภัย เปนตน
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    5) จดัใหมกีารแตงกายในการทาํงานใหรดักุมและเปนระเบยีบเรยีบรอย โดยการปฏบิตังิานทกุวัน ตองสวมใสเสือ้ผา

ใหมิดชิด เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว รองเทาหุมสน และใสหมวกนิรภัย (Safety) และอุปกรณที่ปลอดภัย ซึ่งขึ้น

อยูกับลักษณะของงานโครงการกอสราง

    6) ติดตามงานและผลงาน (Progress Work) อยางใกลชิด โดยใหผูรับเหมาหรือแตละทีมงานสงรายงานประจําวัน 

หรือรายงานประจําสัปดาหอยางตอเนื่อง ซึ่งจะทําใหรูถึงผลของความสําเร็จในการทํางาน หรือควรปรับปรุงการ

ทาํงานอยางไร และตองจดัใหมกีารประชมุทีมงานเพ่ือตดิตามความคืบหนาของงานทกุสปัดาห (Weekly Meeting) 

หรือทุกเดือน (Monthly Meeting)

    7) นําเสนอผลงานใหกับผูวาจางหรือเจาของโครงการ ตามเงื่อนไขการจาง เชน สงงวดงานทุกๆ เดือน (Monthly 

Progress Work), สงงวดงานตามเปอรเซ็นตของงาน (% Progress Work) หรืออื่นๆ เปนตน

    8) ตดิตามการเก็บเงนิจากผูวาจางหรอืเจาของโครงการ โดยหมัน่สอบถามและติดตามอยูสมํา่เสมอหรอือาจจะใชวิธี

สรางความสัมพันธไมตรีที่ดี (Connection) กับเจาของงานโครงการ

   5. การควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายงานโครงการก่อสร้าง การควบคุมตนทุนคาใชจายโครงการกอสราง ใหมีกําไรสูงสุด 

ซึ่งสามารถทําไดดังนี้

    1) การวางแผนงานและทํางานกอสรางใหแลวเสร็จกอนเวลาตามสัญญาของผูวาจาง เชน สัญญาจาง 18 เดือน 

ทํางานโครงการใหแลวเสร็จ 16 เดือน จะชวยการลดคาใชจายในการบริหารจัดการ (Project Management) ได

ถึง 2 เดือน

    2) คัดเลือกผูรับเหมาชวงที่มีศักยภาพในการทํางาน มีฝมือ มีเครื่องมือเครื่องจักรที่พรอมใชงาน มีฐานะการเงินที่ดี 

เขามารับงาน ซึ่งจะมีโอกาสในการท้ิงงานนอยทําใหลดชองวางในการทํางานไมตอเน่ือง และงานสามารถเสร็จ

กอนเวลาตามสัญญาจางได

    3) ตอรองราคาและเงื่อนไขคาวัสดุอุปกรณจากลูกคาหรือผูรับเหมาใหไดราคาที่ตํ่าที่สุดและเงื่อนไขที่ดีที่สุด

    4) ควบคุมดูแลงานโดยละเอียดและตามขั้นตอนกระบวนการไมใหเกิดขอผิดพลาด หรือมีขอผิดพลาดนอยที่สุด

    5) การสงงวดงานใหกับผูวาจางหรือเจาของโครงการ ควรมีการรวมสงงวดงานในครั้งเดียวเทาที่ทําได เพื่อลดคาใช

จายในการเลี้ยงรับรอง (Entertain) กับผูวาจางหรือเจาของงาน

    6) ในระหวางชวงเวลาพักกลางวันหรือเวนชวงการทํางาน ปลูกฝงใหพนักงานชวยลดตนทุนการใชสาธารณูปโภค

ตางๆ โดยการปดไฟฟาแสงสวาง ปดแอร ปดหนาจอคอมพิวเตอร เปนตน

   6. ความเสี�ยงต่องานโครงการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จและการแก้ไขปัญหาในเชงิป้องกันที�ดี

 ความเสี่ยงตองานโครงการกอสรางไมแลวเสร็จทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด ไดสรุปความเสี่ยง ผลกระทบและการแกไขดังนี้

 1.

 2.

1. ทําใหเสียคาใชจายในการ

 Standby ทีมงาน

1. งานลาชากวาแผนงานที่กําหนด

การสงมอบพื้นที่ของผูวาจางหรือ

เจาของโครงการ มีความลาชา

การทํางานในสภาพอากาศที่มีฝน

ตกหนัก นํ้าทวม 

1. เรงรดัติดตามการสงมอบพ้ืนท่ีจาก

 เจาของงานอยางใกลชิด

1. วางแผนงานใหสอดคลองกับสภาพ

อากาศและตรวจติดตามสภาพ

อากาศแตละวันหรือสัปดาห

 อยางสมํ่าเสมอ

ลาํดบั รายการความเสี�ยง รายการความเสี�ยง แนวทางป้องกันและแก้ไข
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 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

1. งานลาชากวาแผนงานที่กําหนด

2. ทําใหเสียคาใชจายที่นอกเหนือ

จากตนทุนที่วางไว

1. งานลาชากวาแผนงานที่กําหนด

กรณีไมมน้ํีา ไฟฟาใชในการทํางาน

2. ทําใหเสียคาใชจายในการจัดหา

เครือ่งปนไฟสาํรองหรอืรถขนสงน้ํา 

ซึ่งมีราคาแพงกวาการดําเนินการ

ขอกับสวนที่เกี่ยวของ

1. งานลาชากวาแผนงานท่ีกําหนดซึง่

เกิดชองวางในการทํางาน

1. มีผลทําใหงานเกิดความลาชา

2. เกิดความมีอคติตอผูประสานงาน

และผูควบคุมงานของผูวาจางหรอื

เจาของโครงการ

3. เกิดความไมตอเน่ืองในการทาํงาน

1. งานลาชากวาแผนงานที่กําหนด

กรณีที่เกิดความเสียหายรายแรง 

ตองเปลี่ยนอุปกรณใหม

การขออนุญาตทํางานพื้นที่นอกเหนือ

การควบคุมของผูวาจางหรือเจาของ

โครงการ เชน กรมปาไม กรมทางหลวง

องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล 

และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ มีความลาชา

การดําเนินขอสาธารณูปโภคชั่วคราว 

เชน ไฟฟา นํ้าประปา อินเทอรเน็ต

มีความลาชา

ผูรับเหมาชวงทิ้งงานอันเนื่องมาจาก

สาเหตุขาดสภาพคลองทางดานการ

เงิน การลงทุน

ผูประสานงานและผูควบคุมงานของ

ผู วาจางหรือเจาของโครงการ ขาด

ประสบการณ ความเชี่ยวชาญและ

ชํานาญ ในการทํางาน

วัสดุอุปกรณเสียหายเนื่องจาก

การขนสง

1. เรงรัดติดตามการขออนุญาตสวน

ที่เกี่ยวของอยางใกลชิด

1. เรงรดัตดิตามการดาํเนนิการขอกับ

สวนที่เกี่ยวของอยางใกลชิด

1. จัดหาผูรับเหมาชวงที่มีความรู

ความสามารถและฐานการเงินที่ดี

เขามารับงาน

2. วิเคราะหและประเมินการทํางาน

กรณีผูรับเหมาทํางานลาชา และ

ควรหาวิธีการแกไขโดยดวน

3. รีบดําเนินการจัดหาผูรับเหมาราย

ใหมเขามาแทน โดยใหเกิดชองวาง

ในการทํางานนอยที่สุด

1. จัดทําแผนงานและขั้นตอนการ

ทํางานที่ชัดเจนและนําเสนอกอน

การทํางาน

2. ใหความรูความเขาใจกับผูประสาน

งานและผูควบคมุงาน กรณเีหน็วา

ไมมีความรูความเขาใจในงาน

3. สรางความเปนมิตรไมตรีที่ดีตอ

 ผูวาจางหรือเจาของโครงการ

1. ตรวจการ Packing ของอปุกรณให

มิดชิดและมีความปลอดภัย กอน

การขนสงไปยังหนางาน

2. จัดหารถขนสงวัสดุอุปกรณที่มี

สภาพการใชงานที่ดีและมีประกัน

ภัยคุมครองถึงอุปกรณที่ขนสง

ลาํดบั รายการความเสี�ยง รายการความเสี�ยง แนวทางป้องกันและแก้ไข
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 1

 2

 3

 4

 8.

 9.

1. งานลาชากวาแผนงานที่กําหนด

2. ขาดความเชื่อมั่นจากผูวาจางหรือ

เจาของโครงการ

1. ไมสามารถปดงานโครงการได

2. ทําใหเกิดการขยายระยะเวลาของ

สัญญาเลื่อนออกไป

3. การไดรับหนังสือรับรองผลงาน 

(PAC) จากผูวาจางหรือเจาของ

โครงการลาชาออกไป

วัสดุอุปกรณเสียหายเนื่องจากการติด

ตั้งและทดสอบ ที่ไมมีประสิทธิภาพ

ผูวาจางหรือเจาของโครงการไม

สามารถจัดหาแหลงจายไฟในการทํา 

AC Withstand Voltage Test ใหกับ

การทดสอบระบบได

1. จัดหาผูรับเหมาหรือทีมงานที่มี

ความรูความสามารถเขามาทํางาน

2. จัดอบรมทีมงานกอนการปฏิบัติ

งานจริง

1. ติดตามการจัดหาแหลงจายไฟใน

การทํา AC Withstand Voltage 

Test ผูวาจางหรือเจาของโครงการ 

อยางใกลชิด

2. รีบดําเนินการสงงานตามสัญญา

ใหครบถวนทั้งหมดกอนหมด

สัญญาจาง

ลาํดบั รายการความเสี�ยง รายการความเสี�ยง แนวทางป้องกันและแก้ไข

 บรษิทัฯ ไดรบัการรบัรองระบบงานบรหิารคณุภาพตามมาตรฐานอตุสาหกรรม (มอก.) ISO 9001 : 2008 เลขที ่QMS 03093/697t 

จากสถาบัน Management System Certification Institute (Thailand) (MASCI)

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 ธุรกจิวศิวกรรมมีโครงการที�ยังไม่ได้ส่งมอบ ดงัรายละเอียดด้านล่าง

รายการ

ธุรกจิวศิวกรรมโครงการ

งานจางเหมาแบบ Turn Key สําหรับการ

ติดตั้งสาย Fiber Optic ใหกับ

ปตท.สผ.ลานกระบือ

งานกอสรางงานสาธารณูปโภค

โครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

(ปงบประมาณ 2554-2560) ใหกับบริษัท

ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา

ระบบ 115-22 เควี ที่สถานีไฟฟานิคม

อุตสาหกรรมภาคเหนือ 2 จังหวัดลําพูน 

สถานีไฟฟานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 3 

จังหวัดลําพูน  และสถานีไฟฟาลําปาง 3  

งานจางเหมากอสรางสายสง

ระบบ 115 เควี ชวงสถานีไฟฟาฮอด 

จังหวัดเชียงใหมสถานีไฟฟาแมสะเรียง

จังหวัแมฮองสอน ตามโครงการพัฒนา

ระบบสายสงและสถานไฟฟาระยะที่ 9.1 

ชวงที่ 3  

จ.กําแพงเพชร

จ.สมุทรปราการ

จ.ลําพูน

จ.ลําปาง

จ.เชียงใหม

  จ.แมฮองสอน

23.862

ลานบาท

866.03

ลานบาท

526.28

ลานบาท

289.30

ลานบาท

กันยายน 2559

พฤษภาคม 2562

มิถุนายน 2561

พฤษภาคม 2561

99.33%

4.18%

15.26%

0.18%

บริษัท พีทีที ไอซีที

โซลูชั่นส จํากัด

บริษัท ทาอากาศยานไทย 

จํากัด (มหาชน)

การไฟฟาสวนภูมิภาค

การไฟฟาสวนภูมิภาค

สถานที�

ก่อสร้าง

ผู้ว่าจ้าง มูลค่า

โครงการ

กาํหนด

ส่งมอบ

ความคืบหน้า 

31 ธ.ค. 2559
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 5

 การแข่งขัน

 จากการท่ีบริษัทฯ เคยไดรับมอบหมายใหเปนผูวางระบบสายสัญญาณ Fiber Optic ภายในอาคารผูโดยสารของสนามบิน

สวุรรณภมู ิซึง่ถือเปนโครงการกอสรางและตดิตัง้สายสญัญาณในอาคารทีใ่หญทีส่ดุในประเทศไทย และบรษิทัฯ สามารถสงมอบงาน

ไดเปนทีเ่รยีบรอย ทาํใหผลงานและความนาเชือ่ถือของบรษิทัฯ เปนท่ีประจกัษตอหนวยงานท่ีมสีวนเก่ียวของกับสนามบนิสวุรรณภูมิ 

อาทิเชน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ฯลฯ ทําให

บริษัทเหลานี้ไดวาจางใหบริษัทฯ เปนผูใหบริการในการวางระบบ Fiber Optic และสายสัญญาณสื่อสารใหแกหนวยงานของตน  อีก

ทัง้หนวยงานอกีหลายแหง เชน การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมภิาค และบรษิทั ทโีอที จาํกัด (มหาชน) ก็ไดมอบความไววางใจ

ใหบริษัทฯ เปนผูวางระบบสาย Fiber Optic ทั่วกรุงเทพมหานครและทั่วภูมิภาคเปนระยะทางกวา 5,000 กิโลเมตรอีกดวย

2.3 สภาวะการแข่งขันและกลยุทธ์ในการแข่งขัน

รายการ

งานกอสรางสายสงระบบ 115 เควี

พรอมปรับปรุงระบบจําหนายใตไลน

เพื่อเชื่อมโยงระหวางโรงไฟฟา

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จํากัด

จ.ปทุมธานี 3.13

ลานบาท

ธันวาคม 2559 86.60%การไฟฟา

สวนภูมิภาค

สถานที�

ก่อสร้าง

ผู้ว่าจ้าง มูลค่า

โครงการ

กาํหนด

ส่งมอบ

ความคืบหน้า 

31 ธ.ค. 2559

จุดแขง็ จุดอ่อน

 • บริษัทฯ มีผลงานวางระบบสายสัญญาณสื่อสารให

สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเปนสนามบินที่ใหญที่สุดของ

ประเทศไทย

 • เปนผูวางระบบสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงในเขต

กรุงเทพมหานครเปนระยะทางมากกวา 2,500 กิโลเมตร 

บริษัทฯ มีผลงานการติดตั้งและทดสอบระบบขายสาย

สัญญาณทั่วประเทศกวา 1,000 โครงการ

 • มีผลงานในการติดตั้งสายเคเบิ้ลใตทะเล (Submarine 

Cable) หลายโครงการ

 • ใหบริการเปนสถาบันทดสอบและออกใบรับรองรับรอง

ระบบใหลูกคา (Certificate)

 • จัดทํามาตรฐานระบบ Cabling เพ่ือเปนมาตรฐานใน

ประเทศไทย

 • มทีีมวศิวกรและบคุลากรทีม่คีวามชาํนาญงานเฉพาะดาน

 • มีเครื่องมือ เครื่องทดสอบที่ทันสมัยและครบถวน

 • การบริหารงานดวยระบบบริหารงานคุณภาพ 

ISO9001:2008

 • มีการนําเสนอนวัตกรรมใหม เพ่ือรองรับการเติบโตของ

ธุรกิจ ICT มาโดยตลอด

 • งาน Cabling ขนาดใหญมีโครงการท่ีเกิดข้ึนจํานวนไม

มากนักในแตละป

 • ยังขาด Sales ประสานงานและตดิตามงานกับเจาหนาท่ี

ปฏิบัติงานของลูกคา
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 จากผลงานดงักลาว ทาํใหบรษิทัฯ สามารถกาวขึน้มาเปนผูวางระบบโครงขายไฟเบอรออฟติกชัน้นําท้ังภายในและภายนอกอาคาร 

โดยบรษิทัฯ สามารถแขงขนักับบรษิทัคูแขงขนาดใหญท่ีไมมทีีมงานวิศวกรของตนเอง และยังสามารถแขงขันกับบรษิทัขนาดกลางและ

เล็กซึ่งเปนผูรับเหมาในการติดตั้งระบบอยางเดียว โดยบริษัทฯ มีขอไดเปรียบจากการเปนทั้งผูจัดจําหนายสินคาและผูใหบริการดาน

วิศวกรรม ทําใหบริษัทฯ สามารถใหบริการแกลูกคาแบบ One Stop Service ที่สามารถใหบริการแกลูกคาแบบไมขาดตอน ที่ผานมา

บริษัทฯ ไดพัฒนาทีมวิศวกรและบุคลากรท่ีมีอยูอยางตอเน่ือง ทําใหบริษัทฯ สามารถใหบริการดานวิศวกรรมท่ีมีมูลคาเพ่ิมมากขึ้น  

และมีสวนรวมพัฒนาเทคโนโลยีใหแกประเทศไทย อาทิ เทคโนโลยีสายเคเบิ้ลสื่อผสมไฟฟาและสื่อสาร (Composite Submarine 

Cable) โดยบรษิทัฯ ไดรบัการคดัเลอืกใหเปนผูตดิตัง้สายเคเบิล้ใตทะเล (Submarine Cable) ใหแก เกาะสชีงั เกาะลาน จงัหวัดชลบุรี 

เกาะปูยู เกาะยาว จังหวัดสตูล เกาะมุกด เกาะสุกร เกาะลิบง จังหวัดตรัง เกาะกูด เกาะหมาก จังหวัดตราด และเกาะพะงัน จังหวัด

สรุาษฎรธานี พรอมงานสวนเพ่ิม รวมท้ังบรษิทัฯ ยังมผีลงานการกอสรางสถานีไฟฟายอยทีจ่งัหวัดลาํพูนและโครงการกอสรางสายสง

ไฟฟาแรงสูง 115KV (High Voltaged Transmission Line) ตามแนวภูเขาของอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอนโดยมีมูลคารวมกวา 

200 ลานบาท ซึง่จะชวยใหบรษิทัฯ เก็บเกีย่วความชาํนาญในธุรกิจและสามารถแขงขันกับคูแขงขนัโครงการ Submarine Cable และ 

Transmission Line ซึ่งในปจจุบันของประเทศไทยมีคูแขงขันนอยรายและคูแขงขันตองเปนองคกรขนาดใหญและมีผลงานอางอิงได

ดวย

2.4 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย

 จากการท่ีบรษิทัฯ เปนผูจดัจาํหนายผลติภัณฑและอปุกรณขายสายสญัญาณ และเปนผูบกุเบกิธุรกิจในลาํดบัตนๆ ของประเทศไทย 

เมื่อลูกคามีการสั่งซื้อสินคา บริษัทฯ ก็ไดมีการเสนอการใหบริการวิศวกรรมทางดานการติดต้ังและการทดสอบระบบไปดวย จาก

ประสบการณ ความชํานาญ บุคลากรและเครื่องมือเครื่องทดสอบที่มีอยู ทําใหบริษัทฯ ไดรับความไววางใจใหเปนผูใหบริการติดตั้ง

และวางระบบสายสญัญาณในหลายๆ โครงการของลกูคาท้ังภาครฐัและองคกรภาคเอกชน โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญท่ีตองการ

ความรับผิดชอบ ความเชี่ยวชาญ และความเปนมืออาชีพของผูใหบริการ อาทิ โครงการของสนามบินสุวรรณภูมิ โครงการของบริษัท 

ทีโอที จํากัด (มหาชน) โครงการของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) โครงการของการไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟานครหลวง และ

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โครงการของธนาคารพาณิชยเกือบทุกแหงและโครงการของมหาวิทยาลัยมากมาย ฯลฯ 

 ดวยประสบการณและความชํานาญที่พัฒนามาอยางตอเนื่องทําใหบริษัทฯ รุกตลาดดานวิศวกรรมโดยไดเปนผูรับเหมากอสราง

หลักของการไฟฟาสวนภูมิภาคในโครงการ Submarine Cable, Transmission Line และ Substation ฯลฯ อีกทั้งยังไดเปนผูรับเหมา

โครงการกอสรางสายใยแกวนําแสงใหโครงการภาครัฐตางๆ ดวย

2.5  ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 กลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจวิศวกรรมมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการติดตั้งระบบขายสายสารสนเทศแบบครบวงจร และมี

การแยกงานการตดิตัง้ระบบขายสายสญัญาณออกจากระบบงานอืน่ๆ อยางชดัเจน ตัวอยางรายชือ่ลูกคาท่ีผานมาของธุรกิจวศิวกรรม 

ไดแก บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน), การไฟฟานครหลวง, การไฟฟาสวนภูมิภาค, การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน), บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด, บริษัท แอดวานซ อินโฟนเซอรวิส จํากัด (มหาชน), บริษัท 

ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน เปนตน กลุมลูกคาอีกกลุม ไดแก บริษัทผูคาคอมพิวเตอร หรือผูรับเหมาที่ติด

ตั้งระบบขายสายสัญญาณเอง แตไดวาจางใหบริษัทฯ เปนผูจัดสายและเขาสาย (Terminate) พรอมทดสอบระบบ (Testing) กอน

สงมอบ

 และเพ่ือเขาสูตลาดท่ีมีศักยภาพการเติบโต บริษัทฯ จึงไดขยายธุรกิจไปสูกลุมลูกคาท่ีตองการโครงการพิเศษ โดยในปจจุบัน 

บรษิทัฯ ไดเขาไปรบังานในโครงการของกลุมองคกรรฐัวิสาหกิจ ซึง่เปนโครงการขนาดใหญอยางตอเน่ือง อาท ิโครงการของการไฟฟา

สวนภูมิภาคในสวนที่เปนสายเคเบิ้ลใตนํ้าและ Fiber Optic โครงการของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในสวนที่เปนงาน Fiber Optic 

ทั้งบนดินและใตดิน โครงการของบริษัท การทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ในสวนงานขยายสนามบิน และโครงการของการ

ไฟฟานครหลวงในสวนของ Fiber Optic และสายเคเบิ้ลใตดิน เปนตน



The Group of INTERLINK
Annual Report 2016

42

3. ธุรกิจโทรคมนาคม (TELECOM BUSINESS)
 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจใหบริการเครือขายโทรคมนาคมผานโครงขายใยแกวนําแสง (Fiber Optic Network) การใหบริการติดตั้ง

โครงขายโทรคมนาคม และใหบริการพื้นที่ดาตาเซ็นเตอร โดยในปจจุบันบริการของบริษัทฯ สามารถแบงออกไดดังนี้

3.1 การให้บริการโครงข่ายวงจรสื�อสารข้อมูลความเร็วสูง (Data Service)

 บริษัทฯ ใหบริการโครงขายวงจรสื่อสารขอมูลความเร็วสูง (Data Service) โดยใชโครงขาย Interlink Fiber Optic  ซึ่งกอสรางโดย

นําเทคโนโลยี Internet Protocol (IP) ที่ทันสมัยและเปนพื้นฐานสําหรับการรับ-สงขอมูล โดยอาศัยเทคโนโลยีที่สําคัญ ไดแก Dense 

Wavelength Division Multiplexing (DWDM) และ Multi-Protocol Label Switching (MPLS) ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่จะเพิ่มขีดความ

สามารถของระบบโครงขายและสามารถใหบริการรับ-สงขอมูลไดครบทุกรูปแบบ ซึ่งเทคโนโลยีท่ีโครงขาย Interlink Fiber Optic 

เลือกใชทําใหสามารถใหบริการกับลูกคาไดถึงระดับ 3 (Layer 3 : Network Layer) โดยมีคุณสมบัติซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับ 2 (Layer 2 : 

Data Link Layer) ที่มีความสามารถเพียงควบคุมการรับสงขอมูล ดังนี้ (1) ความสามารถดานการบริหารจัดการรับ-สงขอมูลระหวาง

เน็ตเวิรค (Managed Network) (2) ความสามารถในการจัดการเสนทางการรับ-สงขอมูล (Routing)  (3) ความสามารถในการจัด

ลําดับความสําคัญในการรับสงขอมูลตามประเภทการใชงาน (Class of Service) และ (4) ความสามารถในการรับรองคุณภาพใน

การใหบริการ (Quality of Service) โดยการจัดลาํดบัความสําคญัของในการใหบริการแตละประเภท ซึ่งมีผลอยางมากในการบริหาร

จดัการการสงขอมลูใหมปีระสทิธิภาพสงูทีส่ดุ ทัง้ยังปองกันไมใหเกิดเปนคอขวดภายในโครงขายและสามารถรองรบัการสงสญัญาณ

ที่เพิ่มขึ้นถึงระดับ 100 Gbps และ 400 Gbps ในอนาคต

 ทั้งนี้ การใหบริการโครงขายวงจรสื่อสารขอมูลความเร็วสูงของบริษัทฯ แบงออกเปน 4 ประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1) Interlink MPLS IP-VPN

 บริการ Interlink MPLS IP-VPN เปนบริการโครงขายสวนตัวเสมือนจริง (Virtual Private Network: VPN) ที่มีการสงผานขอมูล

ดวยเทคโนโลยีหลกั คอื MPLS (Multi-Protocol Label Switching) ทําใหเกิดเปนวงจรเสมอืนและสามารถเชือ่มตอระหวางจดุใดๆ ตอ

จุดใดๆ (Multi Point to Multi Point) ภายในองคกรเขาหากันได โดยไมจําเปนตองสงขอมูลกลับมาประมวลผลที่สวนกลาง อีกทั้งยัง

สามารถกําหนดลาํดบัความสาํคญัของขอมลูตามประเภทการใชงาน (Class of Service) และมคีวามสามารถในการรบัรองคุณภาพ

การใหบริการ (Quality of Services) โดยการจัดลําดับความสําคัญของการใหบริการแตละประเภท  ซึ่งบริการ MPLS IP-VPN  จะ

ชวยใหผูใชบริการสามารถลดคาใชจายจากการเชาวงจรส่ือสารท่ีเชื่อมตอระหวางสํานักงานได และจะชวยเพ่ิมความสะดวกในการ

เชือ่มโยงโครงขายของลกูคาท่ีมอียูในหลายๆ พ้ืนทีโ่ดยท่ีไมจาํเปนตองจองวงจรสวนตัวตลอดเวลาทําใหลูกคาสามารถใชงานไดอยาง

คุมคาและเต็มประสิทธิภาพ

 นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยังสามารถบรหิารจดัการ การสงผานขอมลูดวยระบบบรหิารจดัการโครงขาย (Network Management System 

- NMS) เพื่อทําการตรวจสอบและควบคุมการทํางานของอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของภายในโครงขายทั้งหมด และสามารถชวยบริหาร

จัดการอุปกรณในสวนที่เปนของผูใชบริการไดอีกดวย และในกรณีเกิดเหตุขัดของยังสามารถเปลี่ยนเสนทางการสงขอมูลไปยังเสน

ทางสํารองแบบอัตโนมัติภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว (นอยกวา 50 มิลลิวินาที) จึงสามารถมั่นใจไดวาการใหบริการจะอยูในสภาวะ

ปกติตลอด 24 ชั่วโมง

Layer 3 : Network Layer

Layer 2 : Data Link Layer

Layer 1 : Physical Layer

กําหนดเสนทางการรับ-สงขอมูลผานเครือขาย

ควบคุมการรับสงขอมูลในระดับฮารดแวร และตรวจสอบความถูกตองในการรับ-สงขอมูล

การกําหนดวิธีควบคุมการรับและการสงขอมูลระหวางเครื่องคอมพิวเตอรในระดับบิต

โดยการเชื่อมตอเขากับสายรับสงขอมูล

Layer แนวทางป้องกันและแก้ไข



The Group of INTERLINK
Annual Report 2016

43

 บรกิาร Interlink MPLS IP-VPN นัน้เหมาะสาํหรบักลุมผูใชบรกิารท่ีมคีวามตองการเชือ่มตอขอมลูระหวางจดุใดๆ ตอจดุใดๆ (Multi 

Point to Multi Point) อาทิ การเชื่อมตอระหวางสํานักงานขององคกรที่มีสํานักงานสาขามากกวา 2 แหง เชน ธนาคาร บริษัทหลัก

ทรพัย หางสรรพสนิคาและซเูปอรมารเก็ต เปนตน รวมท้ังกลุมผูใชบรกิารท่ีมกีารรบั-สงขอมลูมากกวา 1 ประเภทไมวาจะเปน ประเภท 

Voice, Video, Data หรือ Internet ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังสามารถใหบริการกับผูที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ประเภทที่ 1 

และประเภทที่ 2 ที่มีความตองการเชื่อมตอจากจุดแลกเปลี่ยนอินเทอรเน็ตไปยังลูกคาปลายทางผานทางบริการดังกลาวของบริษัทฯ 

ไดอีกดวย และนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมตอกับอุปกรณเพ่ิมเติมเพ่ือตอยอดไปยังบริการเสริมอื่นๆ เชน บริการโทรศัพทผานระบบ

โครงขาย (Voice over MPLS), ระบบการประชุมเสมือนจริงผานระบบโครงขาย (Video Conference over MPLS) และการบีบอัด

ขอมูลและการถายทอดสัญญาณโทรทัศน (High Definition TV Broadcast) เปนตน

 จุดเด่นของบริการ Interlink MPLS IP-VPN

 • ติดตั้งโดยเคเบิ้ลใยแกวนําแสงทั้งระบบซึ่งสามารถเพิ่มหรือลดความเร็วไดโดยไมตองเปลี่ยนชนิดของสายสัญญาณ

 • มีเสถียรภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพสูง เชนเดียวกับ Leased Line, Frame Relay และ Asynchronous Transfer 

Mode (ATM)

 • สามารถจัดลําดับความสําคัญของแตละแอพพลิเคชั่นการใชงานไดตั้งแตภาพ เสียง ขอมูลและการเชื่อมตออินเทอรเน็ตตาม

แตละความตองการของลูกคาแตละราย และสามารถรับรองคุณภาพการใหบริการตามระดับการใหบริการ (QoS) ที่กําหนด

ได

 • มีการเชื่อมตอโครงขายหลักแบบ Ring Topology ซึ่งเปนการเชื่อมตอแบบวงแหวน เพ่ือความเสถียรของโครงขายและเพ่ือ

ประสทิธิภาพสงูสดุตลอดการใชงานเนือ่งจากหากโครงขายเกิดความขดัของท่ีจดุใดจดุหน่ึงโครงขายจะยงัคงใหบรกิารไดตาม

ปกติ

 • ระบบจัดหาเสนทางอัตโนมัติในกรณีเสนทางบางเสนทางขัดของ (วงจร Back Up)

 • โครงขายหลักสามารถรองรับการเชื่อมตอขนาดใหญไดถึง 10 Gbps

 • มีความยืดหยุนในการเพิ่มหรือลดความเร็วที่ลูกคาตองการใชบริการในแตละจุด หรือ เพิ่มหรือลดขนาดของชองสัญญาณได

อยางรวดเร็วดวยระบบ NMS นอกจากนี้ในกรณีที่พบเหตุขัดของ บริษัทฯ สามารถเชื่อมตอไปยังอุปกรณของผูใชงานได เพื่อ

ความรวดเร็วในการแกไขปญหาและชวยใหสามารถแกปญหาไดจากสวนกลางทันที โดยอาจจะไมจําเปนตองเดินทางไปท่ี

จุดที่เกิดเหตุขัดของ

 • สามารถเลือกเทคโนโลยีการเช่ือมตอ (Access) ไดหลากหลาย เชน Fast Ethernet/Gigabit Access, Leased Line เปนตน 

โดยไมตองแยกระบบ Network ทําใหลูกคาสะดวกตอการดูแลและซอมบํารุง

 • มีทีมคอยเฝาระวังและแกไขปญหาตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไมมีวันหยุด
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 2) Interlink Wavelength

 บรกิาร Interlink Wavelength เปนการใหบรกิารเชือ่มตอเพ่ือรบั-สงขอมลูขนาดใหญสาํหรบัผูใชบรกิารท่ีมคีวามตองการความกวาง

ของชองสัญญาณ (Bandwidth) มากกวา 1 Gbps ขึ้นไป โดยเปนการสงขอมูลผานโครงขาย Interlink Fiber Optic ดวยเทคโนโลยี

หลกั DWDM  ซึง่เปนเทคนิคการสงขอมลูบนเคเบิล้ใยแกวนาํแสงโดยใชวิธีสงขอมลูไปบนหลาย ๆ  ชวงความยาวคลืน่ จงึทาํใหสามารถ

เพิ่มขีดความสามารถในการสงขอมูลจํานวนมากไปพรอมๆ กันบนโครงขายใยแกวนําแสง และชวยลดคาใชจายในการรับ-สงขอมูล 

เหมาะสาํหรบักลุมผูใชบรกิารท่ีมคีวามตองการเชือ่มตอขอมลูระหวางจดุตอจดุ และมคีวามตองการชองสญัญาณขนาดใหญมากกวา 

1 Gbps ขึ้นไป กลุมลูกคาเปาหมายของ Interlink Wavelength เชน กลุมผูใชบริการที่ตองการเชื่อมตอขอมูลระหวางดาตาเซ็นเตอร 

2 แหง กลุมผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ และกลุมผูใหบริการ Internet ตามจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ เปนตน

 จุดเด่นของบริการ Interlink Wavelength

 • ติดตั้งโดยเคเบิ้ลใยแกวนําแสงทั้งระบบซึ่งสามารถเพิ่มหรือลดความเร็วไดโดยไมตองเปลี่ยนชนิดของสายสัญญาณ

 • รองรับการสงผานขอมูลขนาดใหญสามารถเลือกใชบริการไดตั้งแต 1 Gbps / 2.5 Gbps / 10 Gbps / 40 Gbps  และ 100 

Gbps

 • ตนทุนของการรับ-สงขอมูลตอ Mbps ตํ่ากวาการเชื่อมตอแบบปกติ 

 • สามารถเลือกเทคโนโลยีการเช่ือมตอ (Access) ไดหลากหลาย เชน DWDM, SDH และ Ethernet

 • ผูใชบริการไมตองลงทุนในอุปกรณเชื่อมตอที่มีราคาแพง

 • มีทีมคอยเฝาระวังและแกไขปญหาตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไมมีวันหยุด

   

 3) Interlink Dark Fiber

 บริการ Interlink Dark Fiber เปนการใหบริการเชื่อมตอขอมูลของผูใชบริการผานโครงขาย Interlink Fiber Optic  ซึ่งผูใชบริการ

สามารถเลอืกเทคโนโลยสีาํหรบัการรบั-สงขอมลูท่ีตนเองตองการไดโดยอสิระ รวมถึงยังเปนผูรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการโครงขาย

เองทัง้หมด ซึง่เหมาะสาํหรบักลุมผูใชบรกิารทีม่คีวามตองการเชือ่มตอขอมลูระหวางจดุตอจดุและมคีวามตองการชองสญัญาณขนาด

ใหญ รวมทัง้มบีคุลากรทีจ่ะบรหิารจดัการโครงขายเปนของตนเอง ซึง่ลกูคาเปาหมายหลกัจะเปนองคกรขนาดใหญ เชน กลุมธนาคาร

พาณิชย กลุมผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่และกลุมผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ประเภทที่ 1, 2 และ 3 เปนตน
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 จุดเด่นของบริการ Interlink Dark Fiber

 • ติดตั้งโดยเคเบิ้ลใยแกวนําแสงทั้งระบบซึ่งสามารถเพิ่มหรือลดความเร็วไดโดยไมตองเปลี่ยนชนิดของสายสัญญาณ

 • รองรับเทคโนโลยีตามแตที่ผูใชบริการเลือกและยังสามารถกําหนดความเร็วในการรับ-สงขอมูลตางๆ ไดอยางอิสระ ไมวาจะ

เปน High Definition TV Broadcast 3G หรือ 4G เปนตน

 • โครงขายใยแกวนําแสงของผูใชบริการไดรับการดูแลอยางดีจากทีมงานของบริษัทฯ โดยลูกคาสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกับ

ศูนยควบคุมโครงขาย (Network Operation Center) ของบริษัทฯ เพื่อใหบริษัทฯ ชวยเฝาระวังและติดตามสถานะของระบบ

ได

 • มีทีมคอยเฝาระวังและแกไขปญหาตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไมมีวันหยุด

   

 4) Interlink IPLC

 เปนการใหบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงเพื่อเชื่อมตอในลักษณะจุดตอจุด (Point to Point) ผานโครงขาย Interlink Fiber Optic 

ในประเทศไทยไปยังภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก ผานทางโครงขายความรวมมือของพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งเปนผูนําดานการใหบริการเชื่อม

ตอขอมูลในตางประเทศ (Global Network Operator) เหมาะสําหรับกลุมผูใชบริการที่มีความตองการเชื่อมตอขอมูลระหวางจุดตอ

จดุไปยังปลายทางในตางประเทศ หรอืการเชือ่มตอจากตางประเทศมายังประเทศไทย เชน องคกรหรอืธุรกิจทีม่สีาขาอยูตางประเทศ 

สถานทตู หรอืองคกรระหวางชาต ิธุรกิจการโรงแรมและการทองเทีย่ว ธุรกิจขนสง ธุรกิจนาํเขาและสงออก ผูใหบรกิารอนิเทอรเนต็และ

กลุมผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ประเภทที่ 1, 2 และ 3 เปนตน
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 จุดเด่นของบริการ Interlink IPLC

 • ติดตั้งโดยเคเบิ้ลใยแกวนําแสงทั้งระบบซึ่งสามารถเพิ่มหรือลดความเร็วไดโดยไมตองเปลี่ยนชนิดของสายสัญญาณ

 • เปนวงจรสื่อสารความเร็วสูงที่มีความเร็วคงที่อยูตลอดเวลา ทําใหสามารถใชงานของความกวางของชองสัญญาณ 

(Bandwidth) อยางเต็มประสิทธิภาพ

 • เปนวงจรสื่อสารความเร็วสูงที่รองรับการสื่อสารทุกรูปแบบไมวาจะเปนภาพ เสียง ขอมูล และมัลติมีเดียอื่นๆ

 • สามารถรองรับการเชื่อมตอไดหลากหลาย เชน DWDM SDH และ Ethernet

 • รองรบัการสงผานขอมลูขนาดใหญสามารถเลอืกใชบรกิารไดตัง้แต 1 Gbps / 2.5 Gbps / 10 Gbps / 40 Gbps และ 100 Gbps

 • ผูใชบริการไมตองลงทุนในอุปกรณเชื่อมตอที่มีราคาแพงตลอดเสนทางจากตนทางไปยังปลายทาง

 • มีทีมคอยเฝาระวังและแกไขปญหาตลอด 24 ชั่วโมง

 ชองทางการจําหนาย และกลุมลูกคาเปาหมายสําหรับบริการโครงขายวงจรส่ือสารขอมูลความเร็วสูงบริษัทฯ มีทีมงานขาย

เปนของตนเอง ที่จะทําการติดตอและเจรจากับลูกคาโดยตรง โดยบริษัทฯ แบงทีมขายออกเปน 5 กลุม ตามลักษณะของกลุมลูกคา

เปาหมาย เน่ืองจากแตละกลุมลูกคามีความตองการที่แตกตางกัน โดยฝายขายจะทําหนาท่ีดูแลและนําเสนอบริการตางๆ ใหแก

ลูกคา และเลือกสรรบริการใหเหมาะกับวัตถุประสงคการดําเนินธุรกิจของลูกคาแตละราย เพ่ือตอบสนองความตองการแกลูกคาได

อยางมีประสิทธิภาพ โดยลูกคาของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งกลุมลูกคาเอกชน และหนวยงานของภาครัฐ ซึ่งสามารถจําแนกออกเปนก

ลุมตางๆ ไดดังนี้

 1. กลุมผูประกอบธุรกิจทัว่ไป (BIZ) หมายถึง กลุมผูประกอบธุรกิจทีต่องการเชือ่มตอระหวางสาํนกังานขององคกรทีม่สีาํนักงาน

สาขามากกวา 2 แหง หรือการเชื่อมตอระหวางสํานักงานกับศูนยสํารองขอมูล โดยในปจจุบันลูกคาในกลุมนี้ของบริษัทฯ เชน 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัท ฮิวเลตต-แพคการด 

(ประเทศไทย) จํากัด เปนตน

 2. กลุมผูประกอบธุรกิจดานการถายทอดสัญญาณวิทยุโทรทัศน (MBC) หมายถึง กลุมสถานีโทรทัศน กลุมผูประกอบการกลุม

เคเบิ้ลทีวี ผูประกอบการดิจิตอลทีวี และผูผลิตรายการ (Content Provider) ที่ตองการสงกระจายขาวสาร ขอมูลมัลติมีเดีย 

(Multimedia) ตางๆ ไปยังผูรับปลายทาง ซึ่งเปนกลุมท่ีตองการชองสัญญาณขนาดใหญสําหรับการรับ-สงขอมูลมัลติมีเดีย 

แบบ Real time โดยในปจจุบันลูกคาในกลุมนี้ของบริษัทฯ เชน สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด 

และบริษัท วอยซ ทีวี จํากัด เปนตน

 3. กลุมผูประกอบธุรกิจใหบรกิารดานการสือ่สารและโทรคมนาคม (ISP) หมายถึง ผูประกอบการท่ีใหบรกิารดานโครงขายสือ่สาร

ขอมลู บรกิารดานระบบโทรศพัทเคลือ่นที ่บรกิารดานระบบอนิเทอรเน็ต ซึง่เปนกลุมท่ีตองการชองสัญญาณสาํหรบัรบัสงขอมลู

ขนาดใหญและใหความสําคัญตอเสถียรภาพในการรับสงขอมูล และผูใหบริการออกแบบระบบ (System Integrator) เพื่อให

บรกิารลกูคาในกลุมผูประกอบการธุรกิจโทรคมนาคม โดยในปจจบุนัลูกคาในกลุมน้ีของบรษิทัฯ เชน บรษิทั ซเีอส ล็อกซอนิโฟ 

จํากัด (มหาชน) บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ จํากัด บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท เคิรซ จํากัด เปนตน

 4. กลุมผูประกอบธุรกิจธนาคาร บริษัทหลักทรัพย และบริษัทประกัน (BFI) หมายถึง ผูประกอบการกลุมธนาคาร บริษัทหลัก

ทรัพย และบริษัทประกัน ซึ่งเปนกลุมที่มีสาขาเปนจํานวนมาก และใหความสําคัญตอความปลอดภัยและเสถียรภาพในการ

รบั-สงขอมลู โดยในปจจบุนัลกูคาในกลุมนีข้องบรษิทัฯ ไดแก บรษิทัหลักทรพัย ยโูอบ ีเคยเฮยีน (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) บริษัท นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน) เปนตน

 5. กลุมลูกคาท่ีเปนองคกรภาครัฐ (GOV) หมายถึง หนวยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งสวนใหญจะใชวิธีจัดซื้อจัดจางใน

ลักษณะเดียวกันกับระเบียบของทางราชการ เชน มีการสอบราคา การประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส (E-Auction) โดย

ในปจจุบันลูกคาในกลุมนี้ของบริษัทฯ ไดแก กรมส่ือสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ เปนตน
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 กลยุทธ์การแข่งขัน

 1. การตดิตั �งโครงข่ายใยแก้วนําแสงด้วยเส้นทางที�แตกต่าง

 บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญของเสถียรภาพในการเชื่อมตอขอมูลที่สูงที่สุด โดยผูใชงานตองสามารถใชงานโครงขายไดอยาง

ตอเนื่องและมีเสถียรภาพ (Service Availability) บริษัทฯ จึงเลือกใชเสาโทรเลขตามแนวรถไฟเปนเสนทางหลักในการวางโครงขาย 

Interlink Fiber Optic  เน่ืองจากเสาโทรเลขตามแนวรถไฟนัน้มคีวามปลอดภยัสงูกวาเสาไฟฟาบนถนนสาธารณะ ซึง่มโีอกาสเกิดการ

หกัโคนจากอบุตัเิหตบุนทองถนนไดมากกวาเสาโทรเลขตามแนวรถไฟ  โดยบรษิทัฯ ไดทําสญัญากับการรถไฟแหงประเทศไทยเพ่ือขอ

อนุญาตทําการพาดสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงไปตามเสาโทรเลข การวางโครงขายใยแกวนําแสงตามแนวรถไฟทําใหบริษัทฯ สามารถ

ลดภาระคาใชจายในการพาดสายลงไดเนื่องจากความถี่ของเสาโทรเลขตามแนวรถไฟมีนอยกวาเสาไฟฟาตามแนวถนน  

 นอกจากนี้ ในการวางโครงขาย Interlink Fiber Optic ตามเสนทางหลัก เสนทางสํารองและเสนทางยอยที่เขาถึงลูกคาซึ่งจะตอง

วางโครงขายไปตามเสาไฟฟาบนถนนสาธารณะน้ัน บริษัทฯ จะพิจารณาเลือกท่ีจะติดต้ังในเสนทางท่ีไมทับซอนกับผูใหบริการราย

อื่นเทาที่จะเปนไปได เพื่อเปนการเพิ่มทางเลือกในการใชบริการใหแกลูกคา และสรางความแตกตางจากผูใหบริการรายอื่น

 2. การให้บริการผ่านใยแก้วนําแสงทั �งเส้นทาง (End to End Fiber Optic) และครอบคลุมทั�วประเทศ

 บริษัทฯ เล็งเห็นความสําคัญของการเชื่อมตอขอมูลท่ีมีขนาดใหญ (Big Data) ซึ่งมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง บริษัทฯ จึง

ไดสรางโครงขายโดยกําหนดใหเปนเคเบิ้ลใยแกวนําแสงท้ังเสนทาง ซึ่งรวมถึงโครงขายยอยที่ทําการเชื่อมตอไปยังลูกคาปลายทาง 

(Access) เนื่องจากใยแกวนําแสงน้ันสามารถรองรับการรับ-สงขอมูลไดสูงสุด และมีเสถียรภาพในการใชงานที่มากกวาโครงขาย

ประเภทอื่นๆ เชน โครงขายสายโทรศัพท หรือโครงขายสายทองแดง เปนตน นอกจากนั้น การที่โครงขายของบริษัทฯ เปนโครงขาย

ใยแกวนําแสงทั้งเสนทางทําใหไมเกิดปญหาคอขวดจากการเปล่ียนประเภทโครงขายในการรับ-สงขอมูล จึงทําใหผูใชบริการไดรับ

ประโยชนจากการใชงานไดอยางเตม็ประสทิธิภาพ เชน การเพ่ิมหรอืลดขนาดชองสญัญาณในบางชวงเวลา ซึง่โครงขายบางโครงขาย

อาจไมสามารถดําเนินการใหไดเนื่องจากมีขอจํากัดของโครงขายที่ไมเปนโครงขายใยแกวนําแสงทั้งหมด 

 นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ไดวางโครงขาย ครอบคลุมแลวทั้งสิ้น 75 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งการที่โครงขาย

เคเบิล้ใยแกวนาํแสงของบรษิทัฯ ครอบคลมุทัว่ประเทศและจะเชือ่มตอกับโครงขายเคเบิล้ใยแกวนาํแสงของประเทศเพ่ือนบาน ไดแก 

สิงคโปร มาเลเซีย กัมพูชา ลาว และเมียนมา นั้นจะทําใหบริษัทฯ สามารถใหบริการแกลูกคาไดอยางครอบคลุมทุกรูปแบบ ทั้งการ

เชือ่มตอภายในประเทศและการเชือ่มตอไปยังตางประเทศรวมถึงสามารถควบคมุตนทนุการใหบรกิารใหเหมาะสมตามความตองการ

ของลูกคา

 3. การใช้เทคโนโลยีที�ทนัสมัย และมีเสถยีรภาพ

 บริษัทฯ ใชเทคโนโลยี MPLS (Muti Protocal Label Switching) และ DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) 

โดยเปนเทคโนโลยีที่จะเพิ่มขีดความสามารถของระบบโครงขายและสามารถใหบริการรับ-สงขอมูลไดครบทุกรูปแบบ ซึ่งสามารถให

บริการกับลูกคาไดถึงระดับ 3 (Layer 3: Network Layer) ซึ่งมีคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นจากระดับ 2 (Layer 2: Data Link Layer) ที่ใชกัน

อยางแพรหลายอยูในปจจบุนั ซึง่เทคโนโลยี MPLS นัน้จะชวยเพ่ิมความสามารถดานการรบั-สงขอมลูระหวางเน็ตเวิรค และการจดัการ

เสนทางการสงขอมูล (Routing) ซึ่งมีผลอยางมากในการบริหารจัดการกับการรับ-สงขอมูลที่เปนคอขวดและรองรับการสงสัญญาณ

และขอมูลชนิดตางๆ ที่เพิ่มมากขึ้น และในสวนของเทคโนโลยี DWDM นั้น จะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการรับสงขอมูลภายใน

โครงขายโดยใชวิธีสงขอมูลไปบนหลายๆ ชวงความยาวคลื่นไปในเสนใยแกวนําแสง 1 เสน ซึ่งทําใหสามารถสงขอมูลไดมากถึง 100 

Gbps และดวยเทคโนโลยีดงักลาวจะชวยใหโครงขายใยแกวนําแสงของบรษิทัฯ สามารถรบัสงขอมลูไดอยางรวดเรว็ มคีวามปลอดภัย 

และระบบมเีสถียรภาพ ซ่ึงเปนสิง่สาํคญัในอตุสาหกรรมโทรคมนาคม และเปนเทคโนโลยีท่ีผูใหบรกิารดานโทรคมนาคมรายใหญของ

โลกตางเลือกใช เชน Singtel, AT&T, Verizon และ British Telecom เปนตน 

 4. การให้บริการตามความต้องการของผู้ใช้บริการ (Customization)

 บริษัทฯ มีนโยบายใหบริการตามความตองการของผูใชบริการ (Customization) จากการที่บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความตองการที่ผู

ใชบริการอาจมีความแตกตางกันในแตละพ้ืนท่ี เชน ธนาคารบางสาขาอาจจําเปนตองใชงานดานการสงขอมูลภาพมาก ในขณะท่ี

อกีสาขาหนึง่อาจไมมคีวามจาํเปนดงักลาว บรษิทัฯ จะดาํเนนิการออกแบบบรกิารใหเหมาะสมกับลกูคาแตละรายในแตละพ้ืนทีต่าม
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ความตองการของลูกคา ดวยนโยบายการใหบริการดังกลาว ทําใหบริษัทฯ มีความแตกตางจากผูใหบริการรายอื่นซึ่งอาจไมสามารถ

ปรับเปลี่ยนตามความตองการของลูกคาไดเนื่องจากขอจํากัดตางๆ เชน โครงขายการใหบริการ เทคโนโลยีหลักที่ใชงาน เปนตน อีก

ทั้งบริษัทฯ ยังมีการจัดสัมมนาดานเทคโนโลยีรวมกับผูนําดานเทคโนโลยี เชน CISCO, Huawei, Ericsson และอื่นๆ เพื่อใหวิศวกร 

หรือทีมผูบริหารของผูใชบริการมีความเขาใจในเทคโนโลยีท่ีมากข้ึน ทําใหเกิดความตองการใหมๆ ท่ีบริษัทฯ สามารถตอบโจทยได 

และรวมถึงเปนการสรางความสัมพันธกับผูใชงานใหมีความเชื่อมั่นในบริการและไมเปลี่ยนไปใชผูบริการรายอื่น

 5. การดาํเนินธุรกจิโดยเน้นความเป็นกลาง

 บริษัทฯ ถือครองใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ประเภทท่ี 3 แตเพียงประเภทเดียว โดยมุงเนนท่ีจะสรางโครงขายใย

แกวนาํแสงใหมคีวามครอบคลมุและดแูลโครงขายใยแกวนาํแสงใหมคีวามเสถียรทีส่ดุ โดยบรษิทัฯ ไมมนีโยบายทีจ่ะดาํเนนิการขอใบ

อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในการใหบริการอินเทอรเน็ต  เพื่อเปนการสรางความมั่นใจใหกับลูกคาสวนใหญของบริษัทฯ ที่

เปนกลุมผูประกอบธุรกิจใหบรกิารดานการสือ่สารและโทรคมนาคม ซึง่สวนใหญเปนผูใหบรกิารอนิเทอรเน็ต ทําใหมัน่ใจไดวาบรษิทัฯ 

จะไมทําธุรกิจแขงขันกับลูกคาของบริษัทฯ ในการใหบริการอินเทอรเน็ต ซึ่งแตกตางจากผูใหบริการโครงขายสื่อสารความเร็วสูงบาง

รายซึ่งมีใบอนุญาตประกอบกิจการหลายประเภทท้ังประเภทใหบริการโครงขายและใหบริการอินเทอรเน็ต ซึ่งอาจทําใหเกิดการทํา

ธุรกิจที่ทับซอนกับลูกคาของตนเอง 

 6. คุณภาพบริการ Service Level Agreement (SLA) ที�ระดบั 99.9% 

 ขอตกลงระดับการใหบริการ (Service Level Agreement: SLA) เปนขอตกลงเพื่อรับประกันคุณภาพการใหบริการระหวางผูให

บรกิารกับผูรบับรกิาร เพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจแกผูรบับรกิารตามระดบัท่ีตกลงกันไว โดยธุรกิจการใหบรกิารโทรคมนาคมมกีารรบัประกัน

มาตรฐาน Service Level Agreement ที่ระดับที่แตกตางกัน เชน SLA 99% หรือ SLA 99.9% ซึ่งเปนระดับการใหบริการที่จะเกิดการ

ขัดของหรือไมสามารถใหบริการได (Downtime) เพียง 438 นาที หรือ 43 นาทีสําหรับการใหบริการตลอด 24 ชั่วโมงตอวัน 30 วัน

ตอเดือน  ตามลําดับ โดยบริษัทฯ สามารถใหบริการลูกคาไดดวยมาตรฐานและคุณภาพบริการ  Service Level Agreement (SLA) 

ที่ระดับไมตํ่ากวา 99.9% เน่ืองจากโครงขายใยแกวนําแสงซึ่งเปนเสนทางหลักของบริษัทฯ ติดตั้งบนเสาโทรเลขตามเสนทางรถไฟ

ประกอบกบัการมีเสนทางสาํรองซึ่งตดิตัง้บนเสาไฟฟาตามเสนทางถนน ซึง่จะสามารถปองกนัปญหาอนัอาจเกดิจากการขดัของของ

เสนทางใดเสนทางหน่ึงได โดยเมือ่เกิดปญหาทีเ่สนทางหน่ึง ระบบก็จะทําการสลบัเปลีย่นไปใชโครงขายในอกีเสนทางหน่ึงได นอกจาก

นี้ บริษัทฯ ยังมีระบบการเฝาระวังตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันโดยทีมงานในศูนยปฏิบัติการโครงขาย Network Management Center 

(NMC) ที่จะคอยเฝาระวังไมใหเกิดเหตุเสีย และตรวจติดตามแกไขในกรณีที่มีเหตุเสียตางๆ เกิดขึ้นในระบบของบริษัทฯ ซึ่งสามารถ

ตรวจจับไดจากทุกวงจรของลูกคาท่ีใชบริการกับบริษัทฯ และมีการแจงเตือนและแจงอัพเดททุกครั้งที่มีความคืบหนาในการดําเนิน

งานเพื่อใหลูกคาท่ีใชบริการรูความเคลื่อนไหวในการดําเนินงาน ซึ่งการเขาแกไขเหตุขัดของตางๆ จะสามารถดําเนินการไดตลอด 

24 ชม. เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณโครงขายของบริษัทฯ น้ันติดต้ังอยูในพ้ืนท่ีท่ีบริษัทฯ สามารถเขา-ออกไดตลอดเวลาแมในเวลา

กลางคืนหรือวันหยุด ซึ่งจะดําเนินการผานทางทีมงานของบริษัทฯ ท่ีอยูประจําศูนยปฏิบัติการและซอมบํารุงโครงขายตามภูมิภาค

ตางๆ (Operation and Maintenance Center) ทั้ง 38 ศูนยทั่วประเทศ อีกทั้งบริษัทฯ ยังนําเอาเทคโนโลยีการตรวจติดตามทีมงาน 

GPS Tracking เพื่อตรวจเช็คความเรียบรอยและประสิทธิภาพการเขาแกไขเหตุเสียของทีมงานเพื่อใหมั่นใจไดวา ลูกคาที่ใชบริการ

จะไดรับบริการที่ดีที่สุดและสามารถการันตีความเสียหายใหเกิดนอยที่สุดกับลูกคาของบริษัทฯ หากเกิดเหตุเสียขึ้น ภายใตนโยบาย

การควบคุมการบริการ ซึ่งกําหนดระยะเวลาการเขาถึงเหตุเสียและซอมเหตุเสียทั่วประเทศ (Mean Time to Recover: MTTR) ไวที่ 4 

ชัว่โมงทัว่ประเทศ โดยในปจจบุนั บรษิทัฯ สามารถรกัษาคณุภาพการใหบรกิารโครงขายเฉลีย่ไดทีร่ะดบั 99.963% ซึง่สงูกวามาตรฐาน

ที่กําหนดไว

 7. การดแูลหลังการขายโดยทมีวศิวกร 100%

 บริษัทฯ มีนโยบายใหบริการหลังการขายดวยทีมวิศวกร 100% เพื่อใหสามารถตอบโจทยผูใชบริการไดอยางทันทวงที เนื่องจาก

บรกิารของบรษิทัฯ เปนบรกิารทีเ่ก่ียวของกับเทคโนโลยีทาํใหมคีวามซบัซอนในการดาํเนนิการและแกไขเหตขัุดของ บรษิทัฯ จงึเลง็เห็น

ความสาํคญัในการจดัตัง้ทีมวิศวกรใหเปนผูรบัเรือ่งและผูแกไขปญหาทําใหสามารถยนระยะเวลาแกไขปญหาลงไดอยางมนัียสาํคญั 

และสามารถทําใหลูกคาพอใจบริการและมั่นใจบริการในกรณีมีเหตุเสียเกิดขึ้นหรือตองการความชวยเหลือตางๆ อีกดวย
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3.2 การให้บริการตดิตั �งโครงข่ายโทรคมนาคม

 การใหบรกิารตดิตัง้โครงขายโทรคมนาคมของบรษิทัฯ เปนการใหบรกิารแบบครบวงจร ตัง้แตการใหบรกิารดานการใหคาํปรกึษา 

ออกแบบ และดําเนินการตดิตัง้โครงขายท่ีเก่ียวของกับระบบสือ่สารความเรว็สงู ซึง่เปนการนําเอาความรู ความเชีย่วชาญของบุคลากร  

รวมถึงการทําใหเกิดประโยชนสูงสุดจากบุคลากรในแตละพื้นที่ทั่วประเทศใหเกิดเปนรายได 

 โดยบริษัทฯ จะตองศึกษาโครงสรางของพื้นที่  และโครงสรางของระบบตางๆ ที่จะตองเชื่อมตอเขาดวยกัน เพื่อทําการออกแบบ

ระบบและอุปกรณที่มีความสําคัญตอการเชื่อมโยงดังกลาว และเมื่อไดรับความเห็นชอบจากลูกคาแลว บริษัทฯ จะทําการวาจาง

ผูรบัเหมาทีม่ปีระสบการณและมคีวามชาํนาญในแตละดาน และมคีวามพรอมท้ังทางดานเครือ่งมอืและบคุลากร มาเปนผูดําเนนิการ

ติดตั้งในสวนงานนั้นๆ โดยทีมวิศวกรของบริษัทฯ จะมีหนาที่ในการควบคุมการกอสรางหรือติดตั้งระบบอีกทอดหนึ่ง พรอมทั้งทําการ

ทดสอบใหผลงานของบริษัทฯ มีคุณภาพ สามารถใชงานได และเปนไปตามความตองการของลูกคา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหบริการ

หลังการขายดวยการรับประกันคุณภาพของผลงานเพ่ือสรางความมั่นใจใหแกลูกคา โดยกลุมลูกคาหลักของบริษัทฯ จะเปนกลุม

ผูประกอบธุรกิจใหบรกิารดานการสือ่สารและโทรคมนาคมทัง้ภาครฐัและเอกชน เชน บรษิทั กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) บรษิทั 

ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) บริษัท ทรู มูฟ จํากัด และบริษัท ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ จํากัด เปนตน และรวมถึงการ

ไฟฟานครหลวง ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่ 3 ดวย

 ช่องทางการจาํหน่าย และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสาํหรับการให้บริการตดิตั �งโครงข่ายโทรคมนาคม

 ทีมงานขายของบริษัทฯ จะทําการเสนอการใหบริการกับลูกคาโดยตรง โดยมุงเนนไปท่ีผูประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีมีความ

ตองการในการขยายโครงขาย โดยในการใหบริการน้ัน บริษัทฯ จะวางแผนงานรวมกับลูกคาในการจัดทําโครงการขึ้นมาเพ่ือให

สอดคลองกับแผนงานในภาพรวมของลูกคา ทั้งนี้ จากการที่บริษัทฯ เปนผูใหบริการติดตั้งโครงขายโทรคมนาคมที่มีโครงขายใยแกว

นําแสงเปนของตนเอง ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โครงขายของบริษัทฯ นั้นครอบคลุมพื้นที่ 75 จังหวัดทั่วประเทศ จึงทําใหบริษัทฯ 

ไดรับการยอมรับและความเชื่อใจจากกลุมลูกคาทั้งภาครัฐและเอกชน

กลยุทธ์การแข่งขัน

 1. ประสบการณ์และความชาํนาญในการตดิตั �งโครงข่ายโทรคมนาคม

 จากการที่บริษัทฯ มีประสบการณในการติดตั้งโครงขายโทรคมนาคม โดยเฉพาะการติดตั้งโครงขายโทรคมนาคมของตนเอง  ทํา

ใหบริษัทฯ มีความเขาใจถึงความตองการท่ีแทจริงของลูกคา และสามารถออกแบบระบบโครงขายโทรคมนาคมท่ีสามารถดําเนิน

การใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูใชบริการ นอกจากนั้นดวยความชํานาญและประสบการณจึงทําใหบริษัทฯ สามารถดําเนินการติด

ตั้งไดอยางรวดเร็วในระยะเวลาที่จํากัด ดวยคุณภาพงานบริการที่มีมาตรฐาน ทําใหบริษัทฯ ไดรับความไววางใจจากหนวยงานภาค

รัฐและบริษัทเอกชนขนาดใหญ เชน การไฟฟานครหลวง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด 

(มหาชน) และบริษัท ทรู มูฟ จํากัด ในการติดตั้งโครงขายโทรคมนาคม 

 2. การบริหารต้นทนุโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 จากการที่บริษัทฯ มีโครงขายใยแกวนําแสงเปนของตนเองจึงทําใหบริษัทฯ มีศักยภาพที่พรอมทั้งทางดานบุคลากรและเครื่องมือ

อุปกรณในการใหบริการลูกคา โดยที่บริษัทฯ ไมจําเปนตองลงทุนเพิ่มในสวนดังกลาว ไมวาจะเปนการฝกอบรมพนักงาน ตลอดจน

การลงทุนในอุปกรณเพิ่มเติม และยังชวยใหบริษัทฯ สามารถจัดสรรทรัพยากรบุคคลที่บริษัทฯ มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด และทําให

การบริหารตนทุนโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ

 นอกจากน้ัน การทีบ่รษิทัฯ มโีครงขายเปนของตวัเอง ทําใหบรษิทัฯ สัง่ซือ้สายเคเบิล้ใยแกวนําแสง และอปุกรณทีเ่ก่ียวของสําหรบั

การติดตั้งโครงขายโทรคมนาคมเปนจํานวนมากอยูเปนประจํา ทําใหบริษัทฯ สามารถเจรจาตอรองราคากับผูจัดจําหนายอุปกรณดัง

กลาวได  ซึง่ชวยทาํใหบรษิทัฯ สามารถจัดซือ้สายเคเบิล้ใยแกวนาํแสง และอปุกรณท่ีเก่ียวของสาํหรบัการตดิตัง้โครงขายโทรคมนาคม

ไดในราคาที่ตํ่ากวาผูประกอบการรายอื่น (Economy of Scale) และทําใหบริษัทฯ มีความไดเปรียบในการแขงขัน
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 3. การบริการ และการให้คาํปรึกษาอย่างครบวงจร 

 บริษัทฯ ใหบริการในการติดตั้งโครงขายโทรคมนาคมแกลูกคาอยางครบวงจร ต้ังแตใหบริการคําปรึกษาและออกแบบโครงขาย

เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาแตละรายที่มีความตองการที่แตกตางกัน  ตลอดจนการบริหารจัดการโครงการที่เกี่ยวของกับ

การติดตั้งโครงขายโทรคมนาคม เพ่ือใหเปนไปตามความตองการของลูกคาท่ีกําหนดไว นอกจากน้ันบริษัทฯ ยังใหความสําคัญใน

การใหบริการหลังการขายใหกับลูกคา เชน การจัดอบรมใหความรูทางเทคนิคแกทีมวิศวกรของลูกคาเพื่อใหการใชงานเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ และการรับประกันคุณภาพของผลงานเพื่อสรางความมั่นใจใหแกลูกคา เปนตน

3.3  บริการพื �นที�ดาต้าเซน็เตอร์ (Data Center)

 ศูนยรับฝากขอมูล Interlink Data Center เปนพื้นที่สําหรับใหบริการใหพื้นที่เซิรฟเวอร พื้นที่วางเซิรฟเวอรศูนย และศูนยสํารอง

ขอมูลฉุกเฉิน (Disaster Recovery) แกองคกรตางๆ เพื่อใหบริการตามจุดประสงคตางๆ และตามความตองการของลูกคาที่แตกตาง

กัน เชน การยายเซิรฟเวอรของลูกคามายังศูนยขอมูลของบริษัทฯ เพื่อลดคาใชจายในดานการลงทุนเพิ่มและการดูแลรักษา หรือเพื่อ

เปนศูนยสํารอง (Back Up Site) หรือเพื่อปองกันผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเหตุการณรายแรงตางๆ อันอาจจะเกิดได

โดยไมคาดคิด โดยศูนยขอมูล (Data Center) ของบริษัทฯ เปน Data Center ที่ถูกสรางขึ้นเพื่อใหเปน Data Center โดยเฉพาะ ซึ่ง

กอสรางตามขอกําหนดของ Data Center ประเภท TIER 3 และใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไมมีวันหยุด โดยมีเสถียรภาพการ

ใหบริการที่ระดับไมตํ่ากวา 99.982% และไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 และ ISO 27001 ทั้งนี้ ศูนย

ขอมูลของบริษัทฯ มีขนาด 1,800 ตารางเมตร และมีจํานวนทั้งสิ้น 348 Racks ตั้งอยูที่ 9/2 ซ.01 กาญจนาภิเษก 5/5 ถ.กาญจนา

ภิเษก แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

ตารางสรุปคุณสมบตั ิData Center ในแต่ละ TIER

ระบบไฟฟาและระบบทําความเย็น

จํานวนอุปกรณสํารอง (ขั้นตํ่าสําหรับ

ทุกระบบ)

อัตราสวนพื้นที่สนับสนุนตอพื้นที่วางอุปกรณ 

Data Canter (White Space)

กําลังไฟฟาขั้นตํ่าตอพื้นที่

1 Active

N

20%

20 - 30 

วัตต/ตารางฟุต

N + 1 1 Active / 

1 Passive

N + 1

80-90%

40 - 60 

วัตต/ตารางฟุต

1 Active

N + 1

30%

40 - 50 

วัตต/ตารางฟุต

2 Active

2(N + 1)

100%

50 - 80 

วัตต/ตารางฟุต

ลักษณะ TIER 1 TIER 3TIER 2 TIER 4
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ความสูงของพื้นยก (Raised Floor)

1. การกอสรางอาคาร

2. ระบบทําความเย็น

3. ระบบการรักษาความ

ปลอดภัย

ความสามารถในการรับนํ้าหนักของพื้น

แรงดันไฟฟาใชงาน

อัตราการใชงานได (Site Availability)

ระยะเวลาที่ไมสามารถใชงานได 

(Downtime) ตอป

12 นิ้ว

สรางตามขอกําหนด TIER 3 ซึ่งดาตาเซ็นเตอรของบริษัทฯ ออกแบบใหมีระบบสาธารณูปโภค

สํารอง (Redundant Infrastructure) เพื่อลดโอกาสการเกิดความผิดพลาดของระบบ รวมทั้งมี

ระบบจายไฟฟาสาํรอง และไดมกีารออกแบบใหใชพลงังานอยางมปีระสทิธิภาพ รวมท้ังรองรบั

การเกิดเหตุราย เชน ภัยธรรมชาติ และอัคคีภัย เปนตน 

มีระบบทําความเย็นที่มีประสิทธิภาพซึ่งคอยวัดและควบคุมใหอุณหภูมิอยูที่ระดับที่เหมาะสม

ทีส่ดุสาํหรบัอปุกรณอเิลก็ทรอนกิสคอื ประมาณ 21-26 องศาเซลเซยีส + 2 องศาเซลเซยีส และให

มคีวามชืน้ประมาณรอยละ 50 + รอยละ 5 รวมท้ังบรษิทัฯ ออกแบบใหมกีารตดิตัง้ระบบทําความ

เย็นสาํรอง เพือ่ใชในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉนิ ทัง้นี ้การตดิตัง้ระบบทําความเย็นทีม่ปีระสทิธิภาพจะ

ทําใหอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีอายุการใชงานที่ยาวนานขึ้น

มกีารตดิตัง้ระบบรกัษาความปลอดภยัทีเ่ชือ่ถือได กลาวคอื มรีะบบรกัษาความปลอดภยัตัง้แต

ระบบสแกนลายนิว้มอืเพ่ือควบคมุการเขาออกตวัอาคารและหองเซริฟเวอร ระบบกลองวงจรปด

ทั้งภายนอกและภายในหองเซิรฟเวอร รวมทั้งติดตั้งระบบตรวจจับนํ้ารั่ว ระบบตรวจจับควันไฟ 

และระบบดบัเพลงิท่ีทันสมยัเพ่ือรกัษาความปลอดภัยใหแกอปุกรณของบรษิทัฯ และขอมลูของ

ลูกคา ตลอดจนสรางความมั่นใจใหแกลูกคาโดยไดรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 27001

85 ปอนด/

ตารางฟุต

208, 480V

99.67%

28.8 ชั่วโมง

30 - 36 นิ้ว

100 – 150

ปอนด/ตารางฟุต

12 - 15 kV

99.98%

1.6 ชั่วโมง

18 นิ้ว

100 ปอนด/

ตารางฟุต

208, 480V

99.75%

22.0 ชั่วโมง

30 - 36 นิ้ว

150 ปอนด/

ตารางฟุต ขึ้นไป

12 - 15 kV

100.00%

0.4 ชั่วโมง

ลักษณะ TIER 1 TIER 3TIER 2 TIER 4

ที่มา : มาตรฐานของ Uptime Institute ซึ่งเปนบริษัทรับรองมาตรฐาน Data center จากประเทศสหรัฐอเมริกา

 การออกแบบดาต้าเซน็เตอร์ของบริษัทฯ

 บริษัทฯ รวมกับผูออกแบบศูนยขอมูลท่ีมีประสบการณ รวมทั้งปรึกษากับผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ เพ่ือใหดาตาเซ็นเตอรมี

ความเหมาะสมกับผูใชงานสูงสุด โดยในการออกแบบนั้นดําเนินการจัดสรางเปนอาคารแยก 3 ชั้นและแยกอาคารกําเนิดไฟฟาออก

จากอาคารหลัก ในสวนของชั้น 1 ดานหนา สรางเพื่อใหเปนพื้นที่รับรองลูกคาและดานหลังสรางเปนพื้นที่จัดวางอุปกรณไฟฟาซึ่งได

สรางฐานรับนํ้าหนักพิเศษซึ่งสามารถรองรับไดถึง 2,000 กิโลกรัมตอตารางเมตร ในสวนของชั้น 2 และชั้น 3 สรางเปนพื้นที่สําหรับให

บรกิารสาํรองขอมลูทัง้หมด โดยมกีารออกแบบพิเศษใหแยกพ้ืนทีท่ีไ่มเก่ียวของกับลกูคาออกจากพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของ และยงัมฐีานรองรบั

นํ้าหนักใหสามารถรับไดถึง 1,300 กิโลกรัมตอตารางเมตร (266.26 ปอนดตอตารางฟุต) ซึ่งถือวาสามารถรองรับลูกคาไดเกือบทุกรูป

แบบ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
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4. ระบบการติดตอสื่อสาร เปนศูนยรวมของโครงขาย Interlink Fiber Optic Network จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

จึงทําใหสามารถใชงานเชื่อมตอกับโครงขายของ Interlink และผูใหบริการรายอื่นๆ ไดงายและ

สะดวกรวดเร็ว ซ่ึงพรอมดวยทีมงานท่ีทําหนาท่ีในการดูแลเรื่องการเชื่อมตอ นอกจากนั้นยัง

สามารถเชือ่มตอกับโครงขายเคเบิล้ใยแกวนําแสงของบรษิทัฯ ท่ีเชือ่มตอไปยังระบบอนิเทอรเนต็

ภายในประเทศ (National Internet Exchange - NIX) ขนาด 80 Gbps และตางประเทศ 

(International Internet Gateway - IIG) ขนาด 40 Gbps

 โดยการใหบริการพื้นที่ดาตาเซ็นเตอรของบริษัทฯ แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้

 1) Co-Location 

 เปนบรกิารทีล่กูคาดาตาเซน็เตอรสวนใหญของบรษิทัฯ ใชบรกิารในปจจบุนั โดยเปนบรกิารรบัฝากวางเครือ่งเซริฟเวอรของลกูคาใน

พื้นที่สวนตัวที่ทางบริษัทฯ จัดเตรียมไวเปนการเฉพาะสําหรับลูกคาแตละราย โดยมีทีมวิศวกรของบริษัทฯ คอยเฝาระวัง แกไขปญหา 

และใหบริการทางดานเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไมมีวันหยุด และบริการ SMS แจงเตือนเมื่อมีการทํางานที่ผิดปกติ ซึ่งชวยให

ผูใชบริการประหยัดคาใชจายสําหรับอุปกรณและตนทุนการบริหารงาน ลูกคาที่ใชบริการประเภทนี้มักจะเปนกลุมผูใชงานที่มีเครื่อง

เซริฟเวอรเปนของตนเองหากแตมองหาสถานท่ีทีม่รีะบบตางๆ ทีเ่หมาะสมและครบวงจร เชน ระบบรกัษาความปลอดภยั ระบบสาํรอง

ไฟฟา หรือระบบการเชื่อมตอ เชน กลุมบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญที่ตองการความปลอดภัยสูง หรือกลุมลูกคาองคกรที่ตองการ

กระจายความเสี่ยงของการตั้งระบบอยูที่ที่เดียว เปนตน

 ท้ังน้ี สาํหรบัการใหบรกิารรบัฝากวางเครือ่งเซริฟเวอรของลกูคานัน้ลกูคาสามารถเลอืกรปูแบบในการบรกิารได ท้ังในรปูแบบการ

ใหบริการตามขนาดพื้นที่ที่ลูกคากําหนด หรือตามจํานวนตูเซิรฟเวอรของลูกคาก็ได 

 2) Virtual Server 

 เปนการใหบริการเซิรฟเวอรเสมือนคุณภาพสูงซึ่งการทํางานในแตละเซิรฟเวอรนั้นจะแยกกันอยางอิสระ โดยผูใชบริการสามารถ

เลือกสรรในเรื่องของขีดความสามารถ เชน CPU RAM Hard Disk ระบบปฏิบัติการ ตลอดจนโปรแกรมการใชงาน และแอพพลิเคชั่น

ตางๆ ไดอยางอิสระตามความตองการ จึงทําใหมีความยืดหยุนในการใชงานและรองรับการอัพเกรดไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

นอกจากนั้น ยังมีทีมวิศวกรของบริษัทฯ คอยเฝาระวัง แกไขปญหา และใหบริการทางดานเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไมมีวันหยุด 

และบริการ SMS แจงเตือนเมื่อมีการทํางานที่ผิดปกติ ทั้งนี้ บริการดังกลาวเขามามีบทบาทในระบบปจจุบันมากขึ้น เพราะสามารถ

ลดปญหา การจัดซื้อเซิรฟเวอรแยกในแตละหนวยงานและโครงการ ทําใหลดในสวนที่ไมจําเปนและปรับขนาดตามความตองการให

เหมาะสมกับแตละงานมากขึ้น ซึ่งชวยใหผูใชบริการประหยัดคาใชจายสําหรับอุปกรณ เชน เครื่องเซิรฟเวอรขนาดใหญ คุณภาพสูง 

เพื่อมารองรับบริการแอพพลิเคชั่นตางๆ เหมาะสําหรับกลุมผูใชงานทั่วไปที่ตองการมีเครื่องเซิรฟเวอรเปนของตนเอง เชน กลุมบริษัท

ขนาดกลางถึงขนาดใหญ เจาของเวบ็ไซตท่ีมกีารใชงานทรพัยากรสงู และผูท่ีตองการความเสถียรท่ีสงูกวาทัว่ไป เปนตน ซึง่เลง็เห็นถึง

ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี และมีความพรอมท่ีจะดําเนินธุรกิจโดยไมตองลงทุนในอุปกรณ เพ่ือเปนการใชงานตาม

จําเปนและตามความเหมาะสมเทานั้น
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 3) Disaster Recovery Service 

 เปนการใหบรกิารจัดเตรยีมพ้ืนท่ีสาํหรบัจดัวางเซิรฟเวอร และพ้ืนท่ีทํางานในกรณีเกิดเหตขัุดของ หรอืเหตกุารณฉกุเฉนิ โดยลกูคา

สามารถปรับเปลี่ยนความตองการภายในศูนยสํารองขอมูลไดตามความตองการ และบริษัทฯ จะมีทีมคอยเฝาระวัง แกไขปญหา 

และใหบริการทางดานเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไมมีวันหยุด ซึ่งชวยใหผูใชบริการประหยัดคาใชจายดานการพื้นที่และตนทุน

การบริหารงาน เหมาะสําหรับกลุมผูใชงานทั่วไปที่ใหความสําคัญกับการสํารองขอมูล เชน กลุมบริษัทขนาดกลางถึงใหญ และกลุม

ธนาคารและหลักทรัพยเปนตน

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริการพื �นที�ดาต้าเซน็เตอร์

 บริษัทฯ มุงเนนกลุมลูกคา กลุมธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ และกลุมธนาคารและบริษัทหลักทรัพย ซึ่งบริษัทฯ มีการนําเสนอ

บรกิารและเลอืกสรรประเภทของบรกิารใหเหมาะกับวัตถุประสงคของลกูคาแตละราย โดย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559  ดาตาเซน็เตอร

ของบริษัทฯ มีผูใชบริการแลวประมาณรอยละ 95 ของพื้นที่ทั้งหมด   

 กลยุทธ์การแข่งขัน

 1. การสร้างศูนย์รับฝากข้อมูลและศูนย์สาํรองข้อมูลที�แตกต่าง

บรษิทัฯ เลง็เหน็ถึงการใหบรกิารศนูยรบัฝากขอมลูและศนูยสาํรองขอมลูปจจบุนัลวนแลวแตใหบรกิารอยูในศนูยท่ีจดัสรางข้ึนในอาคาร

ทีม่อียูแลว ซึง่มขีอจาํกัดในการออกแบบและใหบรกิาร เชน การรบัน้ําหนกัของพ้ืนทีไ่มไดถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึง่อาคารโดยปกติ

จะสามารถรับนํ้าหนักไดประมาณ 300 กิโลกรัมตอตารางเมตร แตตามมาตรฐาน TIER 3 ศูนยรับฝากขอมูลและศูนยสํารองขอมูล

ควรรับนํ้าหนักได 1,000 กิโลกรัมตอตารางเมตร หรือความสูงแตละชั้นที่ไมเพียงพอสําหรับการยกพื้นที่เหมาะสม ซึ่งอาคารโดยปกติ

จะยกพ้ืนประมาณ 40-60 ซม. แตตามมาตรฐาน TIER 3 ศนูยรบัฝากขอมลูและศนูยสาํรองขอมลูควรยกสงูจากพ้ืน ประมาณ 75 ซม. 

เปนอยางนอย นอกจากนั้นการอยูในอาคารรวมยังไมสามารถควบคุมระบบไฟฟาไดเองโดยหากมีปญหาในระบบไฟฟาอาคารอาจ

จะสงผลกระทบตอศูนยรับฝากขอมูลและศูนยสํารองขอมูล เปนตน ทําใหบริษัทฯ เลือกที่จะกอสรางศูนยรับฝากขอมูลและศูนย

สํารองขอมูลขึ้นมาใหมโดยเริ่มตั้งแตการเลือกสถานท่ีโดยปราศจากผูเชารายอื่น การออกแบบเพ่ือเปนศูนยรับฝากขอมูลและศูนย

สํารองขอมูลโดยเฉพาะโดยยกความสูงระหวางชั้นขึ้นเพื่อรองรับขอกําหนด TIER 3 และรวมถึงการรับนํ้าหนักและรายละเอียดอื่นๆ 

ทั้งหมด ทําใหลูกคาที่มาใชบริการของบริษัทฯ ไดรับคุณภาพและมาตรฐานที่ถูกตองตามหลักสากลและเพิ่มความเชื่อมั่นหากมีการ

ตรวจสอบอีกดวย

 2. การให้บริการตามความต้องการของผู้ใช้บริการ (Customization)

 บริษัทฯ มีแนวนโยบายใหบริการตามความตองการของผูใชบริการ (Customization) อันเน่ืองมาจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความ

ตองการท่ีผูใชบรกิารอาจมแีตกตางกันดวยการออกแบบพืน้ทีใ่หระบบหลกัสามารถรองรบัความตองการลกูคาไดมากกวามาตรฐาน

และพ้ืนทีส่าํหรบัใหบรกิารลกูคาเปนพ้ืนท่ีโลงพรอมปรบัปรงุและจดัสรรใหเหมาะกับลกูคา ทําใหบรษิทัฯ สามารถเสนอบรกิารไดอยาง

หลากหลายและตรงกับความตองการหลักของลูกคา กลาวคือบริษัทฯ สามารถออกแบบพื้นที่ใหบริการดังกลาวใหเปนไปตามความ

ตองการลูกคา ซึ่งเปนการสรางความแตกตางจากผูใหบริการรายอื่น
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 3. การมีโครงข่ายเป็นของตนเอง

 เนื่องจากผูใชบริการฝากขอมูลและศูนยสํารองขอมูลน้ันจําเปนท่ีจะตองเชื่อมตอระบบท่ีฝากไวเขากับระบบที่สํานักงานใหญ

หรอืสาํนกังานสาขา ซึง่จาํเปนตองทาํงานรวมกับผูใหบรกิารโครงขายเพ่ือทําใหการเชือ่มตอเสรจ็สมบรูณ เนือ่งจาก Data Center ของ

บริษัทฯ เปนศูนยรวมของโครงขาย Interlink Fiber Optic จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยจึงทําใหสามารถใชงานเชื่อมตอกับ

เครือขายสํานักงานของลูกคาไดงายและสะดวกรวดเร็ว ซึ่งพรอมดวยทีมงานท่ีทําหนาท่ีในการดูแลเรื่องการเชื่อมตอ นอกจากนี้ยัง

สามารถเชื่อมตอไปยังระบบอินเทอรเน็ตภายในประเทศ (National Internet Exchange - NIX) ขนาด 80 Gbps และตางประเทศ 

(International Internet Gateway - IIG) ขนาด 40 Gbps 

 4. การรับประกันคุณภาพด้วยบริการที�สูงกว่ามาตรฐานที� Service Level Agreement (SLA) 99.982%

 บริษัทฯ ดําเนินการสรางศูนยรับฝากขอมูลและศูนยสํารองขอมูลตามมาตรฐาน TIER 3 ซึ่งออกแบบเพื่อรองรับคุณภาพบริการ

ที่ระดับไมตํ่ากวา 99.982% โดยใหความสําคัญกับระบบไฟฟาและระบบทําความเย็น ซึ่งเปนหัวใจสําหรับธุรกิจดาตาเซ็นเตอร โดย

การออกแบบใหระบบไฟฟาจะตองสามารถทํางานไดตลอดเวลา และมีระบบสํารองท่ีเพียงพอในกรณีท่ีไฟฟาขัดของ ไฟดับ และ

ระบบความเย็นท่ีสามารถรองรับการควบคุมอุณหภูมิใหเหมาะสมไดที่ 23 องศาเซลเซียสตลอดเวลา และวัดเปนคาประสิทธิภาพ

การใชไฟฟา (PUE) ตํ่ากวา 2 นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีทีมวิศวกร ที่คอยเฝาระวัง แกไขปญหา และใหบริการทางดานเทคนิคตลอด 

24 ชั่วโมง ทุกวันไมมีวันหยุด และบริการ SMS แจงเตือนเมื่อมีการทํางานที่ผิดปกติ  และแจงอัพเดททุกครั้งที่มีความคืบหนาในการ

ดําเนินงานเพื่อใหลูกคาที่ใชบริการรูความเคลื่อนไหวในการดําเนินงาน 

 นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดดําเนินการภายใตนโยบายบริหารงานอยางเปนระบบเพ่ือปองกันความผิดพลาดอันอาจเกิดจากบุคคล 

(Human Error) ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผูใชงาน โดยมีการตรวจวัดและรับรองมาตรฐานจากหนวยงานภายนอก ISO 9001:2008 

และ ISO 27001 ซึ่งเปนเครื่องยืนยันมาตรฐานคุณภาพระดับสากล

ภาพรวมอุตสาหกรรมและแนวโน้ม

 บรษิทัฯ และกลุมบรษิทัฯ ดาํเนนิธุรกิจอยูในอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) ซึง่ภาพรวมของอตุสาหกรรม

เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในปจจุบัน มีรายละเอียดดังนี้

 ภาวะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และแนวโนมในอนาคต

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โลกมีการพัฒนาและประยุกตใชระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารในทกุๆ ดานมากย่ิงข้ึน การเกิดขึน้ของอนิเทอรเนต็ทาํใหมนษุยสามารถสือ่สารกันไดอยางรวดเรว็ ท้ังภาพ 

ขอมูล และเสียง อีกทั้งยังชวยลดเวลาในการติดตอสื่อสารและลดตนทุนในการรับรูขาวสารขอมูล ทําใหทั้งภาครัฐและเอกชนของ

ประเทศไทยตองมกีารปรบัตัวเพ่ือกาวใหทันกับพัฒนาการทางเทคโนโลยี อกีทัง้ยังเปนการลดตนทนุการดาํเนนิงานในระยะยาว และ

ชวยจดัระเบยีบในองคกรใหมคีวามคลองตวัและเพ่ิมมาตรฐานและประสิทธิภาพในการทํางานใหมากย่ิงข้ึน การประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในงานดานตางๆ จึงทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้น

 ตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร (ICT)

 จากรายงานของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ตลาด ICT ของประเทศไทยประกอบดวย 5 

กลุมยอย ไดแก (1) ตลาดคอมพิวเตอรฮารดแวร (2) ตลาดซอฟตแวรและบริการซอฟตแวร (3) ตลาดสื่อสาร (4) ตลาดบริการดาน

คอมพิวเตอร และ (5) ตลาดอปุกรณเครือ่งรบัสญัญาณโทรทศันโดยตลาดท่ีมผีลกระทบตอการดาํเนนิธุรกิจโทรคมนาคมของบรษิทัฯ 

คือ ตลาดสื่อสาร ซึ่งเปนตลาดที่มีสัดสวนมากที่สุดของตลาด ICT

 ตลาดสื�อสารของประเทศไทย

 ตลาดสือ่สาร (Communication Market) เปนตลาดทีม่คีวามสาํคญัในฐานะท่ีเปนแรงขับเคลือ่นตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร (Information and Communication Market) อีกทั้งยังเปนตลาดที่มีบทบาทและกลไกสําคัญตอการพัฒนาและเติบโต

ของภาคเศรษฐกิจและสังคมของชาติ โดยตลาดสื่อสารสามารถจําแนกไดเปน 2 องคประกอบหลัก ไดแก

 1. ตลาดอุปกรณสื่อสาร (Communication Equipment)

 2. ตลาดบริการสื่อสาร (Communication Service)
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1. ตลาดอุปกรณสื่อสาร 199,415 226,539 255,734 13.60% 12.89%

2. ตลาดบริการสื่อสาร 300,326 309,450 341,850 3.04% 10.47%

มูลค่าตลาดรวม 499,741 535,989 597,584 7.25% 11.49%

1. เครื่องโทรศัพท  93,358 105,020 108,114 12.49% 2.95%

2. อุปกรณโครงขายหลัก  63,742 69,680 78,780 9.32% 13.06%

3. อุปกรณสื่อสารใชสาย  14,978 16,030 17,980 7.02% 12.16%

4. อุปกรณสื่อสารไรสาย  27,337 35,809 50,860 30.99% 42.03%

มูลค่าตลาดรวม 199,415 226,539 255,734 13.60% 12.89%

ประเภท

ตลาดอุปกรณ์สื�อสาร

ปี 2557

(ล้านบาท)

ปี 2557

(ล้านบาท)

1. ตลาดอุปกรณสื่อสาร 199,415 226,539 255,734 13.60% 12.89%

2. ตลาดบริการสื่อสาร 300,326 309,450 341,850 3.04% 10.47%

มูลค่าตลาดรวม 499,741 535,989 597,584 7.25% 11.49%

1. เครื่องโทรศัพท  93,358 105,020 108,114 12.49% 2.95%

2. อุปกรณโครงขายหลัก  63,742 69,680 78,780 9.32% 13.06%

3. อุปกรณสื่อสารใชสาย  14,978 16,030 17,980 7.02% 12.16%

4. อุปกรณสื่อสารไรสาย  27,337 35,809 50,860 30.99% 42.03%

มูลค่าตลาดรวม 199,415 226,539 255,734 13.60% 12.89%

1. ตลาดอุปกรณสื่อสาร 199,415 226,539 255,734 13.60% 12.89%

2. ตลาดบริการสื่อสาร 300,326 309,450 341,850 3.04% 10.47%

มูลค่าตลาดรวม 499,741 535,989 597,584 7.25% 11.49%

1. เครื่องโทรศัพท  93,358 105,020 108,114 12.49% 2.95%

2. อุปกรณโครงขายหลัก  63,742 69,680 78,780 9.32% 13.06%

3. อุปกรณสื่อสารใชสาย  14,978 16,030 17,980 7.02% 12.16%

4. อุปกรณสื่อสารไรสาย  27,337 35,809 50,860 30.99% 42.03%

มูลค่าตลาดรวม 199,415 226,539 255,734 13.60% 12.89%

1. ตลาดอุปกรณสื่อสาร 199,415 226,539 255,734 13.60% 12.89%

2. ตลาดบริการสื่อสาร 300,326 309,450 341,850 3.04% 10.47%

มูลค่าตลาดรวม 499,741 535,989 597,584 7.25% 11.49%

1. เครื่องโทรศัพท  93,358 105,020 108,114 12.49% 2.95%

2. อุปกรณโครงขายหลัก  63,742 69,680 78,780 9.32% 13.06%

3. อุปกรณสื่อสารใชสาย  14,978 16,030 17,980 7.02% 12.16%

4. อุปกรณสื่อสารไรสาย  27,337 35,809 50,860 30.99% 42.03%

มูลค่าตลาดรวม 199,415 226,539 255,734 13.60% 12.89%

ปี 2559

(ล้านบาท)

ปี 2559

(ล้านบาท)

ปี 2558

(ล้านบาท)

ปี 2558

(ล้านบาท)

อัตราการเตบิโต

อัตราการเตบิโต

2557-2558

2557-2558

2558-2559

2558-2559

ที่มา : สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

ที่มา : สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

 จากขอมูลเกี่ยวกับมูลคาตลาดสื่อสารของประเทศไทยป 2558 และประมาณการป 2559 โดยฝายวิจัยนโยบายสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) พบวา ในภาพรวม มูลคาตลาดสื่อสารป 2558 เพิ่มสูงขึ้นจากป 2557 ในอัตรารอยละ 

7.25 คือเพิ่มขึ้นเปน 535,989 ลานบาท ในป 2558 จาก 499,741 ลานบาท ในป 2557 ในขณะที่ประมาณการป 2559 คาดวามูลคา

ตลาดสื่อสารจะเพิ่มสูงขึ้นรอยละ 11.49 เมื่อเทียบกับป 2558 หรือคิดเปนจํานวนมูลคาตลาดสื่อสารทั้งสิ้น 597,584 ลานบาท โดย

มูลคาตลาดสวนใหญยังคงมาจากตลาดบริการสื่อสารเปนหลัก ซึ่งคิดเปนมูลคาท้ังส้ิน 341,850 ลานบาทสําหรับประมาณการป 

2559 หรือคิดเปนรอยละ 57.21 ของตลาดสื่อสารทั้งหมด ในขณะที่อีกรอยละ 42.79 มาจากตลาดอุปกรณสื่อสาร ซึ่งคิดเปนมูลคา 

225,734 ลานบาท พบวาอัตราการเติบโตของมูลคาตลาดสื่อสารป 2559 

 ตลาดอปุกรณสือ่สารเปนตลาดท่ีมอีตัราการเติบโตอยางตอเน่ืองมาโดยตลอด ในป 2558 ตลาดอปุกรณส่ือสาร มมีลูคา 226,539 

ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 199,415 ลานบาท ในป 2557 คิดเปนอัตราการเติบโต รอยละ 13.6 และประมาณการวาในป 2559 จะมีอัตรา

การเติบโตเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 12.89 หรือคิดเปนมูลคา 255,734 ลานบาท โดยท่ีตลาดอุปกรณสื่อสารประกอบดวย 1. ตลาด

เครื่องโทรศัพท (Telephone Handset) 2. ตลาดอุปกรณโครงขายหลัก (Telco Network Equipment) 3. ตลาดอุปกรณสื่อสารใช

สาย (Wireline Equipment) และ 4. ตลาดอุปกรณสื่อสารไรสาย (Wireless Equipment)

 ตลาดเครื่องโทรศัพทและตลาดอุปกรณสื่อสารไรสายคาดวาเปนตลาดหลักท่ีจะทําใหตลาดอุปกรณสื่อสารขยายตัวในป 2559 

อันเนื่องมาจาก การเพ่ิมข้ึนของตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่โดยเฉพาะสมารทโฟน และการลงทุนดานอุปกรณสื่อสารไรสายเพ่ือรองรับ

ความนิยมการใชงานแบบพกพาที่มีการขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ และทดแทนการใชงานประจําที่ในรูปแบบตางๆ
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1. บริการโทรศัพทประจําที่ 16,000 14,809 13,016 (7.44%) (12.11%)

2. บริการโทรศัพทเคลื่อนที่  209,660 216,404 246,559 3.22% 13.93%

3. บริการอินเทอรเน็ต  48,663 53,578 59,396 10.10% 10.86%

4. บริการโทรศัพทระหวางประเทศ  12,412 10,357 7,808 (16.56%) (24.61%)

5. บริการสื่อสารขอมูล 13,591 14,302 15,071 5.23% 5.38%

มูลค่าตลาดรวม 300,326 309,450 341,850 3.04% 10.47%

ตลาดบริการสื�อสาร
ปี 2557

(ล้านบาท)

1. บริการโทรศัพทประจําที่ 16,000 14,809 13,016 (7.44%) (12.11%)

2. บริการโทรศัพทเคลื่อนที่  209,660 216,404 246,559 3.22% 13.93%

3. บริการอินเทอรเน็ต  48,663 53,578 59,396 10.10% 10.86%

4. บริการโทรศัพทระหวางประเทศ  12,412 10,357 7,808 (16.56%) (24.61%)

5. บริการสื่อสารขอมูล 13,591 14,302 15,071 5.23% 5.38%

มูลค่าตลาดรวม 300,326 309,450 341,850 3.04% 10.47%

1. บริการโทรศัพทประจําที่ 16,000 14,809 13,016 (7.44%) (12.11%)

2. บริการโทรศัพทเคลื่อนที่  209,660 216,404 246,559 3.22% 13.93%

3. บริการอินเทอรเน็ต  48,663 53,578 59,396 10.10% 10.86%

4. บริการโทรศัพทระหวางประเทศ  12,412 10,357 7,808 (16.56%) (24.61%)

5. บริการสื่อสารขอมูล 13,591 14,302 15,071 5.23% 5.38%

มูลค่าตลาดรวม 300,326 309,450 341,850 3.04% 10.47%

1. บริการโทรศัพทประจําที่ 16,000 14,809 13,016 (7.44%) (12.11%)

2. บริการโทรศัพทเคลื่อนที่  209,660 216,404 246,559 3.22% 13.93%

3. บริการอินเทอรเน็ต  48,663 53,578 59,396 10.10% 10.86%

4. บริการโทรศัพทระหวางประเทศ  12,412 10,357 7,808 (16.56%) (24.61%)

5. บริการสื่อสารขอมูล 13,591 14,302 15,071 5.23% 5.38%

มูลค่าตลาดรวม 300,326 309,450 341,850 3.04% 10.47%

ปี 2559

(ล้านบาท)

ปี 2558

(ล้านบาท)

อัตราการเตบิโต

2557-2558 2558-2559

ที่มา : สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

 ตลาดบริการสื่อสารเปนตลาดทีเ่ปนสัดสวนหลักของตลาดสื่อสารโดยคดิเปนสดัสวนรอยละ 60.10 และรอยละ 57.73 ของตลาด

สื่อสารในป 2557 และ 2558 ตามลําดับ โดยตลาดบริการสื่อสารเติบโตจาก 300,326 ลานบาท ในป 2557 เปน 309,450 ลานบาท

ในป 2558 คิดเปนอัตราการเติบโต รอยละ 3.04 และประมาณการวาในป 2559 จะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 10.47 

หรือคิดเปนมูลคา 341,850 ลานบาท โดยที่ตลาดบริการสื่อสารสามารถจําแนกออกเปน 1. ตลาดบริการโทรศัพทประจําที่ (Fixed 

Line Service) 2. ตลาดบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Service) 3. ตลาดบริการอินเทอรเน็ต (Internet Service) 4. ตลาดบริการ

โทรศัพทระหวางประเทศ (International Calling Service) 5. ตลาดบริการสื่อสารขอมูล (Data Communication Service)

 ถึงแมวาการใชบรกิารโทรศพัทประจาํทีแ่ละบรกิารโทรศพัทระหวางประเทศทีล่ดลง เน่ืองจากผูบรโิภคเปลีย่นพฤติกรรมการตดิตอ

สื่อสารจากบริการโทรศัพทประจําที่และบริการโทรศัพทระหวางประเทศในอดีตเปนบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ และอุปกรณพกพาอื่นๆ 

รวมทั้งการสื่อสารผาน Application ตางๆ อยางไรก็ตาม ตลาดบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งเปนตลาดที่ใหญที่สุดของตลาดบริการ

สื่อสาร ยังคงจะขยายตัวอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหบริการสื่อสารขอมูล (Non Voice) ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งเปนผล

มาจากความครอบคลุมของการใหบริการ 3G บนคลื่นความถี่ยาน 2100 MHz ระดับราคาอุปกรณเคลื่อนที่พกพาทั้งโทรศัพทสมารท

โฟน และแท็บเล็ตลดตํ่าลง และการใชงานสื่อสังคมออนไลนของผูใชหนาใหมทั้งผูสูงวัยและเยาวชนเพิ่มมากขึ้น

 นโยบายดจิติอลเพื�อเศรษฐกจิและสังคม (Digital Economy)

 จากขอมูลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (http://bit.ly/2nsMaX3) ในป 2557 รัฐบาลไดประกาศนโยบาย

ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ซึ่งเปนนโยบายที่สําคัญเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชให

เขากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเปนนโยบายท่ีเอื้อประโยชนตออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 

ในอนาคตเปนอยางย่ิง โดยนโยบายดังกลาวมุงเนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิตอล โดยมีเปาหมายเพ่ือใหการเชื่อมตอขอมูล

ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีขนาดที่เพียงพอกับการใชงาน มีเสถียรภาพที่มั่นคง ผูบริโภคสามารถเขาถึงการเชื่อมตอไดในราคาที่เหมาะสม 

เพ่ือเปนพ้ืนฐานไปสูการตอยอดกิจกรรมการพัฒนาประเทศ ท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยโครงสราง

พื้นฐานดิจิตอล หมายถึง โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โทรคมนาคม (Telecommunication) และการแพรภาพ

กระจายเสยีง (Broadcast) รวมท้ังการหลอมรวมของเทคโนโลยี (Convergence) ทัง้ 3 ดานท่ีเปนนวัตกรรมใหมในการพัฒนาดจิติอล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 โดยแนวทางขับเคลื�อนกรอบยุทธศาสตร์ดจิติอลเพื�อเศรษฐกจิและสังคมประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดงันี �

 1. การพฒันาโครงสร้างพื �นฐานดจิติอล (Hard Infrastructure) รัฐจะเรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหโครงขายการสื่อสาร

ครอบคลุมทั่วประเทศ มีขนาดเพียงพอตอการใชงาน มีเสถียรภาพในราคาที่เหมาะสม ทําใหประเทศไทยมีโครงสรางพื้นฐาน

การสื่อสารหรือบรอดแบนดความเร็วสูงมากที่มีเสถียรภาพและมีราคาถูก พรอมใหบริการสําหรับธุรกิจตางชาติท่ีจะเขามา

ลงทุนในประเทศไทยทั้งในธุรกิจ ICT เอง เชน การตั้ง Data Center การใหบริการ Cloud Computing การมารวมทุนในธุรกิจ

โทรคมนาคม และซอฟตแวรแอพพลิเคชั่น หรือธุรกิจอื่นๆ ที่ใชประโยชนจากการสื่อสารที่มีคุณภาพในการเชื่อมตอกับโลก

 ตลาดบริการสื�อสาร (Communication Service)
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 2. การสร้างความมั�นคงปลอดภยั และความเชื�อมั�นในการทาํธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดจิติอล (Soft Infrastructure) รัฐจะ

เรงทบทวน ปรับปรุง ยกรางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลทุกฉบับ โดยมีกฎหมาย กฎระเบียบดานการ

ลงทุนและกํากับดูแลดานโทรคมนาคม (และอินเทอรเน็ต) ที่ทันสมัย เปนธรรมตอทุกฝาย รวมถึงมีกฎหมาย กฎระเบียบ และ

แนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของระบบดิจิตอล และการคุมครองขอมูลประเภทตางๆ เปนการเพ่ิม

ความเชื่อมั่น และสรางบรรยากาศที่ดี เพื่อดึงดูดนักลงทุนจากตางประเทศ

 3. โครงสร้างพื �นฐานเพื�อส่งเสริมการให้บริการ (Service Infrastructure) นอกจากการพัฒนาประเทศไทยมโีครงสรางพ้ืนฐาน

การใหบริการท่ีครอบคลุม และมีมาตรฐาน เพ่ือสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมบริการผานระบบดิจิตอลตางๆ ของทั้งภาครัฐและ

เอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงมากย่ิงข้ึน โดยมีตนทุนต่ําลงกวาเดิม สิ่งท่ีจําเปนตองดําเนินการควบคูกันไป

ก็คือ การสงเสริมการใหบริการ

  รัฐจะเรงยกระดับการใหบริการ e-Government โดยการเชื่อมโยงขอมูลภาครัฐผาน Platform ของรัฐ เนนบริการพื้นฐานและ

บรกิารขามหนวยงาน (รวมถึงการสรางฐานขอมลูกลาง ID แหงชาติ และการจดัต้ังศูนยกลางขอมลูภาครฐั) รวมถึงจดัเก็บเปด

เผย และแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ ตามมาตรฐาน Open Data (และผลักดันใหมีกฎหมายการพัฒนา Open Government 

Data) เพื่ออํานวยความสะดวกในการเชื่อมโยงขอมูลผาน Application Programming Interface (API) และนํามาซึ่งการ

พัฒนาสินคาและบริการใหมๆ เชิงนวัตกรรมจากภาครัฐและเอกชน

 4. การส่งเสริมและสนับสนุนดจิติอลเพื�อเศรษฐกจิ (Digital Economy Promotion) รัฐบาลจะกระตุนเศรษฐกิจดวยการสราง

ระบบนิเวศดิจิตอลอยางครบวงจร ที่มีผูประกอบการดิจิตอล (Digital Entrepreneur) เกิดใหมจํานวนมาก และปรับเปลี่ยน

วิธีการทาํธุรกิจของผูประกอบการไทยในดานตางๆ จากการแขงขันเชงิราคาไปสูการแขงขนัเชงิการสรางคุณคาของสนิคาและ

บริการ (Service Innovation) ที่ผูบริโภคพอใจสูงสุด

  รัฐจะเพ่ิมขีดความสามารถของภาคธุรกิจ ใหสามารถสรางมูลคาเพ่ิมของผลิตภัณฑ/บริการดวยการประยุกตใชเทคโนโลยี

ดจิติอลและการตอยอดนวัตกรรม เชน การตัง้ศนูยบรกิาร Digital Business Analytic ใหผูประกอบการ SMEs การตัง้กองทนุ

สนับสนนุธุรกิจดจิติอล SMEs การสราง National APIs' Platform สาํหรบั SMEs การขยายฐานการพัฒนา Service Platform 

ที่มีอยูใหรองรับบริการรูปแบบใหม รวมทั้งสราง Agile e-Marketplace บนระบบ Cloud Computing ที่มีความทันสมัยและ

สะดวกในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) เพ่ือสงเสริมธุรกิจไทยโดยเฉพาะในกลุมธุรกิจขนาด

กลางและขนาดเลก็ตลอดจนการสรางใหเกิดธุรกิจใหมดวยการใชเทคโนโลยดิีจติอลเพ่ือสนับสนุนการตลาดท้ังภายในประเทศ

และตางประเทศ

 5. ดจิติอลเพื�อสังคมและทรัพยากรความรู้ (Digital Society) คือ การพัฒนาสังคมดิจิตอลที่มีคุณภาพ ดวยการพัฒนาขอมูล

ขาวสาร และบริการของรัฐตางๆ ที่เอื้ออํานวยตอคนทุกระดับ คํานึงถึงผูดอยโอกาสใหสามารถเขาถึงไดทุกที่ ทุกเวลา อยาง

ทัว่ถึง เทาเทยีมกันผานเทคโนโลยีดจิติอล รวมท้ังประเทศไทยมคีลงัทรพัยากรสารสนเทศเพ่ือเก็บรวบรวมขอมลูและองคความ

รูของประเทศในรูปแบบดิจิตอลที่ประชาชนสามารถเขาถึงและสามารถเรียกขอมูลมาใชหรือนําไปวิเคราะหตอยอดไดอยาง

สะดวกงายดาย ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของโลก

 สาํหรับการบริหารจดัการระบบเศรษฐกจิให้สอดคล้องกับ Digital Economy สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ขั �นตอน ดงันี �

 1. Digital Commerce : ธุรกจิภาค Digital เปนการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินการทางธุรกิจหรือธุรกรรมเนื่องจากความตองการ

ของผูบรโิภคนัน้เปลีย่นแปลงไป หรอืทีใ่นอดีตเราเรยีกวา E-Commerce แตในปจจบุนัชองทางในการดาํเนนิการนัน้มมีากกวา

หนึ่งชองทาง ไมวาจะเปนการขายผาน Website การสงผาน E-mail ขายตรง การ Post ใน Web Board และกระทูตางๆ สราง

ความสนใจใหกับผูใชงาน หรือชองทางอื่นๆ โดยมีจุดประสงคหลักเพื่อที่จะสรางใหเกิดปริมาณการเขาถึงหรือ Traffic มาก

ทีส่ดุ ซึง่จะกอใหเกิดเปนธุรกรรมขึน้หากทางลกูคาตกลงหรอืเลือกใชบรกิาร นอกเหนือไปจากการแนะนําบรกิารแลวยังรวมไป

ถึงการทาํธุรกรรมทางการเงนิผานทางชองทางทีน่าํเอาเทคโนโลยีเขามาประยุกต เชน การจายเงนิออนไลน ผานทางโทรศัพท 

หรือการโอนเงินผานทางอินเทอรเน็ต เปนตน
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 2.  Digital Transformation : การประยุกต์ใช้ภาค Digital การนําเอาเทคโนโลยีดจิติอลตางๆ มาประยุกตใชใหเกิดมลูคาทางธุรกิจ

นอกเหนอืจากดานการคา โดยเฉพาะในดานประสทิธิภาพในการทําธุรกิจ ขีดความสามารถในการแขงขนัดานการทํางาน ลด

ตนทุน การวิเคราะหความตองการของลูกคาเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกคา เชน การจัดทํา Website ในรูปแบบที่สามารถ

แสดงผลไดในอปุกรณพกพาตางๆ การพัฒนา Social Media เพือ่ใหสรางความสมัพันธกับลกูคาเพ่ิมขึน้ รวมถึงการวเิคราะห

ขอมูลของลูกคาจากชองทาง Digital 

 3. Digital Consumption : การบริโภคภาค Digital คือการที่นําเอาเทคโนโลยีมาใชเปนชองทางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคา

หรอืบรกิาร ทดแทนการซือ้ขายทีม่อียูเดมิ โดยเปนการนําเอาเทคโนโลยีท้ังการสือ่สารและการทําธุรกรรมตางๆ มาประยุกตให

เกิดประสิทธิภาพในการใชและเกิดความสะดวกสบายที่มากขึ้น เชน ในอดีตการซื้อขายเสื้อผา ผูที่ตองการสินคาจําเปนที่จะ

ตองเดินทางไปยังรานคานั้นๆ และทําการลองสินคา กอนจะเกิดเปนการซื้อขายขึ้นมาจริง แตในปจจุบันผูใชงานอาจจะเพียง

แคเขาไปตรวจดูรายการสินคาที่ขายอยูตาม Social Media เชน Instagram หรือ Facebook หรือใน Website ตางๆ เปนตน 

หากพอใจก็นาํไปสูการตดิตอสือ่สารในชองทางตางๆ ไมวาจะเปน Line หรอื E-mail เปนตน ทัง้นีด้วยประสทิธิภาพหรอืความ

รวดเร็วที่เพิ่มมากขึ้นทําใหการบริโภคของผูบริโภคนั้นเพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย

 เพื่อรองรับนโยบายดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหรองรับการเพิ่มขึ้น

ของธุรกรรมหรือเพ่ือเปนชองทางเพ่ือใหลูกคาสามารถเขาถึงไดมากข้ึน เชน การพัฒนาดานการเขาถึงบริการอินเทอรเน็ต ของผูใช

งานโดยทั่วไปไมวาจะเปน ADSL หรือเทคโนโลยี Fiber Optic (FTTX) ซึ่งลวนแลวแตตองมีการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานหลัก เชน 

โครงขายโทรคมนาคม เพื่อใหสามารถรองรับปริมาณขอมูลที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาเสถียรภาพในการรับสงขอมูล 

ที่มา : SCB Economic Intelligence Center (EIC) ฉบับวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
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 หากวิเคราะหความพรอมในการกาวสูยุค Digital Economy จะพบวาประเทศไทยยังตามหลังประเทศใกลเคียงอยางเกาหลีใต

และมาเลเซียอยูพอสมควร โดยประเทศไทยอยูอันดับที่ 67 ของโลกจากดัชนีความพรอมโครงขาย (Networked Readiness Index) 

ในป 2558 โดยไทยยังสามารถพัฒนาในดานตางๆ ไดอกีมาก ไมวาจะเปนโครงสรางพ้ืนฐาน การใชงานของทัง้ภาครฐั ภาคธุรกิจและ

ภาคประชาชน

 โดยในป 2559 คาดวาประเทศไทยจะอยูอันดับที่ 62 ของโลกสําหรับดัชนีความพรอมโครงขาย (Networked Readiness Index) 

ดังแสดงในแผนภาพดานลาง

 จะเห็นไดวา อันดับ 1-3 มีเพียงสิงคโปรประเทศเดียวที่ไมไดอยูใน EU แตหากพิจารณาเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก

ที่อยูใน 10 อันดับแรกมีเพียง 2 ประเทศ ไดแก สิงคโปร (อันดับที่ 1 ป ทั้งป 2558 และ 2559) และ ญี่ปุน (อันดับที่ 10 ป ทั้งป 2558 

และ 2559)

 ซึ่งพัฒนาการของประเทศไทยในป 2559 แยกตามปจจัยตางๆ แสดงตามแผนภาพดานลาง 

ที่มา : World Economic Forum, The Global Information Technology Report 2558

ที่มา : World Economic Forum, The Global Information Technology Report 2558
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 เมื่อพิจารณาผลการจัดอันดับ ป 2559 พบวา ปจจัยธุรกิจและสภาพแวดลอมในการสรางสรรคนวัตกรรม (Business and 

Innovation Environment) เปนประเด็นที่ไทยอยูในอันดับที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับดานอื่นๆ โดยอยูในอันดับที่ 48 นอกจากนี้ ยัง

มีปจจัยอื่นที่ไทยขยับขึ้นมาก คือ ความสามารถในการใชจาย (Affordability)  อยูอันดับ 64 รองลงมาปจจัยผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

(Economic Impacts) อนัดบัท่ี 74 อยางไรก็ตามประเดน็ท่ีแสดงใหเห็นวาความพรอมของไทยลดลง คอื โครงสรางพ้ืนฐานและดจิติอล

คอนเทนต (Infrastructure and Digital Content)

 หากวิเคราะหถึงการเขาถึงระบบ 3G หรือ 4G ซึ่งเกิดขึ้นไดจากโครงขายพื้นฐานที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้น กลาวคือ มีการประมูลคลื่น

ออกมาใหผูใหบรกิารไดเริม่ใหบรกิารทําใหอตัราการใชงานโทรศพัทมอืถือระบบดงักลาวเพ่ิมสงูขึน้ไปอยูที ่121% สงูกวาท้ังเกาหลใีต

และมาเลเซยี แตหากดกูารใชงานอนิเทอรเน็ตตอประชากรแลวจะพบวายังไมสูงมากนักเพียง 23% คาดวาเปนผลมาจากความพรอม

และความครอบคลุมของระบบโครงขายที่ยังรองรับขอมูลขนาดใหญที่มีการขยายมากขึ้นในปจจุบันไดไมดีพอ

ที่มา : SCB Economic Intelligence Center (EIC) ฉบับวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

ที่มา : SCB Economic Intelligence Center (EIC) ฉบับวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
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 หากพิจารณาถึงการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พบวาประเทศไทยเติบโตอยางรวดเร็วที่ประมาณรอยละ 20 ตอป ในขณะที่

มูลคาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยยังมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับมาเลเซียและเกาหลีใต นอกจากนี้การใชงานโซเชียลมีเดีย

ของไทยเติบโตรวดเร็วมากถึงรอยละ 33 และมีอัตราการใชโซเชียลมีเดียสูงถึงเกือบครึ่งหนึ่งของประชากร 

 ปจจัยที่มีผลกระทบตอตลาดสื่อสารในป 2558

ที่มา : สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

ปัจจยับวก

ปัจจยัโดยทั�วไป

ปัจจยัลบ

 • การใชงานอินเทอรเน็ตและเทคโนโลยีสื่อสารขอมูลเพื่อ

เพ่ิมศักยภาพการแขงขันรองรับการใชงาน Cloud และ 

Big Data

 • การใชงานโทรศัพทสมารทโฟนและ Mobile Data รองรบั

ความตองการใช Social Media และอินเตอรเนต

 • การประมูลคลื่นความถี่สําหรับใหบริการ 4G

 • การทําธุรกรรมออนไลนเริ่มเปนที่ยอมรับมากขึ้น

 • นโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลกระตุนบรรยากาศการใชจาย

และการลงทุน

 • AEC ขยายชองทางธุรกิจและฐานลูกคา

 • สภาวะทางเศรษฐกิจ

 • สภาวะทางการเมือง

 • การขยายโครงขาย 3G/4G ของผูใหบริการโทรคมนาคม

 • นโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล เชน บรอดแบนดทั่วประเทศ โครงสรางพื้นฐานภาครัฐ การบมเพาะธุรกิจ Startup และการสราง

รานคาออนไลนชุมชน เปนตน

 • National e-Payment การพัฒนาระบบการรับจายทางอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐ ซึ่งจะเริ่มมีการใชงานบางสวนในป 2559

 • การลงทุนโครงการขนาดใหญของภาครัฐ เชน โครงการรถไฟฟาที่มีการติดตั้ง Fiber Optic เพื่อใหบริการขนสงมวลชน และ

บริการโทรคมนาคม

 • Digital Transformation ของธุรกิจขนาดตางๆ เพื่อการใหบริการแกลูกคาและการบริหารจัดการองคกร

 • Industry 4.0 ที่มีการนํา IoT/M2M เขาไปใชในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

 • เศรษฐกิจประเทศยังมีแนวโนมชะลอตัวตอเนื่อง 

ประชาชนและธุรกิจเอกชนยังคงระมัดระวังการใชจาย

 • สถานการณบานเมืองทางความมั่นคงและทางการเมือง

 • การชะลอการลงทุนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจดานสื่อสาร
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ที่มา : สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

แนวโน้มเทคโนโลยี

 • OTT Service : จากการพัฒนาโครงขายความเร็วสูงทั้งแบบใชสายและไรสาย ทําใหเกิดบริการคอนเทนตผานทางออนไลน 

เชน IPTV หรือ Video on demand โดยผูใหบริการไมตองมีการลงทุนโครงขายของตนเอง

 • Mobile Payment : การทําธุรกรรมผานเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี โดยตัดเงินผานบัญชีธนาคาร บัตรเครติด หรือบัญชี

อิเล็กทรอนิกส

 • Cyber Security : การปองกันภยัคกุคามออนไลน ทัง้ขอมลูสวนบคุคล ขอมลูองคกร การหลอกลวง โดยอาศยัชองโหวตางๆ 

ของระบบ ICT ที่ภาคสวนตางๆ ตองใหความสําคัญตอการบริหารจัดการความเสี่ยงยิ่งขึ้น

 • IoT/M2M : มีการพัฒนามากข้ึนนอกเหนือจาก Wearable Device หรือ Mobile Deviceโดย จะมีแพลตฟอรมกลางสําหรับ

ใหอุปกรณตางๆ สามารถสื่อสารและทางานเชื่อมตอกันได ซึ่งจะเกิดการนําไปใชในชีวิตประจําวันทั้งสวนบุคคลและธุรกิจ

ยิ่งขึ้น

 • Big Data : มีความจําเปนตอการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจและการตลาด เพ่ือตอบความตองการของ

ลูกคาไดอยางทันที

 • FTTx : เปนเทคโนโลยีสือ่สารความเรว็สงูท่ียงัมพ้ืีนทีร่องรบัการขยายตวัไดอกีมาก และรฐัใหความสาํคญัในการขยายบรกิาร

ใหทั่วถึง

 • SDN/NFV/Cloud : เปนการใชเทคโนโลยี Virtualization และ Cloud เพ่ือบริหารจัดการโครงขายโทรคมนาคมอยางมี

ประสิทธิภาพ เกิดความคลองตัว และลดตนทุน
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 ธุรกิจทุกประเภทมีความเสี่ยงแตกตางกันไปและอาจสงผลกระทบตอองคกรมากนอยตามความสําคัญและวิธีการบริหารความ

เสี่ยงของแตละองคกร โดยบริษัทฯ มีความเสี่ยงหลักๆ ซึ่งสามารถจําแนกไดดังตอไปนี้

ความเสี่ยงดานการดําเนินธุรกิจ
กรณีการถูกยกเลิกสัญญาการเป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายสินค้าหรือเมื�อบริษัทผู้ผลิตสินค้าแต่งตั �งตวัแทนจดัจาํหน่ายใน

ประเทศไทยเพิ�มเตมิ

 บริษัทฯ เปนตัวแทนจัดจําหนาย (Distributor) สายสัญญาณ (Cabling) อยูสองยี่หอหลัก ไดแก LINK และ COMMSCOPE (เดิม 

AMP) ซึ่งเปนสินคาของบริษัทผูผลิตอุปกรณขายสายสัญญาณของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสัดสวนการขายสินคายี่หอ LINK คิด

เปนสัดสวนกวารอยละ 60 ของรายไดจากการจัดจําหนายของบริษัทฯ ในการนี้บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งเปนผูจัดจําหนายสินคาใน

ประเทศไทยแตเพียงผูเดยีว (Exclusive Distributor) ใหแกสนิคาย่ีหอ LINK และเปนผูจดัจาํหนายสนิคาในประเทศไทย (Authorized 

Distributor) ใหแกสินคายี่หอ COMMSCOPE ซึ่งสินคาทั้งสองยี่หอ ไดแก LINK และ COMMSCOPE นี้ เปนสินคาอุปกรณขายสาย

สัญญาณและสื่อสารโทรคมนาคมที่มีผลิตภัณฑหลากหลาย และมีความคลายคลึงกันในการใชงาน สามารถใชทดแทนกันได ซึ่ง

แตละย่ีหอมคีวามโดดเดนไมเหมอืนกัน ทาํใหลกูคามทีางเลอืกสนิคาใหตรงตามความตองการกับการใชงานได ท้ังนีห้ากผูผลติสนิคา

เหลาน้ีไมตอสญัญาการเปนตวัแทนจดัจาํหนายใหกับบรษิทัฯ อาจสงผลกระทบตอโครงสรางยอดขายและกําไของบรษิทัฯ ไดโดยผล 

กระทบที่อาจจะเกิดขึ้นคือบริษัทฯ อาจตองหาผูผลิตสินคารายใหมในกรณีที่ถูกยกเลิกสัญญาการเปนผูจัดจําหนายดังกลาว รวมถึง

สินคาที่มาจากผูผลิตรายใหมอาจมีคุณภาพไมทัดเทียมกับสินคาเดิมที่มีอยู ซึ่งเปนที่ยอมรับทางดานคุณภาพโดยมาตรฐานสากล 

โดยอาจสงผลกระทบใหลูกคาเสียความเชื่อมั่นในคุณภาพสินคาของบริษัทฯ และลดปริมาณการสั่งซื้อลง อันอาจสงผลใหยอดขาย

และกําไรของบริษัทฯ ลดลง 

 อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ เปนผูบุกเบิกและมีสวนสําคัญในการทําการตลาดใหกับอุปกรณขายสายสัญญาณท้ังสองย่ีหอ

ในประเทศไทย อีกทั้งบริษัทฯ เปนตัวแทนจัดจําหนายที่มีคุณภาพ โดยสามารถรักษาและเพิ่มยอดขายและสวนแบงการตลาดใหแก

อุปกรณขายสายสัญญาณทั้งสองยี่หอในประเทศไทยนับตั้งแตไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจัดจําหนายไดดีมาโดยตลอด บริษัทฯ 

จงึนบัเปนคูคาท่ีสาํคญักับบรษิทัผูผลติเหลาน้ัน ซึง่เปนเหตุผลท่ีทําใหบรษิทัฯ มัน่ใจวาความเส่ียงท่ีจะถูกยกเลกิสัญญาการเปนตวัแทน

จําหนายนั้นมีนอยในระดับที่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการได และหากบริษัทผูผลิตเหลานั้นยกเลิกสัญญาการเปนตัวแทนจําหนาย

ของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ก็สามารถท่ีจะหาคูคาอืน่ๆ ท่ียินดใีหบรษิทัฯ เปนตวัแทนจดัจาํหนายและทาํการขยายตลาดในประเทศไทยใหได 

โดยมคีวามสาํเรจ็ในการทาํการตลาดใหแกผลติภัณฑท้ังสองย่ีหอดงักลาวท่ีบรษิทัฯ ไดทาํสาํเรจ็มาแลวเปนเครือ่งรบัประกัน นอกจาก

นี ้บรษิทัฯ ไดจดทะเบยีนเปนเจาของเครือ่งหมายการคา “LINK” ภายในประเทศไทยแตเพียงผูเดียว ทําให บรษิทัฯ สามารถท่ีจะจดัหา

ผูผลิตรายอื่นในการผลิตสินคาภายใตเครื่องหมายการคา “LINK” เพื่อจัดจําหนายภายในประเทศไทยแทนผูผลิตรายเดิมได

ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ธุรกิจของบรษิทัฯ เกีย่วของกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมกีารเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็ หากบรษิทัฯ ไมสามารถตดิตามความ

กาวหนาและพัฒนาการทางเทคโนโลยีใหสอดคลองกับความตองการของตลาด อาจทําใหบรษิทัฯ ไมสามารถรกัษาลกูคาท่ีมอียูและ

เสียโอกาสทางธุรกิจได   

 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดจัดใหมีการพัฒนาท้ังสินคาและความรูของพนักงานอยูเสมอ ทําใหบริษัทฯ สามารถตอบสนองความ

ตองการของลกูคาไดอยางทันทวงที บรษิทัฯ ยังจดัใหมกีารสาํรวจความตองการของลกูคาในปจจบุนัรวมถึงการสาํรวจความเคลือ่นไหว

และการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยใีนตลาดโลกผานการดงูานแสดงสนิคาในตางประเทศอยูอยางสมํา่เสมอ เพ่ือใหสนิคาและบรกิาร

ของบรษิทัฯ มกีารพัฒนาและกาวทนัการเปลีย่นแปลงดงักลาวได ท้ังน้ี บรษิทัฯ ไดจดัใหมกีารฝกอบรมใหแกท้ังพนักงานภายในบรษิทัฯ 

เองและใหแกลูกคาทั่วไปที่สนใจอีกดวย 

ปจจัยความเสี่ยง11
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 อนึ่ง บริษัทฯ ยังไดนําความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมาเปนโอกาสในการตอยอดทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ ไดสราง

วัฒนธรรมองคกรใหเปนองคกรวิศวกรรมที่มีนวัตกรรมสินคาใหมๆ สําหรับตลาดใหมมาโดยตลอด

ความเสี�ยงด้านกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลที�เกี�ยวข้องกับกจิการโทรคมนาคม

 การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความเก่ียวของกับธุรกิจวิศวกรรมและธุรกิจโทรคมนาคม ซึ่งในปจจุบันการประกอบกิจการ

โทรคมนาคมอยูภายใตการกํากับดูแลขององคกรอิสระที่ทําหนาที่กํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม คือ คณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ซึ่งการออกนโยบายและกฎระเบียบตางๆ โดย กสทช. อาจสงผล 

กระทบอยางมีนัยสําคัญตอกิจการโทรคมนาคม เชน นโยบายดานการแขงขันเสรี นโยบายดานคาธรรมเนียมและคาบริการ และ

นโยบายคุมครองผูใชบรกิาร ทัง้นี ้การเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบตางๆ เหลานีอ้าจทําใหบรษิทัฯ เผชญิกับความเสีย่งหากการเปลีย่นแปลง

นั้นสงผลกระทบในเชิงลบตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

 อยางไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ เปนผูไดรับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. อยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนั้นกอน

ทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงนโยบายหรอืกฎหมายใดๆ ในทางปฏิบตัแิลว กสทช. จะมกีารแจงใหผูประกอบการทราบลวงหนา รวมท้ังมกีาร

รบัฟงความคดิเหน็และประชมุหารอืกันถึงนโยบายท่ีเหมาะสม ทําใหบรษิทัฯ มรีะยะเวลาในการเตรยีมความพรอมและมสิีทธิค์ดัคาน

ไดกอนการบังคับใชกฎระเบียบใหม

ความเสี�ยงจากการทาํงานของอุปกรณ์โครงข่าย ระบบการทาํงาน และระบบคอมพวิเตอร์

 ธุรกิจโทรคมนาคมซึง่ดาํเนนิการโดยบรษิทั อนิเตอรลิง้ค เทเลคอม จาํกัด (มหาชน) เปนธุรกิจใหบรกิารท่ีตองพ่ึงพาการทํางานของ

อุปกรณโครงขาย ระบบการทํางานและระบบคอมพิวเตอร ซึ่งระบบทั้งหมดนี้จะตองสามารถทํางานไดอยางมีเสถียรภาพตลอดเวลา 

เพื่อตอบสนองความตองการใชงานของลูกคา ดังนั้นหากสวนใดสวนหนึ่งของระบบเหลานี้เกิดการขัดของทั้งจากความผิดพลาดของ

ระบบ ความขัดของของอุปกรณ ภัยธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุตางๆ ก็ยอมจะสงผลกระทบตอการใหบริการลูกคาของบริษัทฯ และอาจ

สงผลลบตอผลการดาํเนนิงานและฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ อยางมนียัสาํคัญได ทัง้จากรายไดทีข่าดหายไปและคาใชจายทีเ่พ่ิม

ขึ้นจากการซอมบํารุงรักษาระบบใหกลับมาใชงานไดอยางมีเสถียรภาพ

 อยางไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการใหบริการเปนอยางดี โดยบริษัทฯ มีแผนท่ีจะกอสรางเสนทางสํารองของ

โครงขายใยแกวนาํแสงในรปูแบบ Ring Topology แบบไมทบัซอนกันทางกายภาพ ซึง่ประกอบไปดวย เสนทางทางถนนและเสนทาง

ทางรถไฟ ซึ่งเปนวิธีการออกแบบตามหลักมาตรฐานท่ีมีการนํามาใชกันอยางแพรหลายในตางประเทศ วิธีการดังกลาวจะสามารถ

ปองกันปญหาอันอาจเกิดจากการที่เสนทางใดเสนทางหนึ่งเกิดการชํารุด และบริษัทฯ ไดจัดตั้งทีมงานคอยเฝาระวังและพรอมแกไข

ปญหาตลอด 24 ชั่วโมง (Network Operation Center) นอกจากนี้ ในการคัดเลือกเครื่องมืออุปกรณที่นํามาปฏิบัติงานนั้น บริษัทฯ 

ไดใชประสบการณจากการประกอบธุรกจิจดัจาํหนายและธุรกิจวิศวกรรมมาใชในการเลอืกอปุกรณทีม่คีณุภาพสงู เชน สายเคเบ้ิลใย

แกวนําแสงที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล พรอมการออกแบบเพิ่มเติมพิเศษและอุปกรณหลักที่สําคัญของโครงขายหลัก (Core 

Network) และโครงขายยอย (Access Network) รวมถึงระบบไฟฟาท่ีถูกคดัสรรใหสามารถใชไดเตม็ประสทิธิภาพสงูสดุพรอมท้ังการ

ติดตั้งชุดอุปกรณสํารองเพื่อใชงานในกรณีมีเหตุขัดของอีกดวย

 นอกจากนี ้ในกระบวนการตดิตัง้อปุกรณตางๆ นัน้ บรษิทัฯ ไดใหความสาํคญักบัการคดัเลอืกอปุกรณและกระบวนการตดิตัง้ เพ่ือ

ใหมั่นใจไดวาระบบที่ติดตั้งขึ้นจะสามารถทํางานไดอยางมีเสถียรภาพ โดยบริษัทฯ ไดใชประสบการณที่ไดรับจากธุรกิจจัดจําหนาย

สินคาและธุรกิจวิศวกรรม มาใชในการเลือกสรรอุปกรณและวิธีการติดต้ังอุปกรณอยางเหมาะสม นอกจากน้ีในกรณีท่ีมีปญหาท่ีไม

คาดคิดเกิดขึ้น บริษัทฯ ไดมีการเตรียมความพรอมโดยทีมซอมบํารุงท่ีสามารถเขาถึงและซอมแซมใหแลวเสร็จไดภายในระยะเวลา

ที่กําหนดตามมาตรฐานการใหบริการแตละประเภทอีกดวย

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไดปองกันความเสี่ยงโดยการเนนความสําคัญในการซอมบํารุงตามระยะเวลา โดยใหทีมวิศวกรทําการวิจัยและ

วิเคราะหถึงความเปนไปไดของเหตุเสียหรือขอผิดพลาดตางๆ อันพึงจะเกิดในระบบงาน (Engineering Failure Simulation) และ

ทําการเขาแกไขซอมแซมกอนที่จะมีเหตุการณจริงเกิดขึ้น (Preventive Maintenance) เชน การซอมบํารุงเคเบิ้ลใยแกวนําแสงตาม
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ระยะเวลา การอัพเดตเฟรมแวรของอุปกรณและซอฟตแวร และการบํารุงรักษาอุปกรณท่ีเกี่ยวของท้ังหมดของโครงการตามระยะ

เวลาที่แนะนําจากผูผลิต เปนตน

 

ความเสี�ยงจากพึ�งพาผู้บริหารและบุคลากร

 ธุรกิจของบรษิทัฯ กอตัง้โดยกลุมอนนัตรมัพร ซ่ึงปจจบุนัเปนกลุมผูถือหุนใหญของบรษิทัฯ โดยเปนผูมอีาํนาจควบคมุและผูบรหิาร

หลักของบริษัทฯ ในตําแหนงสําคัญ นอกจากนี้ ดวยลักษณะของธุรกิจที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีและกฎเกณฑในการประกอบธุรกิจที่

ซับซอน ทําใหบริษัทฯ ตองอาศัยความรู ความสามารถ ความชํานาญ และประสบการณของบุคลากรในสาขาตางๆ ที่เกี่ยวของเปน

หลัก หากบริษัทฯ สูญเสียผูบริหารและบุคลากรเหลานี้ ก็อาจสงผลกระทบตอผลดําเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคตของ 

บริษัทฯ ได

 อยางไรก็ตาม ผูบริหารหลักสวนใหญอยูกับบริษัทฯ มาเปนเวลามากกวา 10 ป และเปนผูถือหุนของบริษัทฯ ซึ่งการที่ผูบริหารมี

สวนรวมในผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยการเปนผูถือหุนน้ันจะชวยสงเสริมใหผูบริหารมีความต้ังใจและพยายามท่ีจะผลักดัน

การเจริญเติบโตทางธุรกิจใหเปนไปอยางตอเน่ือง นอกจากนี้การจัดการบริหารอยางมีระบบยังสงผลใหการบริหารงานของบริษัทฯ 

ไมพึ่งพิงผูบริหารระดับสูงบางรายมากจนเกินไป ซึ่งที่ผานมาบริษัทฯ ไดมุงพัฒนาการบริหารงานอยางมืออาชีพ และพัฒนาผูบริหาร

รุนใหมขึน้มารองรบัการขยายงานอยางเปนระบบ (Succession Plan) อกีทัง้ยังเปดโอกาสใหผูบรหิารมสีวนรวมออกความคดิเห็นใน

การวางนโยบายและแผนธุรกิจของบรษิทัฯ ตลอดจนใหอาํนาจการตดัสนิใจในดานตางๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือสงเสรมิความเขาใจ

และความเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ดวย

ความเสี�ยงจากการลงทุนในโครงการ Interlink Fiber Optic Network และ Interlink Data Center

 โครงการ  Interlink Fiber Optic Network และ โครงการ Interlink Data Center เปนธุรกิจใหมของบรษิทัฯ ซึง่ผลการตอบแทนจาก

โครงการเหลานี้ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน ประสิทธิภาพของอุปกรณและระบบตางๆ ที่เกี่ยวของ ความตองการของตลาด การแขงขัน

ในอตุสาหกรรม และความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีและกฎหมายท่ีเก่ียวของ เปนตน ซึง่ความเสีย่งจากปจจยัดงักลาว

อาจสงผลใหบริษัทฯ อาจจะไมไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงกลาวดังกลาวไดอยางที่คาดหวังไว รวมทั้งโครงการ Interlink 

Fiber Optic มีมูลคาโครงการและเงินทุนหมุนเวียนรวมประมาณ 2,000 ลานบาท ในชวงป 2555 - 2558 ซึ่งประกอบไปดวย คาสาย

สัญญาณ คาติดตั้งสายสัญญาณ และคาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังรวมถึงคาใชจายตางๆ อันประกอบไปดวย

คาซอมบาํรงุ คาใชจายในการดาํเนินงาน เงนิทนุหมนุเวยีน และอืน่ๆ มลูคาเงนิลงทุนดังกลาวคอนขางสูงเมือ่เปรยีบเทียบกับขนาดขอ

งบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาเสาโทรเลขเพื่อพาดสายเคเบิลใยแกวนําแสงที่บอกเลิกไมได เปนระยะเวลา 30 ป ซึ่งจะ

สิ้นสุดในวันที่ 18 ตุลาคม 2585 ดังนั้นจะทําใหบริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาดังกลาวตลอดอายุสัญญา ความเสี่ยงจาก

ปจจัยดังกลาวอาจสงผลใหบริษัทฯ อาจจะไมไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการดังกลาวไดอยางที่นักลงทุนคาดหวังไว 

 นอกจากน้ี ปจจบุนัสาํนักงานคณะกรรมการการกระจายเสยีง กิจการโทรทศันและกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ(กสทช.) มอีาํนาจ

ในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ประเภทมีโครงขายเปนของตนเองใหแกผูประกอบการรายใหม ภายใต

หลักการแขงขันแบบเสรี ดังนั้นในอนาคตอาจมีผูประกอบการรายใหมเขามาดําเนินธุรกิจใหบริการวงจรส่ือสารความเร็วสูงโดยใช

โครงขายเคเบิล้ใยแกวนาํแสงเปนโครงขายหลกัแขงขนักับบรษิทัฯ มากข้ึน ทาํใหการแขงขนัอาจจะมคีวามรนุแรงมากขึน้ และอาจจะ

สงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ในอนาคตได

 อยางไรก็ตาม ผูบรหิารของบรษิทัฯ ไดทําการศกึษาโครงการเหลานีอ้ยางรอบคอบกอนตดัสนิใจลงทนุ และบรษิทัฯ มขีอไดเปรยีบ

ผูประกอบการรายอื่นจากการที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการดําเนินธุรกิจจัดจําหนายและธุรกิจวิศวกรรม ทําใหบริษัทฯ มีตนทุน

ดําเนินงานสําหรับโครงการ Interlink Fiber Optic Network ในตนทุนที่ต่ํากวาผูประกอบการรายอื่น ซึ่งมูลคาสายสัญญาณและ

อุปกรณสําหรับโครงการ Interlink Fiber Optic คิดเปนมูลคามากกวารอยละ 50 ของมูลคาโดยรวมทั้งโครงการ  นอกจากนี้บริษัทฯ 

มทีีมงานชางและวศิวกรของธุรกิจวิศวกรรมซึง่มคีวามเชีย่วชาญในการออกแบบและกอสรางระบบสือ่สารสายสญัญาณเคเบิล้ใยแกว

นําแสงมากอน สงผลใหบริษัทฯ พัฒนาและออกแบบสายสัญญาณเพ่ือปองกันปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต (อันพึงจะปองกัน
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ได) เชน สายสัญญาณของโครงการ Interlink Fiber Optic Network เปนชนิดท่ีมีปลอกเหล็กเพ่ือปองกันสัตวกัดแทะทําลายสาย

สัญญาณ โดยการออกแบบใหมีเปลือกหุม 2 ชั้น (Double Jacket) ซึ่งจะชวยปองกันปญหาอาจจะเกิดมาจากการติดต้ัง และยัง

นําเอาเทคโนโลยีดานวัสดุศาสตรมาประยุกตใชเพื่อเพิ่มความสามารถในการปองกันและเพิ่มขีดความสามารถในการทนความรอน

หากเกิดเพลงิไหมในบรเิวณใกลเคยีง ซึง่จะทําใหโครงขายสายสญัญาณของบรษิทัฯ มเีสถียรภาพสงู นอกจากนี ้จากการท่ีบรษิทัฯ ใช

ทมีงานชางและวิศวกรของบรษิทัฯ ในการกอสรางและตดิตัง้โครงขายเคเบิล้ใยแกวนาํแสง ทําใหตนทนุในการกอสรางและตดิต้ังของ

บริษัทฯ อยูในระดับท่ีตํ่ากวาผูประกอบการรายอ่ืน ทั้งน้ี มูลคาคาใชจายในการกอสรางและติดต้ังโครงขายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงคิด

เปนมูลคามากกวารอยละ 30  ของมูลคาโครงการ

ความเสี่ยงดานการเงิน
ความเสี�ยงด้านอัตราแลกเปลี�ยน

 ดวยลักษณะทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่ตองสั่งซื้อสินคาจากคูคาในตางประเทศ บริษัทฯ จึงตองชําระเงินคาสินคาเหลานั้นเปนสกุล

เงินตราตางประเทศ เชน สกุลเงินดอลลารสหรัฐ เปนตน การชําระคาสินคาเปนเงินตราตางประเทศนี้ทําใหบริษัทฯ เกิดความเสี่ยง

ดานอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งหากเงินบาทไทยมีการออนตัวลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินตางประเทศก็อาจทําใหตนทุนสินคาของบริษัทฯ ใน

รูปเงินบาทไทยสูงขึ้น สําหรับแนวทางการปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนดานอัตราแลกเปลี่ยนนี้ บริษัทฯ มีการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงโดยการทําสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา (Currency Forward) เต็มจํานวนการซื้อสินคาท่ีตองชําระเปนเงิน

ตราตางประเทศกับธนาคารพาณิชยมาโดยตลอด ทําใหบริษัทฯ สามารถประมาณการตนทุนสินคาไดอยางถูกตองแมนยํา และนํา

ไปสูการกําหนดราคาขายสินคาที่เหมาะสมที่ไมสงผลกระทบในเชิงลบกับผลกําไรของบริษัทฯ การปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลก

เปลี่ยนโดยการทําสัญญาซ้ือขายอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนากับธนาคารพาณิชย เปนแนวทางบริหารและจัดการความเส่ียงที่มีสวน

สําคัญที่ทําใหบริษัทฯ สามารถผานพนวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยในป พ.ศ. 2540 ได ดังนั้น การปองกันความเสี่ยงดานอัตรา

แลกเปลีย่นจงึถือเปนหนึง่ในนโยบายสาํคญัทีบ่รษิทัฯ ยึดถือและปฏิบตัมิาโดยตลอดเพ่ือใหการดาํเนินธุรกิจราบรืน่และลดความเสีย่ง

จากปจจัยภายนอกลง

ความเสี่ยงจากเหตุภัยภิบัติทางธรรมชาติ
ความเสี�ยงอันเนื�องมาจากเหตุภยัภบิตัทิางธรรมชาติ

 บรษิทัฯ ดาํเนนิธุรกิจโดยมนีโยบายการจดัเก็บสนิคาเพ่ือเตรยีมความพรอมในการใหบรกิารโดยมอีตัราสวนสนิคาคงคลงัตอยอด

ขายอยูที่รอยละ 7.93, 7.28 และ 9.10 ในป 2557 2558 และ 2559  ตามลําดับ ดังนั้นแลวหากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอันจะสง

ผลกระทบตอสินคาคงคลัง บริษัทฯ มีแนวโนมที่จะสูญเสียรายไดในสวนนั้นๆ ไป อยางไรก็ตามบริษัทฯ มีแนวทางการบริหารความ

เสี่ยงตอภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยการทําประกันภัยเต็มจํานวน ซึ่งครอบคลุมถึงสินคาคงคลังและคาเสียโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งอาจมี

ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติเหลานั้น

ความเสี่ยงดานการบริหารและผูถือหุนรายใหญ
ความเสี�ยงอันเนื�องมาจากบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถอืหุ้นเกนิกว่าร้อยละ 50

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุมอนันตรัมพร (ซึ่งประกอบดวยนายสมบัติ อนันตรัมพร นางชลิดา อนันตรัมพร นายณัฐนัย อนันต

รัมพร และบริษัท อินเตอรลิ้งค โฮลดิ้ง จํากัด) ถือหุนของบริษัทฯ รวมกันทั้งสิ้น 184,832,946 หุน คิดเปนรอยละ 50.999 ของจํานวน

หุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ ซึ่งทําใหกลุมอนันตรัมพรสามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถือหุนไดเกือบท้ังหมดไมวาจะเปน

เรือ่งการแตงตัง้กรรมการหรอืการขอมตใินเรือ่งอืน่ๆ ทีต่องใชเสยีงสวนใหญของทีป่ระชมุผูถือหุน ยกเวนเรือ่งทีก่ฎหมายหรอืขอบงัคบั

ของบริษัทฯ กําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้น จึงอาจเกิดความเสี่ยงแกผูถือหุนรายอื่นจากการที่ผูถือหุน

รายอื่นอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบ และถวงดุลเรื่องที่กลุมผูถือหุนรายใหญเสนอได  
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 อยางไรก็ตาม เพ่ือใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนไปอยางโปรงใส และมีการถวงดุลอํานาจในการบริหารงานของบริษัทฯ 

บรษิทัฯ จงึไดจดัโครงสรางการจดัการซึง่ประกอบดวยคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบไปดวยบคุลากร

ที่มีความรูความสามารถ และมีการกําหนดขอบเขตการดําเนินงานและการมอบอํานาจใหแกกรรมการและผูบริหารอยางชัดเจน

มีการกําหนดมาตรการการทํารายการที่เก่ียวโยงกับกรรมการ ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมกิจการ และบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง อีกท้ังยังมีการแตงตั้งบุคคลภายนอกท่ีเปนอิสระเขารวมในคณะกรรมการบริษัทจํานวน 3 ทาน โดยทุกทานรับหนาที่เปน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบ ถวงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการตางๆ กอนนําเสนอ

ตอผูถือหุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยมีหนาที่หลักในการดูแลระบบควบคุมภายใน

เพื่อใหเปนไปตามระบบงานที่ไดกําหนดไว
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หลักทรัพยของบริษัทฯ
1. จาํนวนทนุจดทะเบยีนและทนุชาํระแล้ว

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 362,479,447 บาท (หุนสามัญ 362,479,447 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท) 

เรียกชําระแลว 362,423,986 บาท (หุนสามัญ 362,423,986 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท) โดยมีหุนสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจํานวน 

55,461 หุน (เพื่อรองรับการจายปนผลจํานวน 1,375 หุน และจากการใชสิทธิ์ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ 

ครั้งที่ 1 (“ILINK-W1”) มีหุนเหลือจํานวน 54,086 หุน ) โดยจะดําเนินการจดทะเบียนลด ทุนจดทะเบียนหลังจากประชุมสามัญผูถือ

หุนประจําป 2560 ตอไป

2.  ข้อจาํกัดการโอนหุ้น

 หุนของบรษิทัฯ ใหโอนกนัโดยไมมขีอจาํกัด และหุนทีถื่อโดยคนตางดาวในขณะใดขณะหน่ึงตองมจีาํนวนรวมกันไมเกินรอยละ 40 

ของจาํนวนหุนทีจ่าํหนายไดแลวท้ังหมด การโอนหุนรายใดท่ีจะทาํใหอตัราสวนการถือหุนของคนตางดาวของ  บรษิทัฯ เกินอตัราสวน

ขางตน บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุนของบริษัทฯ รายนั้นได

3.  ใบสาํคัญแสดงสิทธิ

 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ ไดออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ILINK-W1) 

จํานวนรวมทั้งสิ้น 14,997,238 หนวย โดยไมคิดมูลคา ใหแก 

 1) ผูถือหุนสามัญเดิมที่ไดรับการจัดสรรหุนปนผลเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556

 2) ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปที่ไดจองซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัทฯ ระหวางวันที่ 19-21 มิถุนายน 2556 

 โดยรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 ที่สําคัญ มีดังตอไปนี้

โครงสรางการถือหุนและการจัดการ12

ประเภทและชนิด

อัตราการใชสิทธิ

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

วันที่ครบกําหนดอายุ

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ

ราคาใชสิทธิ

วันที่ออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (ILINK-W1) ชนิดระบุชื่อผูถือและ

สามารถเปลี่ยนมือได

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนได 1 หุน (เวนแตจะมีการปรับ

สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

3 ปนับแตวันที่ออกและเสนอขาย

23 มิถุนายน 2559

14,997,238 หนวย

20 บาทตอหุน (เวนแตจะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

24 มิถุนายน 2556

หวัข้อ รายละเอียด
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 เมือ่วันท่ี 30 เมษายน 2557 ไดมกีารปรบัสทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิ ILINK-W1 เน่ืองจากการจายปนผลเปนหุนทีเ่ขาขายเง่ือนไข

ที่กําหนดใหบริษัทฯ ตองดําเนินการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 ดังนั้นบริษัทฯ จึงตองปรับสิทธิของใบสําคัญแสดง

สิทธิ ILINK-W1 เปนดังนี้

 ตอมา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558  มีมติอนุมัติการจายปนผลเปนหุนซึ่งเขาขาย

เปนเงื่อนไขที่กําหนดใหบริษัทฯ ตองดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 ดังนั้น 

บริษัทฯ จึงตองปรับสิทธิของ ILINK-W1 ดังนี้

 การเปลีย่นแปลงราคาการใชสทิธิและอตัราการใชสทิธิของ ILINK-W1 ขางตน จะมผีลบงัคบัทนัทตีัง้แตวนัแรกท่ีตลาดหลกัทรพัย

แหงประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD หุนของบริษัทฯ ซึ่งตรงกับวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 (วันที่ผูซื้อหุนสามัญของบริษัทไมมีสิทธิไดรับ

เงินปนผล)

 ทั้งนี้ ใบสําคัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 ครบกําหนดอายุ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ในระหวางป 2557 และป 2559 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

 ราคาการใชสิทธิ 20 บาทตอหุน 10 บาทตอหุน

 อัตราการใชสิทธิ 1 หนวยตอ 1 หุน 1 หนวยตอ 2 หุน

 ราคาการใชสิทธิ 10 บาทตอหุน 8 บาทตอหุน

 อัตราการใชสิทธิ 1 หนวยตอ 2 หุน 1 หนวยตอ 2.5 หุน

 ILINK-W1 14,467,158 10,742,688 - 0 -

เดมิก่อนการปรับสิทธิ

เดมิก่อนการปรับสิทธิ

หลังการปรับสิทธิที�มีผล

บงัคับใช้ตั �งแต่วันที� 

30 เมษายน 2557

หลังการปรับสิทธิที�มีผล

บงัคับใช้ตั �งแต่วันที�

6 พฤษภาคม 2558

ประเภทใบสาํคัญ

แสดงสิทธิ

จาํนวนใบสาํคัญ

แสดงสิทธิคงเหลือ 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558

จาํนวนใบสาํคัญ

แสดงสิทธิคงเหลือ

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557

จาํนวนใบสาํคัญ

แสดงสิทธิคงเหลือ

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559
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 กําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 169,861,109.07 223,511,456.12 182,821,869

 จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย (บาท) 1,425,732.34 11,175,572.81 9,141,093

 กําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ

 หลังหักสํารองตามกฎหมาย (บาท) 168,435,376.73 212,335,883.31 173,680,776

 จํานวนหุน (หุน) 362,423,986 346,241,055 263,892,612

 ปนผลตอหุน (บาท:หุน) 0.20 0.26 0.27778

 ปนผลจายทั้งสิ้น (บาท) 72,484,797.20 90,020,490.30 73,302,701.64

 สัดสวนการจายปนผลเทียบกับกําไรสุทธิ (รอยละ) 43.03 42.40 42.21

ปี 2557ปี 2558ปี 2559*รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล

4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที� 30 ธันวาคม 2559

5. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล

 บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได และ

หักสํารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตบริษัทฯ มีความจําเปนตองใชเงินเพื่อการขยายกิจการ

 โดยสามารถเปรียบเทียบการจายปนผลในปที่ผานมาไดดังนี้

หมายเหตุ :1 บริษัท อินเตอรลิ้งค โฮลดิ้ง จํากัด ประกอบดวย นายสมบัติ อนันตรัมพร ถือหุนรอยละ 30 และนางชลิดา อนันตรัมพร ถือหุนรอยละ 30  

หมายเหตุ : *มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 อนุมัติการจายปนผลเปนหุนและเงินสดรวมกันคิดเปนอัตราการจายปนผล 0.20 บาท
 ตอหุน ทั้งนี้ การจายปนผลดังกลาวยังมีความไมแนนอน เนื่องจากตองรอการอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2560 กอน 

 1 บริษัท อินเตอรลิ้งค โฮลดิ้ง จํากัด1  90,778,125   25.047

 2 นาง ชลิดา อนันตรัมพร  49,671,227   13.705 

 3 นาย สมบัติ อนันตรัมพร  44,081,227   12.163 

 4 นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล 17,590,000   4.853 

 5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 5,631,550  1.554 

 6 นาย วิบูลย วัชรสุรังค 5,546,950 1.531 

 7 กองทุนเปด บรรษัทภิบาล หุนระยะยาว 4,074,300   1.124 

 8 กองทุนเปด ไทยพาณิชยหุนระยะยาวปนผล 70/30  3,734,700   1.030 

 9 นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนา 3,120,000   0.861

 10 นาย อนันตชัย  ศักดิ์ชัยเจริญกุล  2,760,000   0.762 

  รวม 226,988,079 62.62  รวม 226,988,079 62.62

ลาํดบัที� รายชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถอืหุ้น (%)
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โครงสรางการจัดการ
 โครงสรางการจัดการของบริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย

 1) คณะกรรมการบริษัทฯ

 2) คณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ จํานวน 2 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 3) คณะผูบริหารระดับสูงของบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ทาน ดังรายนามตอไปนี้

 โดยมี นางธัญญรัตน เทียมอุดมฤกษ รองกรรมการผูจัดการ (สายงานสนับสนุนธุรกิจ) และรักษาการผูอํานวยการฝายบัญชีเปน 

เลขานุการบริษัท

 กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพนับริษัทฯ

 กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ไดแก นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิดา อนันตรัมพร เปนผูลงลายมือชื่อและ

ประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 

 วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออก

ใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภาย

หลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออก

จากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได

 ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัท

 1. อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายอื่นใดท่ี

กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัทมหาชนจํากัด

 2. อํานาจหนาที่ตามขอบังคับของบริษัทฯ ที่กําหนดใหเปนของคณะกรรมการ

 3. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ

 4. ปฏิบตัหินาท่ีเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบงัคับของบรษิทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชมุผูถือหุนดวยความซือ่สตัยสจุรติ 

และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ

1 นายสมบัติ อนันตรัมพร  ประธานกรรมการ 

2 นางชลิดา อนันตรัมพร  กรรมการ 

3 นายณัฐนัย อนันตรัมพร  กรรมการ 

4 นางสาวขวัญตา มีสมพร  กรรมการ

5 นางเพ็ญศรี จันตะคาด  กรรมการ

6 นางธัญญรัตน เทียมอุดมฤกษ  กรรมการ 

7 นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย  กรรมการอิสระ 

8 พลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง1  กรรมการอิสระ 

9 นางเสาวนีย กมลบุตร  กรรมการอิสระ 

ชื�อ - นามสกุล ตาํแหน่ง

หมายเหตุ : 1 ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระแทน พลเรือเอกอภิวัฒน ศรีวัฒนะ ซึ่งไดลาออก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 
เมื่อวันที่  2 สิงหาคม 2559  
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 โดยมี นางสาวหทัยชนก ขวัญชัย  ผูจัดการแผนกตรวจสอบภายใน เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

1 นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย * ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2 พลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง1 กรรมการตรวจสอบ 

3 นางเสาวนีย กมลบุตร * กรรมการตรวจสอบ

ชื�อ - นามสกุล ตาํแหน่ง

หมายเหตุ : * กรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณเพียงพอในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน
หมายเหตุ : 1 ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระแทน พลเรือเอกอภิวัฒน ศรีวัฒนะ ซึ่งไดลาออก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/2559 เมื่อวันที่ 

2 สิงหาคม 2559

 5. รบัผดิชอบในการพิจารณางบการเงนิประจาํป ใหมคีวามถูกตองและแสดงถึงฐานะทีเ่ปนจรงิของบรษิทัฯ โดยมกีารปฏบิตัติาม

มาตรฐานบัญชีทั่วไป ซึ่งไดมีการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ

 6. พิจารณางบประมาณ และการปรบัเงนิเดอืนประจาํป งบประมาณจายโบนสัพนักงานสวสัดกิารทีส่าํคญัของผูบรหิาร นาํเสนอ

เบี้ยประชุม และบําเหน็จกรรมการและอัตราจายเงินปนผลตอผูถือหุน

 7. พิจารณาโครงสรางบริหาร แตงตั้งคณะผูบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

 8. พิจารณาอนุมติัคาใชจายในการดาํเนินงานหรอืธุรกรรมในวงเงนิท่ีเกินอาํนาจประธานการกรรมการบรหิาร/กรรมการผูจดัการ

 9. ควบคมุดแูลการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบงัคับของบรษิทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชมุผู

ถือหุน ทัง้น้ี กําหนดใหรายการท่ีกรรมการหรอืบคุคลท่ีอาจมคีวามขัดแยงมสีวนไดเสีย หรอือาจมคีวามขัดแยงทางผลประโยชน

อื่นใดกับบริษัทฯ ใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

 10. ดูแลใหบริษัทฯ เปดเผยขอมูลสําคัญที่เก่ียวของกับบริษัทฯ ท้ังขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ีมิใชขอมูลทางการเงินอยางถูก

ตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส  ผานชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกัน และนาเชื่อถือ

 11. ติดตามและดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 นอกจากน้ันในกรณตีอไปนี ้จะตองไดรบัความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการและท่ีประชมุผูถอืหุนดวยคะแนนเสยีงไมนอย

กวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 • การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ

 • การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัทฯ

 • การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวของการใหเชากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคล

อื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน

 • การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ

 • การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัทฯ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ ทั้งหมด 3 ทาน ดังรายนามตอไปนี้

 วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป กรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจแตงตั้งใหกลับ

มาใหมได ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตง

ตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด  
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โดยบคุคลทีเ่ขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนอยูในตาํแหนงไดเพียงวาระทีเ่หลอือยูของกรรมการตรวจสอบซึง่ตนทดแทน ทัง้น้ีไดกําหนด

นโยบายจํากัดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระไวไมเกิน 9 ป

 ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 1. สอบทานใหบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกฎหมายกําหนด และมีการเปดเผย 

อยางเพียงพอ

 2. สอบทานใหบรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่หมาะ

สมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณา

แตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง และการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

 3. สอบทานใหบรษิทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวาดวยหลกัทรพัยและตลาดหลักทรพัย ขอกําหนดของตลาดหลักทรพัย หรอืกฎหมาย

ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอถอดถอนบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และ

เสนอคาตอบแทนของบคุคลดงักลาว รวมท้ังเขารวมประชมุกบัผูสอบบญัชโีดยไมมฝีายจดัการเขารวมประชมุดวยอยางนอย  

ปละ 1 ครั้ง

 5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ

 6. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายใน แผนงานตรวจสอบภายในประจําป การปฏิบัติงานของหนวย

งานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผูสอบบัญชี และสอบทานใหบริษัทฯ มีกระบวนการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดีอยางตอเนื่อง รวมทั้งใหแนวทางและขอเสนอแนะที่จําเปนเพื่อการพัฒนา

 7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตอง ลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้

  (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

  (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

  (ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

  (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

  (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

  (ฉ) จํานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

  (ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร

  (ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถอืหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาทีแ่ละความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ

 8. รายงานคณะกรรมการบริษัท หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน มีการทุจริต หรือฝาฝน

กฎหมายวาดวยหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย ขอกําหนดของตลาดหลักทรพัย หรอืกฎหมายท่ีเกีย่วของกับธุรกิจของบรษิทัฯ 

ซึง่อาจสงผลกระทบอยางมนียัสาํคญัตอฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ และหากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผู

บริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร คณะกรรมการตรวจสอบอาจ

รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 9. เมือ่คณะกรรมการตรวจสอบไดรบัแจงขอเทจ็จรงิจากผูสอบบญัช ีในเรือ่งเก่ียวกับพฤติการณอนัควรสงสัยวากรรมการผูจดัการ 

หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ไดกระทําความผิดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย เชน เร่ืองทุจริต ฉอโกง ยักยอก หลอกลวง ฯลฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะตองดําเนินการตรวจสอบใน

เรื่องดังกลาวและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องตนใหแกสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และผูสอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี



The Group of INTERLINK
Annual Report 2016

74

 10. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการมอบใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

 11. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังกลาวตอไปนี้ ซึ่งอาจ

มีผลกระทบอยางเปนนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารตอง

ดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

  (ก) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

  (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองที่สําคัญระบบการควบคุมภายใน

  (ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย ขอกําหนดของตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย หรอืกฎหมาย

ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

 หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่กําหนด กรรมการตรวจสอบรายใด

รายหนึ่งอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 12. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอํานาจหนาที่ใหคณะกรรมการตรวจสอบ มีอํานาจเชิญใหฝายจัดการ ผูบริหารหรือพนักงาน

ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของมาใหความเห็น รวมประชุม หรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน

 13. พิจารณาทบทวนขอบเขตและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกป

 14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอํานาจ

ตามขอบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย

 ในการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และคณะ

กรรมการบริษัท ยังคงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก

3. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยกรรมการจํานวน 14 ทาน ดังรายนามตอไปนี้

1 นางเสาวนีย กมลบุตร  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2 นางสาวขวัญตา มีสมพร  กรรมการ 

3 นางธัญญรัตน เทียมอุดมฤกษ  กรรมการ 

4 นายอดิศักดิ์ เองมหัสสกุล  กรรมการ

5 นางเพ็ญศรี จันตะคาด  กรรมการ

6 นายประภาส ลิ่มกังวาฬมงคล  กรรมการ 

7 นายจิรายุ พรรณบัวหลวง  กรรมการ

8 นางสาวชนัญชิดา ยุติวงษ  กรรมการ 

9 นางณฐมน  ฉัตรปวีณเดช  กรรมการ 

10 นายอาทิตย ชุมวิสูตร  กรรมการ

11 นายอภิชาติ พงศนา  กรรมการ 

12 นายบดี สนธิรักษ  กรรมการ 

13 นางสาวหทัยชนก ปางนอย   กรรมการ / เลขานุการ 

14 นางสาวศศิธร ภควนนท  ผูชวยเลขานุการ

ชื�อ - นามสกุล ตาํแหน่ง
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 ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง

 1. จัดทํานโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ และหลักเกณฑในการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาและอนุมัติ

 2. พิจารณาสอบทานความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ตามที่หนวยงานเจาของความเสี่ยงไดประเมิน

ไว รวมทั้งใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข

 3. กํากับดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยการติดตามและสอบทานอยางตอเนื่อง

 4. รายงานความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและสูงมากใหคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

บริษัทรับทราบ

 5. สอบทานนโยบายบริหารความเสี่ยงอยางสมํ่าเสมอ

4. คณะผู้บริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษัทฯ

 คณะผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประกอบดวยผูบริหารทั้งหมด 9 ทาน ดังรายนามตอไปนี้

 ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของกรรมการผู้จดัการ

 1. กําหนดภารกิจ วัตถปุระสงค แนวนโยบายของบรษิทัฯ รวมท้ังกลยุทธและแผนการทางธุรกิจนําเสนอตอคณะกรรมการบรษิทัฯ

 2. ดําเนินการตามกลยุทธและแผนทางธุรกิจที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

 3. ตัดสินใจในเรื่องการดําเนินงานประมูลงานภายใตนโยบายที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

 4. มีอํานาจอนุมัติคาใชจายในการดําเนินธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ ในวงเงินไมเกิน 30 ลานบาท

 5. มอีาํนาจจาง แตงตัง้ ปลดออก ใหออก ไลออก กําหนดอตัราคาจาง ใหบาํเหนจ็รางวัล ปรบัขึน้เงนิเดอืน คาตอบแทน เงนิโบนสั 

สําหรับพนักงานระดับตํ่ากวากรรมการผูจัดการลงมา

 6. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนของกิจการตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอกิจการ

 7. อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงาน

1 นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ 

2 นางชลิดา อนันตรัมพร กรรมการผูจัดการ 

3 นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ / กรรมการผูจดัการ บรษิทั อนิเตอรลิง้ค  เทเลคอม จาํกัด

   (มหาชน) 

4 นายประสิทธิ์ชัย วีระยุทธวิไล1 รองกรรมการผูจัดการใหญ

5 นางสาวขวัญตา มีสมพร รองกรรมการผูจัดการธุรกิจจัดจําหนาย

6 นางธัญญรัตน เทียมอุดมฤกษ รองกรรมการผูจัดการดูแลสายงานสนับสนุนธุรกิจ

   และรักษาการผูอํานวยการฝายบัญชี

7 นายอดิศักดิ์ เองมหัสสกุล2 รองกรรมการผูจัดการธุรกิจวิศวกรรม

8 นางเพ็ญศรี จันตะคาด3 รองกรรมการผูจัดการสายงานการเงิน

9 นายประภาส ลิ่มกังวาฬมงคล ผูอํานวยการฝายขายและการตลาด

ชื�อ - นามสกุล ตาํแหน่ง

หมายเหตุ : 1 ไดรับการแตงตั้งเปนรองกรรมการผูจัดการใหญ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560    
 2 ไดรับการเลื่อนตําแหนงเปนรองกรรมการผูจัดการ (ธุรกิจวิศวกรรมโครงการ) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 
 3 ไดรับการเลื่อนตําแหนงเปนรองกรรมการผูจัดการ (สายงานการเงิน) ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันที่ 27 

กุมภาพันธ  2560
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 8. ดําเนินกิจการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 9. มีอํานาจมอบหมายใหผูดําเนินการแทนในกรณีที่กรรมการผูจัดการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเปนแตละกรณีไป

 ท้ังน้ี การมอบอํานาจดังกลาวขางตนแกกรรมการผูจัดการน้ัน ตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับ

ของบรษิทัฯ และในกรณีทีก่ารดาํเนนิการใดทีม่ผีลประโยชนหรอืสวนไดสวนเสยีของกรรมการผูจดัการ หรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง 

(ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.) กรรมการผูจัดการไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการดังกลาว โดยกรรมการผูจัดการจะตอง

นําเสนอเรื่องดังกลาวใหคณะกรรมการตรวจสอบลงความเห็นและสงเรื่องตอใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณาตอไป

 นอกจากนี้ ในกรณีที่การทํารายการใดเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของ 

บรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอยแลวแตกรณี ตามความหมายท่ีกําหนดตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย การทํารายการดงักลาว

ตองไดรบัมตเิหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืทีป่ระชมุผูถือหุนและ/หรอืปฏิบตักิารอืน่ใดตามหลกัเกณฑและวิธีการตามที่

ประกาศดังกลาวกําหนดไวในเรื่องนั้นๆ ดวย เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องดังกลาว

5. การสรรหากรรมการ  

 การคดัเลอืกกรรมการของบรษิทัฯ ไมไดผานขัน้ตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อยางไรก็ตาม  บรษิทัฯ 

ไดกําหนดแนวทางในการเลือกตั้งและแตงตั้งกรรมการบริษัทดังนี้ 

 วธีิการแต่งตั �งกรรมการ

 คณะกรรมการบรษิทั จะทาํหนาทีค่ดัเลอืกบคุคลทีจ่ะเขาดาํรงตําแหนงคณะกรรมการบรษิทั โดยมกีารพิจารณาจากความรูความ

สามารถและประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจ หรือพิจารณาจากผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ อยางไรก็ตาม การ

แตงตั้งกรรมการใหมจะผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบรวมอยูดวย

 นอกจากนีก้ารแตงตัง้คณะกรรมการจะตองผานมตทิีป่ระชุมผูถอืหุนตามขอบงัคับของบรษิัทฯ ทัง้นีข้อบังคบัของบริษทัฯ กาํหนด

ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้

 • ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง

 • บุคคลผูซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออก

ใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภาย

หลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นใหจับสลากกันวาผูใดจะออกสวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออก

จากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได

 การพ้นวาระ

 1. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรง

เปนสามสวนไมได ใหกรรมการออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และป

ทีส่อง ภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ใหใชวิธีจบัฉลากกันวาผูใดจะออก สวนในปหลงัๆ ตอไปใหกรรมการคนทีอ่ยูในตาํแหนง

นานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได

 2. นอกจากขอ 1 ใหกรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 

  • ตาย

  • ลาออก

  • ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย

  • ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก

  • ศาลมีคําสั่งใหออก  
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 โดยกรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

6. ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

 

 ค่าตอบแทนกรรมการ

 (1) ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงนิ

1.  นายสมบัติ อนันตรัมพร 9,000 54,000 - - 105,875 168,875

2.  นางชลิดา อนันตรัมพร       6,000 36,000 - - 84,700 126,700

3.  นายณัฐนัย อนันตรัมพร 6,000 30,000 - - 84,700 120,700

4.  นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย 9,000 54,000 36,000 - 105,875 204,875

5. พลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง1 - 12,000 12,000 - 35,292 59,292

6.  นางเสาวนีย กมลบุตร 6,000 36,000 24,000 12,000 84,700 165,700

7.  นางสาวขวัญตา มีสมพร 6,000 36,000 - - 84,700 126,700

8.  นางธัญญรัตน เทียมอุดมฤกษ 6,000 36,000 - - 84,700 126,700

9.  นางเพ็ญศรี จันตะคาด 6,000 36,000 - - 84,700 126,700

1.  พลเรือเอกอภิวัฒน ศรีวรรธนะ 6,000 18,000 12,000  - 49,408 85,408

 รวม  60,000 348,000 84,000 12,000 804,650 1,311,650รวม  60,000 348,000 84,000 12,000 804,650 1,311,650

ชื�อ-นามสกุล
ค่าเบี �ยประชุม

กรรมการที�ลาออกระหว่างปี 2559

ค่าบาํเหน็จ
กรรมการสามัญ

ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการ

บริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี�ยง

รวม
(บาท)

 ท่ีประชมุสามญัผูถอืหุน ประจาํป 2559 ไดพิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการ โดยคาํนงึถึงความเหมาะสมท่ีเก่ียวกับประเภท 

ขนาด และความเก่ียวโยงกับผลการดาํเนินงาน รวมถึงความเหมาะสมกับการทําหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบ และไดอนมุตัคิาตอบแทน

คณะกรรมการป 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ค่าเบี �ยประชุม 

 • ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 9,000 บาท/ครั้งการประชุม

 • กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 6,000 บาท/ครั้งการประชุม

 ค่าบาํเหน็จประจาํปีคณะกรรมการบริษัท

 • ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทานละ 105,875 บาท/ป

 • กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ทานละ 84,700 บาท/ป

หมายเหตุ : 1 ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระแทน พลเรือเอกอภิวัฒน ศรีวัฒนะ ซึ่งไดลาออก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559
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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 4/4 -

5.  พลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง1 - 2/6 2/4 -

6.  นางเสาวนีย กมลบุตร 1/1 6/6 4/4 3/3

7.  นางสาวขวัญตา มีสมพร 1/1 6/6 - -

8.  นางธัญญรัตน เทียมอุดมฤกษ 1/1 6/6 - -

9. นางเพ็ญศรี จันตะคาด 1/1 6/6 - -

พลเรือเอกอภิวัฒน  ศรีวรรธนะ 1/1 3/6 2/4 -

ชื�อ-นามสกุล

การประชุม

จาํนวนครั�งที�เข้าร่วมประชุม/จาํนวนครั�งที�มีการประชุมในปี 2559

กรรมการที�ลาออกระหว่างปี 2559

สามัญ
ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจ
สอบ

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี�ยง

หมายเหตุ : 1 ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระแทน พลเรือเอกอภิวัฒน ศรีวัฒนะ ซึ่งไดลาออก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559

 ในป 2559 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมโดยสรุปในแตละการประชุม ดังนี้

 (2) ค่าตอบแทนอื�น

  - ไมมี –

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

 (1) ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงนิ

 บรษิทัฯ มเีกณฑในการจายคาตอบแทนผูบรหิาร โดยพิจารณาจากความรู ความสามารถ ประสบการณและผลงานท่ีผานมา รวม

ถึงไดพิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกันดวย

 สําหรับคาตอบแทนของผูบริหารประจําป 2559 ไดแก เงินเดือน โบนัส และผลประโยชนอื่น คิดเปนจํานวนทั้งสิ้น 29,297,247 

บาท

 (2) ค่าตอบแทนอื�น

  - ไมมี –

7. เลขานุการบริษัท

 เพื่อใหการดูแลการดําเนินการงานดานเลขานุการบริษัทใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาแตง

ตั้งผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเพือ่ปฏบิัติหนาที่เลขานุการบริษัท ปจจุบันผูที่ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท คือ  นางสาวดาริกา แตงตรง 

หนาที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

 1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ดังตอไปนี้

  1.1 ทะเบียนกรรมการ
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  1.2 รายงานประจําปของบริษัทฯ

  1.3 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

  1.4 หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน

 2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร

 3. จดัสงสาํเนารายงานการมสีวนไดเสยีของกรรมการและผูบรหิาร หรอืบคุคลท่ีมคีวามเกีย่วของใหประธานกรรมการและประธาน

กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับรายงานนั้น  

 4. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุนใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 5. ดูแล ตรวจสอบ และใหคําแนะนําในการดําเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปตามหนังสือบริคณหสนธิ 

ขอบงัคบัของบรษิทัฯ พระราชบญัญัตหิลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย พระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจาํกัด และกฎหมายอืน่ๆ 

ที่เกี่ยวของ

 6.  เปนศูนยกลางการติดตอสื่อสารขอมูลขาวสารระหวางกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุน

 7. ประสานงาน และติดตามการดําเนินงานตามมติของกรรมการ และผูถือหุน

 8. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตอหนวยงานที่กํากับดูแลตามระเบียบและขอกําหนด

ของหนวยงานทางการ

 9. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8. นโยบายด้านบุคลากร

 เน่ืองจากบุคลากรถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหบริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน บริษัทฯ จึงใหความสําคัญและวาง

แนวทางนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อใหบุคลากรของบริษัทฯ มีความรู ความชํานาญ และมี

ความเชี่ยวชาญในการใหบริการแกลูกคาของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพ

 บรษิทัฯ มรีะบบการอบรมพนักงานตัง้แตการปฐมนิเทศสาํหรบัพนกังานเขาใหม และมหีลกัสตูรการอบรมตามสวนงานและระดบั

ของพนักงานตลอดทั้งป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการสงเสริมใหกับพนักงานในการเขารวมประชุม สัมมนา และฝกอบรมความรูทาง

ดานวิชาการ ทัง้ท่ีเก่ียวของกบังานโดยตรงและโดยออม เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานทีม่อียูในปจจบุนัใหพรอมรบัมอื

กับสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมอยางสมํ่าเสมอ

 บริษัทฯ ปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมและเปนธรรม ไมมีขอยกเวนในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพ การ

สมรส ภาษาหรอืตาํแหนง ไมมกีารใชหรอืสนบัสนนุการใชแรงงานเดก็ การคามนุษย และไมสนบัสนนุแนวทางการทุจรติและคอรรปัชนั

ทุกรูปแบบ บริษัทฯ มีการจายผลตอบแทนใหแกพนักงานอยางเหมาะสมและสอดคลองกับการจายผลตอบแทนของอุตสาหกรรม

เดียวกัน ตลอดจนจัดใหมีสวัสดิการตางๆ ซึ่งมากกวาที่กฎหมายกําหนด เชน การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 เงินสมทบโครงการรวมทุนระหวางนายจางและลกูจาง (EJIP) การตรวจสขุภาพประจาํป การจดักิจกรรม 5 ส การดแูลรกัษาสภาพ

แวดลอมในการทาํงานใหมคีวามปลอดภัยและถูกสขุลกัษณะอนามยั  การสงเสรมิกิจกรรมตางๆ ใหกับพนกังาน  การจดัสถานทีอ่อก

กําลังกาย เพ่ือใหพนักงานไดผอนคลายจากการทํางานและไดใชเวลาทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน  รวมท้ังยังใหความสําคัญกับการ

พัฒนาบุคลากรในระยะยาว การสรางโอกาสในการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัยอยมรีายละเอยีดเก่ียวกบัจาํนวนพนักงานและการจายผลตอบแทนใหแกพนักงาน

ตามรายละเอียดดังแสดงในตารางดานลาง
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ตารางแสดงจาํนวนพนักงาน

 ผลตอบแทนพนักงาน ไดแก เงินเดือน คาลวงเวลา ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เงินสมทบโครงการรวมทุน

ระหวางนายจางและลูกจาง (EJIP) และสวัสดิการอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงผลตอบแทนพนักงาน (บาท)

บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 329 346 

บริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด (มหาชน) 319 457 

บริษัท อินเตอรลิ้งค เพาเวอร แอนด เอ็นเนอรยี่ จํากัด 12 22 

บริษัท อินเตอรลิ้งค ดาตาเซ็นเตอร จํากัด 1 1 

รวม  661 826

บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 160,263,066.75 173,930,926.02

บริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด (มหาชน) 140,129,858.92 152,420,789.78

บริษัท อินเตอรลิ้งค เพาเวอร แอนด เอ็นเนอรยี่ จํากัด 9,529,303.34 8,344,053.98

บริษัท อินเตอรลิ้งค ดาตาเซ็นเตอร จํากัด 118,686.00 95,272.50

รวม  310,040,915.01 334,791,042.28

บริษัท

บริษัท

ปี 2558

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2559

บริษัทที่เขารวมโครงการ

ตัวแทนดําเนินงาน

กําหนดการซื้อหุนเขาโครงการ

พนักงานที่มีสิทธิ์เขารวม

โครงการ

ระยะเวลาโครงการ

รูปแบบโครงการ

เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย

บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)  

บริษัท หลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ทุกเดือน

พนักงานที่พนการทดลองงานแลว โดยเปนไปตามความสมัครใจ

ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2566 รวมระยะเวลา 8 ป

เงินสวนที่พนักงานจายเพื่อเขารวมโครงการ : รอยละ 3 ของเงินเดือน 

เงินสวนที่บริษัทฯ จายสมทบใหพนักงานที่เขารวมโครงการ : รอยละ 100 ของเงินที่พนักงาน

จายเขาโครงการ

ปที่ 1-8 : ไมสามารถขายหุนไดทั้งจํานวน

ครบ 8 ป : อนุญาตใหขายหุนไดทั้งจํานวนที่สะสมได

กรณีลาออกระหวาง 1-5 ป : หุนทีเ่ปนสวนสะสมของพนกังานยังคงเปนกรรมสทิธิข์องพนักงาน 

สวนหุนที่บริษัทฯ สมทบทั้งหมด พนักงานตองคืนใหกับโครงการ EJIP ฯลฯ

กรณีลาออกระหวาง 6-8 ป : หุนท่ีเปนสวนสะสมของพนักงานท้ังหมด และหุนสวนท่ีบริษัทฯ 

สมทบและถือครองไมต่ํากวา 3 ป (คํานวณจากเดือนท่ีนําสงเงนิลงทุน) ยงัคงเปนกรรมสทิธ์ิของ

พนักงาน สวนหุนที่บริษัทฯ สมทบใหและถือครองตํ่ากวา 3 ป พนักงานตองคืนใหกับโครงการ 

EJIP ฯลฯ
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คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะผูบริหาร13

คุณวุฒกิารศกึษา :

• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

• ปริญญาบัตร การปองกันราชอาณาจักร (วปอ. 2548)

 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท. 4)

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลท.

• เทคนิคการไกลเกลี่ยขอพิพาท

 ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง

• ประกาศนียบัตรการเมืองการปกครอง

 ในระบอบประชาธิปไตย (ปปร. 14)

 สถาบันพระปกเกลา

• ประกาศนีบัตรกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.19) 

 วิทยาลัยการยุติธรรม

ประวัตกิารฝึกอบรม :

• Directors Accreditation Program (DAP)

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถอืหุ้น :

ณ 16 มี.ค. 58 44,065,476 หุน

การเปลี่ยนแปลงระหวางป 15,751 หุน 

ณ 31 ธ.ค. 59 44,081,227 หุน

สัดสวนการถือหุน 12.16 %

ประสบการณ์ทาํงาน :

• 2538 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการผูจัดการใหญ

   บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

คุณสมบัติ อนันตรัมพร
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่

อายุ : 58 ป 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

เปนสามี  : นางชลิดา อนันตรัมพร กรรมการผูจัดการ

เปนบิดา  : นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและกรรมการผูจัดการ 

                             บมจ. อินเตอรลิ้งค เทเลคอม และ 

                             บจก. อินเตอรลิ้งค ดาตาเซ็นเตอร

• 2546 – ปจจุบัน ผูพิพากษาสมทบ

   ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ

   กลาง

• 2554 – ปจจุบัน นายกกอตั้ง / นายกกิตติมศักดิ์

   สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ

• 2548 – ปจจุบัน กรรมการคณะกรรมการสงเสรมิและพัฒนาสมาคมการคา 

   สภาหอการคาแหงประเทศไทย

• 2556 – ปจจุบัน นายกกอตั้ง / นายกกิตติมศักดิ์

   สมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย

• 2557 – ปจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

   รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติคนที่ 2

• 2557 – ปจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

   คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สนช.

• 2557 – ปจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

   คณะกรรมาธิการการพาณิชย การอุตสาหกรรม

   และการแรงงาน สนช.

• 2548 – 2553 นายกสมาคมผูปกครองและครู

   โรงเรียนสตรีวิทยา 2

• 2535 – ปจจุบัน กรรมการ

   มูลนิธินักเรียนเกาอํานวยศิลป

• 2559 – ปจจุบัน กรรมการ

   องคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ

• 2560 – ปจจุบัน เลขานุการ

   คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผนดิน

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื�น :  

• 2550 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการ/กรรมการผูจัดการใหญ

   บริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื�นที�มใิช่บริษัทจดทะเบยีน :

• 2530 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ

   บริษัท อินเตอรลิ้งค โฮลดิ้ง จํากัด

• 2551 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการผูจัดการ

   บริษัท อินเตอรลิ้งค เพาเวอร แอนด เอ็นเนอรยี่   จํากัด
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คุณวุฒกิารศกึษา :

• กําลังศึกษา ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ

• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

• ปริญญาตรี การจัดการ

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท. 8)

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลท.

• ปริญญาบัตร การปองกันราชอาณาจักร (วปอ. 2552)

 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

• วุฒิบัตร ผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย (TEPCOT) รุนที่ 5

 สถาบันวิทยาการการคา 

• ประกาศนียบัตร การบริหารจัดการดานความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.4)

 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

ประวัตกิารฝึกอบรม :

• Director Accreditation Program (DAP)

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถอืหุ้น :

ณ 16 มี.ค. 58 49,671,227 หุน

การเปลี่ยนแปลงระหวางป -  หุน

ณ 31 ธ.ค. 59 49,671,227 หุน

สัดสวนการถือหุน 13.71 %

ประสบการณ์ทาํงาน :

• 2538 – ปจจุบัน กรรมการและกรรมการผูจัดการ

   บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

• 2555 – ปจจุบัน ประธานมูลนิธิอินเตอรลิ้งคใหใจ

   มูลนิธิอินเตอรลิ้งคใหใจ

• 2556 – ปจจุบัน ผูพิพากษาสมทบ

   ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

• 2557 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน

   สหกรณออมทรัพยอินเตอรลิ้งคใหใจ

• 2557 – ปจจุบัน นายกกอตั้งสโมสรซอนตากรุงเทพ 10

   สโมสรซอนตากรุงเทพ 10

นางชลิดา อนันตรัมพร
กรรมการและกรรมการผู้จดัการ

อายุ : 59 ป 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

เปนภรรยา : นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ

เปนมารดา : นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและกรรมการผูจัดการ 

                             บมจ. อินเตอรลิ้งค เทเลคอม และ 

                             บจก. อินเตอรลิ้งค ดาตาเซ็นเตอร

• 2558 – ปจจุบนั ท่ีปรึกษา คณะกรรมาธิการ เศรษฐกิจ การเงนิและการคลงั

   สภานิติบัญญัติแหงชาติ

• 2552 – ปจจุบัน  กรรมการบริหาร / ประธานฝาย สารสนเทศ

   สภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชินูปถัมภ

• 2556 – 2557 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม

   และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ 

   วุฒิสภา

• 2553 – ปจจุบนั กรรมการคณะกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผิดชอบ

   สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

• 2554 – ปจจุบัน ประธานสมาคมสงเสริมบุคลิกสตรีรุน 61 / กรรมการกลาง

   สมาคมสงเสริมบุคลิกสตรี

• 2553 – ปจจุบัน เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ

   คณะกรรมการนักศึกษา วปอ. รุน 2552

• 2553 – ปจจุบัน ประธานฝายกิจกรรมพิเศษ

   สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแหงประเทศไทย 

   กรุงเทพฯ ในพระบรมราชูปถัมภ

• 2556 – 2557 เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการการเกษตรและ

   สหกรณ สมาคมสตรนัีกธุรกิจและวิชาชพีแหงประเทศไทย 

   กรุงเทพฯ ในพระบรมราชูปถัมภ

• 2553 – 2557 กรรมการฝายปฏิคม 

   สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน

• 2552 – 2553 รองประธานฝายสันทนาการ 

   คณะกรรมการนักศึกษา วปอ. รุน 2552

• 2550 – 2552 กรรมการเหรัญญิก / ประชาสัมพันธ

   คณะกรรมการสถาบันวิทยาการตลาดทุนรุน 8

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื�น :  

• 2550 – ปจจุบัน กรรมการ

   บริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื�นที�มใิช่บริษัทจดทะเบยีน :

• 2530 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ

   บริษัท อินเตอรลิ้งค โฮลดิ้ง จํากัด

• 2551 – ปจจุบัน กรรมการ

   บริษัท อินเตอรลิ้งค เพาเวอร แอนด เอ็นเนอรยี่ จํากัด
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นายณัฐนัย อนันตรัมพร
กรรมการ (กรรมการผู้จดัการ 

บมจ. อนิเตอร์ลิ �งค์ เทเลคอม 

และ บจก. อนิเตอร์ลิ �งค์

ดาต้าเซน็เตอร์)

อายุ : 30 ป

นางสาวขวัญตา มีสมพร
กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ

ธุรกจิจดัจาํหน่าย

อายุ : 47 ป

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

ไมมี

คุณวุฒกิารศกึษา :

• ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

• ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป คณะศิลปศาสตร

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

• หลักสูตร Mini Master of Management (MMM) คณะรัฐประศาสนศาสตร

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

• Director Accreditation Program (DAP)

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัตกิารฝึกอบรม :

• Director Accreditation Program (DAP)

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถอืหุ้น :

ณ 16 มี.ค. 58 3,101,360 หุน

การเปลี่ยนแปลงระหวางป 2,468,95 หุน

ณ 31 ธ.ค. 59 632,408 หุน

สัดสวนการถือหุน 0.17 %

ประสบการณ์ทาํงาน :

• 2547 – ปจจุบัน กรรมการ

   บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

• 2556 – ปจจุบัน รองกรรมการธุรกิจจัดจําหนาย

   บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

• 2538 – 2556 ผูอํานวยการฝายจัดจําหนาย

   บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

• 2535 – 2538 เลขานุการกรรมการผูจัดการ

   บริษัท อินเตอรลิ้งค โฮลดิ้ง จํากัด

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื�น :  

ไมมี

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื�นที�มใิช่บริษัทจดทะเบยีน :

ไมมี

นางสาวขวัญตา มีสมพร
กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

เปนบุตร : นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ/กรรมการผูจดัการใหญ

เปนบุตร : นางชลิดา อนันตรัมพร กรรมการผูจัดการ

คุณวุฒกิารศกึษา :

• ปริญญาโท Financial Economics

 Boston University สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัตกิารฝึกอบรม :

• Director Accreditation Program (DAP)

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• SCB Young Entrepreneur Program รุน 12

 ธนาคารไทยพาณิชย

• ประกาศนียบัตรผูนํายุคใหมในระบบประชาธิปไตย รุนที่ 3

 สถาบันพระปกเกลา

• ประกาศนียบัตร Project Manager

 Boston University สหรัฐอเมริกา

การถอืหุ้น :

ณ 16 มี.ค. 58 2,299,958 หุน

การเปลี่ยนแปลงระหวางป 1,997,59 หุน

ณ 31 ธ.ค. 59 302,367 หุน

สัดสวนการถือหุน 0.08 %

ประสบการณ์ทาํงาน :

• 2555 – ปจจุบัน กรรมการ

   บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

• 2554 – 2555 ผูจัดการทั่วไป

   บริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด 

• 2556 – ปจจุบัน  กรรมการบริหาร

   สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื�น :  

• 2555 – ปจจุบัน กรรมการและกรรมการผูจัดการ

   บริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื�นที�มใิช่บริษัทจดทะเบยีน :

• 2556 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ

   บริษัท อินเตอรลิ้งค ดาตาเซ็นเตอร จํากัด
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นางเพ็ญศรี จันตะคาด
กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ

สายงานการเงนิ

อายุ : 49 ป

นางธัญญรัตน เทียมอุดมฤกษ
กรรมการ/รองกรรมการผู้จดัการ

(สายงานสนับสนุนธุรกจิ)

และเลขานุการบริษัท

อายุ : 41 ป

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

ไมมี

คุณวุฒกิารศกึษา :

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 มหาวิทยาลัยเซนตจอหน

• ปริญญาตรี การจัดการ

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• อนุปริญญาตรี สาขาบัญชี

 โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม

• Director Accreditation Program (DAP)

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัตกิารฝึกอบรม :

• Director Accreditation Program (DAP)

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตรการพัฒนาผูจัดการ ระดับสูง

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

การถอืหุ้น :

ณ 16 มี.ค. 58 1,458,297 หุน

การเปลี่ยนแปลงระหวางป 1,375,797 หุน

ณ 31 ธ.ค. 59 82,500 หุน

สัดสวนการถือหุน 0.02 %

ประสบการณ์ทาํงาน :

• 2547 – ปจจุบัน กรรมการ

   บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

• 2560 – ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการสายงานการเงิน

   บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

• 2538 – 2559 ผูอํานวยการฝายการเงิน

   บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

• 2530 – 2538 ผูจัดการแผนกบัญชีและการเงิน

   บริษัท อินเตอรลิ้งค โฮลดิ้ง จํากัด

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื�น :  

• 2556 – ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายการเงิน

   บริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื�นที�มใิช่บริษัทจดทะเบยีน :

• 2556 – ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายการเงิน

   บริษัท อินเตอรลิ้งค เพาเวอร แอนด เอ็นเนอรยี่ จํากัด

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

ไมมี 

คุณวุฒกิารศกึษา :

• ปริญญาโท บัญชีการเงิน

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี การบัญชี

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม

• หลักสูตรผูตรวจสอบบัญชีภาษีอากร

 สํานักงานธรรมนิติ

ประวัตกิารฝึกอบรม :

• Director Accreditation Program (DAP)

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Company Secretary Program (CSP) รุน 29/2009

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • Effective Minute Talking (EMT) รุน 35/2016

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตรผูตรวจสอบบัญชีภาษีอากร

 สํานักงานธรรมนิติ

การถอืหุ้น :

ไมมี

ประสบการณ์ทาํงาน :

• 2558 – ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ (สายงานสนับสนุนธุรกิจ)

   บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

• 2548 – ปจจุบัน กรรมการ

   บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

• 2540 – 2554 ผูอํานวยการฝายบัญชี

   บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

• 2540 – 2554 ผูอํานวยการฝายบัญชี

   บริษัท อินเตอรลิ้งค โฮลดิ้ง จํากัด

• 2540 – ปจจุบัน ผูจัดทํา/บัญชี

   หางหุนสวนจํากัด เรืองบัณฑิต ปโตรเลียม (1991)

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื�น :  

ไมมี

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื�นที�มใิช่บริษัทจดทะเบยีน :

ไมมี

กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ

นางธัญญรัตน เทียมอุดมฤกษ
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นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย
กรรมการอสิระและ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 72 ป

พลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ 
เชิดบุญเมือง
กรรมการอสิระและ

กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 64 ป

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

ไมมี 

คุณวุฒกิารศกึษา :

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

 Northern Illinois University สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัตกิารฝึกอบรม :

• Chartered Director Class (CDC) รุนที่ 1

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Director Accreditation Program (DAP)

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Director Certification Program (DCP) รุนที่ 24

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Audit Committee Program (ACP)

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Finance for Non-Finance Directors (FN)

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถอืหุ้น :

ไมมี

ประสบการณ์ทาํงาน :

• 2553 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

   บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

• 2553 – ปจจุบัน ที่ปรึกษา หอการคารัสเซีย

• 2558 – ปจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• 2557 – ปจจุบัน ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและ 

 การคลัง สภานิติบัญญัติแหงชาติ สภานิติบัญญัติแหงชาติ

• 2546 – ปจจุบัน ผูพิพากษาสมทบ

   ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื�น :  

• 2552 – ปจจุบัน กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา

   และคาตอบแทน

   บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื�นที�มใิช่บริษัทจดทะเบยีน :

• 2551 – ปจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา

   บริษัท กรีน เนเจอรัล โปรดักส จํากัด

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

ไมมี

คุณวุฒกิารศกึษา :

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 มหาวิทยาลัยบูรพา

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต

 โรงเรียนนายเรือ

ประวัตกิารฝึกอบรม :

ไมมี

การถอืหุ้น :

ไมมี

ประสบการณ์ทาํงาน :

• 2559 – ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

   บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

• 2557 – ปจจุบัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ

   สภานิติบัญญัติแหงชาติ

• 2553 – 2556 ที่ปรึกษา

   สถาบันวิชาการปองกันประเทศ กองทัพไทย

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื�น :  

ไมมี

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื�นที�มใิช่บริษัทจดทะเบยีน :

ไมมี

นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย
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นางเสาวนีย กมลบุตร
กรรมการอสิระและ

กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 65 ป

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

ไมมี 

คุณวุฒกิารศกึษา :

• ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

• ปริญญาบัตร การปองกันราชอาณาจักร (2548)

 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูง

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน วตท. รุนที่ 7

• Senior Executive Program

 Kellogg – สถาบันศศินทร

• The Management Development Program

 Wharton School

• หลักสูตรการบริหารจัดการดานความมั่นคงขั้นสูง

 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

ประวัตกิารฝึกอบรม :

• Director Certification Program (DCP)

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Role of Compensation Committee (RCC)

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Role of Chairman Program (RCP)

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Financial Institutions Governance Program (FGP)

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถอืหุ้น :

ไมมี

ประสบการณ์ทาํงาน :

• 2556 – ปจจุบัน กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

   บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

• 2557 – ปจจุบัน ที่ปรีกษาประธานคณะกรรมการธิการเศรษฐกิจ การเงิน 

   และการคลัง สภานิติบัญญัติแหงชาติ

• 2552 – 2556 ประธานกรรมการ

   ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

• 2552 – 2556 กรรมการ

   บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน)

• 2555 – 2556 ประธานกรรมการบริหาร

   กลุมธุรกิจคาปลีก บริษัท ไทยยานยนต จํากัด

• 2552 – 2555 รองปลัดกระทรวงการคลัง

   กระทรวงการคลัง

• 2551 – 2555 กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

   การประปาสวนภูมิภาค

• 2547 – 2551 กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการกิจการ 

 สัมพันธ

   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย

• 2548 – 2551 กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

   บริษัท เคทีบี ลิสซิ่ง จํากัด

• 2547 – 2550  รองอธิบดี

   กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื�น :  

• 2559 – ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

   บริษัท  โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน)

• 2559 – ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /

       กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธาน    

      กรรมการบรรษัทภิบาล

   บริษัท เอฟ เอ็น เอาเล็ท จํากัด (มหาชน)

• 2557 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

   บริษัท คาราบาว กรุป จํากัด (มหาชน)

• 2555 –  ปจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

   บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื�นที�มใิช่บริษัทจดทะเบยีน :

• 2557 – ปจจุบัน กรรมการ

   ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

   แหงประเทศไทย (SME Bank)
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นายอดิศักดิ์ เองมหัสสกุล
ผู้อาํนวยการฝ่ายวศิวกรรม (รองกรรมการผู้จดัการ

บจก. อนิเตอร์ลิ �งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอน็เนอร์ยี�)

อายุ : 59 ป

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

ไมมี

คุณวุฒกิารศกึษา :

• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประวัตกิารฝึกอบรม :

• หลักสูตรการพัฒนาผูจัดการระดับสูง

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

• Submarine Composite Cable Training

 VISCAS Corporation, Japan Sep. 15-19, 2014

• หลักสูตรเทคโนโลยีการสื่อสารผานเสนใยแกวนําแสง

 คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• หลักสูตรการบริหารโครงการ

 คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• 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

• JEPIC Underground Training at Nagoya & Tokyo, Japan Nov. 5-17,1995

• Elastimode 94 Conference, Toronto Canada and Elastically Underground

 Cable Training, New Jersey, USA Mar 19-31, 1994

• Medium Voltagr Training France Oct 12-22, 1992

การถอืหุ้น :

ไมมี

ประสบการณ์ทาํงาน :

• 2545 – ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายวิศวกรรม

   บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

• 2556 – 2559 ผูจัดการทั่วไป

   บริษัท อินเตอรลิ้งค เพาเวอร แอนด เอ็นเนอรยี่ จํากัด

• 2553 – 2555 กรรมการธุรกิจกอสรางและออกแบบ

   สภาหอการคาแหงประเทศไทย

• 2539 – 2544 ผูจัดการโครงการ

   บริษัท เด็มโก จํากัด

• 2525 – 2539 หัวหนาแผนกกอสรางและบํารุงรักษาสายใตดิน 1

   การไฟฟานครหลวงเขตวัดเลียบ

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื�น :  

ไมมี

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื�นที�มใิช่บริษัทจดทะเบยีน :

• 2560 – ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ

   บริษัท อินเตอรลิ้งค เพาเวอร แอนด เอ็นเนอรยี่ จํากัด
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นายประภาส ลิ่มกังวาฬมงคล
ผู้อาํนวยการฝ่ายขายและการตลาด

อายุ : 47 ป

นายประสิทธิ์ชัย วีระยุทธวิไล
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่

อายุ : 56 ป

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

ไมมี 

คุณวุฒกิารศกึษา :

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ไฟฟา) เกียรตินิยมอันดับสอง

 มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี

การถอืหุ้น :

ณ 16 มี.ค. 58 3,674 หุน

การเปลี่ยนแปลงระหวางป 2,895 หุน

ณ 31 ธ.ค.59 6,569 หุน

สัดสวนการถือหุน 0.00 %

ประสบการณ์ทาํงาน :

• 2556 – ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายขายและการตลาด

   บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (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.

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื�น :  

ไมมี

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื�นที�มใิช่บริษัทจดทะเบยีน :

ไมมี

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

ไมมี

คุณวุฒกิารศกึษา :

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การถอืหุ้น :

ไมมี

ประสบการณ์ทาํงาน :

• 2560 – ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญ

   บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

• 2557 – 2559 Executive Director

    EDMI Limited Singapore

• 2548 – 2557 Executive Vice President

   บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด(มหาชน)

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื�น :  

ไมมี

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื�นที�มใิช่บริษัทจดทะเบยีน :

ไมมี

นายประภาส ลิ่มกังวาฬมงคล
ผู้อาํนวยการฝ่ายขายและการตลาด

นายประสิทธิ์ชัย วีระยุทธวิไล
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 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปรงใส เพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขันของบริษัทฯ เพ่ิมความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ซึ่งเปนพ้ืนฐานของการเจริญเติบโตท่ีย่ังยืน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดสนับสนุนและสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยกําหนด เพ่ือนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนและคํานึงถึง

ผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย พรอมใหอยูในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี โดยเห็นไดจากการที่บริษัทฯ ไดรับคัดเลือก

จากหอการคาไทยและสภาหอการคาไทยใหเปนบริษัทจรรยาบรรณดีเดนประจําป พ.ศ. 2546 อีกทั้งบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นวาระบบ

การบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารท่ีมีวิสัยทัศนและมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี มีกลไกการควบคุมและ

การถวงดุลอํานาจที่ดีจะสงเสริมใหการบริหารงานเปนไปอยางโปรงใสและตรวจสอบได

การกาํกับดแูลกจิการ

 คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือใหมีความโปรงใสในการดําเนินกิจการ เพ่ือ

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของกิจการ และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูเกี่ยวของทุกฝาย โดยนําหลัก

เกณฑการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย มาเปนปจจัยในการเสริมสรางองคกรใหมีระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ สรางความโปรงใสในการทํางาน 

การดําเนินการใหมีจริยธรรมทางธุรกิจ การจัดทําระบบควบคุมภายในตางๆ รวมถึงการใหความสําคัญกับผูถือหุน และการรักษา

ประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ จึงไดกําหนดนโยบายสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการโดยครอบคลุมหลักการสําคัญดังนี้

 • การปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกันและเปนธรรมตอทุกฝาย

 • คณะกรรมการมีความมุงมั่นในการสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการในระยะยาว บริหารงานดวยความรอบคอบและระมัดระวัง รับ

ผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ดวยความสามารถและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน ดูแลมิให

เกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงรับผิดชอบตอการกระทําและการตัดสินใจของตนเอง

 • ดําเนินงานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอแกผูเกี่ยวของทุกฝาย

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและใหความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิตางๆ ของผูถือหุนและทําหนาที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน

ของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันตามที่กําหนดไว ในขอบังคับบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของ ไมวาผูถือหุนนั้นจะเปนรายยอย

ผูลงทุนตางชาติ นักลงทุนสถาบันหรือผูถือหุนรายใหญ โดยผูถือหุนทุกรายมีสิทธิและความเทาเทียมกันโดยในป 2559 ดังนี้

 • สิทธิในการไดรับใบหุน สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุน 

 • สิทธิในการไดรับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา เหมาะสมตอการตัดสินใจ

 • สทิธิในการเขารวมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถือหุน เพ่ือตดัสนิใจในการเปลีย่นแปลงนโยบายท่ีสาํคญัของ 

บริษัทฯ

 • สิทธิในการแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

 • สิทธิในการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี

 • สิทธิในสวนแบงผลกําไรของบริษัทฯ

 รวมถึงการไดรับขอมูล ขาวสารของบริษัทอยางรวดเร็ว ครบถวนและเพียงพอ ผานชองทางที่เขาถึงไดงาย โดยสนับสนุนใหผูถือ

หุนไดใชสิทธิของตนอยางเต็มท่ีผานการประชุมสามัญผูถือหุน ท้ังนี้เพ่ือใหผูถือหุนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องท่ีกระทบหรือ

เกี่ยวของกับสิทธิและผลประโยชนของตน

การกํากับดูแลกิจการ14
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 บริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุน รวมถึงนักลงทุนสถาบัน  ในการเขารวมการประชุมสามัญผูถือ

หุน โดยบริษัทฯ คัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซ่ึงมีระบบขนสงมวลชนเขาถึงและเพียงพอเพ่ือใหผูถือหุนสามารถเดินทางเขารวม

ประชุมไดอยางสะดวก บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนจัดสงเอกสารลงทะเบียนเขารวมประชุมลวงหนากอนวันประชุม เพื่อลดระยะ

เวลาในการตรวจสอบตรวจสอบเอกสารในวันประชุมและบริษัทฯ จัดชองทางการลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมสําหรับผูถือ

หุนบุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ นําระบบบารโคด (Barcode) มาใชในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อ

ชวยใหขัน้ตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเปนไปอยางรวดเรว็ยิง่ขึน้ และไดจัดเตรียมอากรแสตมปใหแก

ผูถือหุนในการมอบฉันทะ ทั้งนี้เพื่ออํานวนความสะดวกใหแกผูถือหุน

 ท้ังน้ี ในการประชมุสามญัผูถือหุนประจาํป 2558 บรษิทัฯ ไดดาํเนนิการในเรือ่งตางๆ ตามขัน้ตอนการประชมุทีถู่กตองตามกฎหมาย 

นับตั้งแตการเรียกประชุม การจัดสงเอกสารและแจงระเบียบวาระการประชุม ขั้นตอนในการดําเนินการประชุม ตลอดจนการจัดสง

รายงานการประชุมเพื่อสงเสริมอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุนจากสิทธิพื้นฐานตามกฎหมายและสิทธิมากกวาสิทธิ

ตามกฎหมาย

หมวดที่ 2 การปฏบิตัต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันไมวาผูถือหุนนั้นจะเปนผูบริหาร

หรือไมเปนผูบริหาร ผูถือหุนรายยอย ผูลงทุนตางชาติ นักลงทุนสถาบันหรือผูถือหุนรายใหญ โดยจัดสงขอมูลสารสนเทศที่ครบถวน 

ชดัเจน เพียงพอและทนัเวลา และสนับสนนุใหผูถือหุนเขารวมประชมุ และใชสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถือหุน หรอืใชสทิธิ

ออกเสียงลงคะแนน โดยการมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เปนผูออกเสียงแทนในกรณีที่ไมสามารถเขารวมประชุมได 

รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็น ขอคําอธิบาย หรือตั้งคําถามใดๆ ไดอยางเทาเทียมกันในการประชุมผูถือหุน โดย

บริษัทฯ มีการดําเนินการดังนี้

 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

 (1) ผูถือหุนทกุรายจะไดรบัขอมลูท่ีจาํเปนและเพียงพอ เก่ียวกับวันประชมุ และวาระการประชมุเปนการลวงหนาโดยจดัสงหนงัสอื

เชิญประชุมผูถือหุน และเอกสารประกอบใหกับผูถือหุนเปนการลวงหนาอยางนอย 21 วัน กอนการประชุม ซึ่งหนังสือเชิญ

ประชมุผูถอืหุนจะมขีอมลูเก่ียวกับวัน เวลา สถานที ่และแผนที ่ของสถานท่ีประชมุผูถือหุน พรอมแจงรายละเอยีดของเอกสาร

ทีผู่ถือหุนจะตองนาํมาแสดงในวนัประชมุดวย เพ่ือรกัษาสทิธิในการเขาประชมุ รวมถึงขอบงัคบับรษิทัฯ เก่ียวกับการประชมุผู

ถือหุน และการออกเสียงลงคะแนน เอกสารประกอบรายละเอียดวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทใน

แตละวาระตลอดจนขอมลูทีเ่ก่ียวของท่ีตองตดัสนิใจในท่ีประชมุแกผูถือหุน นอกจากน้ีบรษิทัฯ กําหนดใหมกีารเผยแพรขอมลู

เกี่ยวกับการประชุมผาน ผานทาง Website: www.interlink.co.th ของบริษัทฯ ลวงหนาไมนอยกวา 21 วันกอนวันนัดประชุม

ผูถือหุน

 (2) ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ 

หรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนไดโดยใชหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ไดจัดสงพรอมกับหนังสือนัดประชุม ผูถือหุนยัง

สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผานทาง Website: www.interlink.co.th ของบริษัทฯ 

 วันประชุมผู้ถือหุ้น

 (1) ในป 2559 ที่ผานมา บริษัทฯ จัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2559 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 - 16.47 น.

  ทีห่องเจาพระยาบอลลมู โรงแรมเจาพระยาปารค ถนนรชัดาภเิษก หวยขวาง กรงุเทพฯ โดยในการประชมุนี ้บรษิทัฯ ไดพิจารณา

และเลือกสถานที่ ที่มีที่จอดรถเพียงพอและเปนสถานที่ที่ผูถือหุนสามารถรวมประชุมไดอยางสะดวก 

 (2) บริษัทฯ จัดเตรียมการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสม และเพียงพอสําหรับผูถือหุนที่มาประชุม

 (3) ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ ประธานกรรมการตรวจสอบไดใหความสําคัญและเขารวมประชุมเพ่ือชี้แจงและ

ตอบขอซักถาม บริษัทฯ ใหสิทธิผูถือหุนในการซักถามคณะกรรมการในท่ีประชุมในเรื่องท่ีเก่ียวของกับวาระการประชุมหรือ

เกี่ยวของกับบริษัทฯ โดยมีการแนะนําคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผูสอบบัญชีรวมถึงผูที่เกี่ยวของที่

เขารวมประชุม
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 (4) ทั้งนี้กอนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมไดชี้แจงกฎเกณฑท่ีใชในการประชุม วาระการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับ

คะแนน และสทิธิของผูถอืหุนอยางชดัเจน และดําเนินการประชมุเรยีงลําดับตามวาระท่ีระบไุวในหนังสอืนัดประชมุ พรอมเปด

โอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความเห็นและซักถาม ในแตละวาระอยางเต็มท่ี เพ่ือสรางความเขาใจใหผูถือหุนท่ีเขารวมประชุม 

รวมทั้งเพื่อใหการประชุมดําเนินไปอยางเรียบรอยและโปรงใส 

 (5) ดาํเนนิการประชมุผูถือหุนตามลาํดบัระเบยีบวาระทีไ่ดแจงไวในหนงัสอืเชญิประชมุ และไมมกีารเพ่ิมระเบยีบวาระในทีป่ระชมุ

โดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูลประกอบระเบียบวาระกอนตัดสินใจ

 (6) ดาํเนนิการใหผูถอืหุนใชบตัรลงคะแนนสาํหรบัทุกระเบยีบวาระ โดยจดัทาํบตัรลงคะแนนแยกตามวาระเพ่ือใหผูถอืหุนสามารถ

ลงคะแนนไดตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกลาวในหองประชุม และเพื่อความโปรงใส บริษัทฯ ไดเก็บ

บัตรลงคะแนนจากผูถือหุน เพื่อการตรวจสอบในภายหลังดวย

 (7) ในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัท บริษัทฯ ใหสิทธิผูถือหุนไดเลือกกรรมการเปนรายบุคคลในที่ประชุมและเปดโอกาสใหผู

ถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลใหเขารับการเลือกตั้งไดอยางเปนอิสระ และลงมติตามวาระ

 (8) ในการประชุม บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความเห็นและซักถามในเรื่องที่เกี่ยวของกับการประชุมหรือเกี่ยวของ

กับบริษัทฯ และใหกรรมการที่เกี่ยวของชี้แจงและใหขอมูลตางๆ แกผูถือหุนอยางครบถวน โดยจัดสรรเวลาการประชุมอยาง

เพียงพอและดําเนินการประชุมอยางเหมาะสมและโปรงใส

 หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

 (1) เลขานุการบรษิทัเปนผูท่ีรบัผดิชอบในการจดัทําและจดัเก็บรายงานการประชมุผูถือหุนทีผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ

บรษิทัในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ถัดมา และมกีารนาํขึน้แสดงบน Website: www.interlink.co.th ของบรษิทัฯ เพ่ือ

ใหผูเขารวมประชมุไดสอบทานความครบถวน กอนนาํเสนอใหท่ีประชมุผูถือหุนในครัง้ถัดไป เพ่ือพิจารณารบัรองรายงานการ

ประชุมดังกลาว พรอมทั้งจัดสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของภายใน 14 วันตามระยะเวลาที่กําหนดไดอยางครบถวน

 (2) เพ่ือใหผูถือหุนมัน่ใจวาตนจะไดรบัเงนิปนผลตามสทิธิอยางครบถวนภายหลงัจากไดรบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถือหุนแลว บรษิทัฯ 

ไดแจงใหผูถือหุนทราบผลการพิจารณาผานระบบของตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อใหผูถือหุนไดทราบถึงสิทธิ รวมทั้งระบุวัน เวลา

และรายละเอียดของเงินปนผลที่จะไดรับ

 (3) เผยแพรขอมลูขาวสารใหแกผูถอืหุนทราบอยางสมํา่เสมอ ผานชองทางของตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย สือ่หรอืส่ิงพิมพ

ตางๆ รวมทั้ง Website: www.interlink.co.th ของบริษัทฯ และจัดใหมีชองทางที่ผูถือหุนรายยอยสามารถติดตอขอขอมูลได

โดยตรงกับบริษัทฯ ผาน E-mail: ir@interlink.co.th นอกจากน้ีผูถือหุนรายยอยยังสามารถติดตอขอขอมูลไดโดยตรงจาก

เลขานุการบรษิทั/นักลงทนุสมัพันธ โดยผานนางธัญญรตัน เทยีมอดุมฤกษ เบอรโทรศพัท 0-2693-1222 ตอ 291 หรอื E-mail: 

t.thanyarad@interlink.co.th

         (4) คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวของ 

ไดแก คณะกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานในหนวยงานท่ีเก่ียวของกับขอมูล (รวมท้ังคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุ

นติภิาวะของบคุคลดงักลาว) โดยบคุคลดงักลาวตองยึดถือเปนแนวทางปฏิบติัเก่ียวกับการระมดัระวังในการใชขอมลูภายใน

ใดๆ ซึ่งอาจมีผลตอราคาหลักทรัพย โดยหามมิใหมีการนําสารสนเทศภายในที่ยังไมไดเปดเผย หรือที่เปนความลับไปใช หรือ

นําไปเปดเผยกับบุคคลภายนอก หรือกระทําการใดๆ อันกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

 (5) ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ในการสรางความเจริญเติบโตอยางยั่งยืนแกองคกร เพ่ือใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนท่ี

  เหมาะสม

 นอกจากนี้ ในกรณีที่กรรมการหรือผูบริหารระดับสูงมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ตองรายงานการถือหลักทรัพยภายใน 3 

วันทําการใหสํานักงาน กลต. ทราบเพื่อเผยแพรตอสาธารณะตอไป
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

 คณะกรรมการบรษิทัรบัรูถึงสทิธิของผูมสีวนไดสวนเสยี จงึสงเสรมิใหเกิดการรวมมอืระหวางบรษิทัฯ และผูมสีวนไดสวนเสยี ตลอด

จนผูมีสวนเกี่ยวของที่สําคัญ ตั้งแตผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา เจาหนี้ คูแขงขัน ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยูตลอดจนสังคมสวนรวมและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้

 • ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ และผูถือหุน โดยคํานึงถึงผลการ

ดําเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอยางม่ันคง และมีความสามารถในการแขงขัน เพ่ือที่จะสรางมูลคาใหแกผูถือหุนในระยะ

ยาว ซึ่งเปนพันธกิจที่สําคัญของบริษัท ฯ รวมถึงการดําเนินการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส และเชื่อถือไดตอผูถือหุน

  คณะกรรมการไดมอบหมายใหฝายนักลงทุนสัมพันธทําหนาท่ีดูแลผูถือหุนและนักลงทุน อยางเทาเทียมกัน ท้ังตามสิทธิขั้น

พื้นฐาน สิทธิที่กําหนดไวในกฎหมาย และขอบังคับบริษัทฯ เชน สิทธิในการขอตรวจสอบจํานวนหุน สิทธิในการไดรับใบหุน 

สิทธิในการเขาประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยางอิสระในที่ประชุมผูถือหุน รวมถึง

สิทธ์ิที่จะไดรับผลตอบแทนอยางเปนธรรม และยังใหสิทธิผูถือหุนในการเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ ในฐานะเจาของบริษัทฯ ผานกรรมการอิสระของบริษัท โดยทุกๆ ขอคิดเห็นจะไดรับการกลั่นกรองเพื่อเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตอไป ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงิน

เฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินไดและหักสํารองตามกฎหมาย

 • พนักงาน : บริษัทฯ ถือวาพนักงานเปนทรัพยากรที่มีคุณคาอยางยิ่งตอบริษัทฯ และเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จในการ

ดําเนินธุรกิจ จึงมีนโยบายท่ีใหผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีเปนธรรมแกพนักงาน ซึ่งครอบคลุมความตองการพ้ืนฐานทุก

ประการตามที่กฎหมายกําหนด ไดแก การประกันสุขภาพ การมีวันหยุดพักผอนตามอายุงาน การตรวจสุขภาพประจําป การ

จดัตัง้และสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชพี เงนิสมทบโครงการรวมทนุระหวางนายจางและลกูจาง (EJIP) อกีทัง้ยังใหความสาํคญั

กับการดแูลรกัษาสภาพแวดลอมในสถานท่ีทาํงานใหมสีภาพท่ีดเีพ่ือใหพนกังานมคีวามสขุในการทาํงาน นอกจากนัน้ยังมกีาร

สงเสริมและใหโอกาสพนักงานไดมีการเพ่ิมพูนความรูอยางสมํ่าเสมอ โดยมุงเนนในเรื่องการพัฒนาพนักงานใหมีศักยภาพ

อยางตอเนื่องทั้งในดานการพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะในงาน ตลอดจนการมีทัศนคติที่ดี อีกท้ังบริษัทฯ ยังไดให

ความสําคัญในเร่ืองของการปลูกฝงจิตสํานึกและจริยธรรม ท่ีดีในการทํางานและการดําเนินชีวิต เพ่ือท่ีจะใหเปนพนักงานที่

ดีมีความรูความสามารถในการทํางานและเปนพลเมืองที่ดีในสังคม

 • ลูกค้า : บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการสรางความพึงพอใจและความมั่นใจใหกับลูกคา ที่จะไดรับผลิตภัณฑและบริการที่ดี มี

คณุภาพ มมีาตรฐานทีส่งูข้ึนอยางตอเน่ือง ในระดบัราคาทีเ่หมาะสม และจะใหขอมลูเก่ียวกบับรกิารแกลกูคาโดยไมบดิเบอืน

ขอเทจ็จรงิ รวมทัง้จะรกัษาสมัพันธภาพทีดี่กับลกูคา โดยจะไมเปดเผยขอมลูของลกูคาโดยไมไดรบัอนุญาต เวนแตเปนขอมลู

ท่ีตองเปดเผยตอบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของตามขอบังคับของกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดอบรมสัมมนา (Training 

Course) ตางๆ ใหกับทุกกลุมลูกคา เชน กลุมรัฐวิสาหกิจ ราชการ ลูกคาทั่วไป และนักศึกษาเพื่อใหความรูเกี่ยวกับระบบขาย

สายสัญญาณและอุปกรณในการเลือกใชและติดตั้งไดอยางถูกตองและตอเนื่องทุกๆ ป

 • คู่ค้า : บรษิทัฯ ไดปฏิบตัติอคูคาอยางเสมอภาคและเทาเทียมกันโดยต้ังอยูบนพ้ืนฐานของการไดประโยชนรวมกัน แลกเปลีย่น

ขอมลูท่ีเปนจรงิและถูกตอง พรอมใหความสาํคญักับคูคาเพราะถือเปนปจจยัสาํคญัในการรวมสรางมลูคาใหกับคูคา บรษิทัฯ 

จงึมุงเนนการสรางความสมัพันธกับคูคากลุมตางๆ อยางเปนธรรมเพ่ือประโยชนทางธุรกิจรวมกัน โดยไมสรางความเสือ่มเสยี

ตอชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือขัดตอกฎหมายใดๆ

 • เจ้าหนี � : บริษัทฯ ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมีหลักการและวินัย เพื่อสรางความเชื่อถือใหกับเจาหนี้ โดยบริษัทฯ ยึดหลัก

ปฏิบัตติามเงือ่นไขและขอตกลงทีกํ่าหนดไวในสญัญาอยางเครงครดั และหากเกิดกรณีท่ีไมสามารถปฏิบตัติามเงือ่นไขทีต่กลง

กันไวได บริษัทฯ จะแจงใหเจาหนี้ทราบลวงหนาเพื่อรวมกันพิจารณาแนวทางแกไขปญหา

 • คู่แข่งขัน : บริษัทฯ ตระหนักถึงประโยชนจากการแขงขันที่จะมีตอการบริหารกิจการและการปรับปรุงคุณภาพ บริการอยาง

ตอเนือ่ง เพ่ือประโยชนของลกูคา จงึมนีโยบายสนับสนุนและสงเสรมิการแขงขนัทางการคาอยางเสร ีการปฏิบติัตามกรอบการ

แขงขันทางการคาที่สุจริต ดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม ภายใตกรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณ และไมมีนโยบายใน
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การแขงขันทางการคาโดยใชวิธีการใดๆ ใหไดมาซึ่งขอมูลของคูแขงขันอยางผิดกฎหมายและขัดตอจริยธรรม

 • ชุมชนและสังคม : บริษัทฯ มุงดําเนินงานดานกิจกรรมเพื่อสังคมอยางตอเนื่องและจริงจัง โดยตระหนักดีถึงความรับผิดชอบ

ที่พึงมีตอสังคมโดยรวม ทั้งไดจัดทําโครงการตางๆ ที่ใหความชวยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม ราย

ละเอียดของกิจกรรมสามารถดูไดจากหัวขอ “นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม”

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกําหนดใหมีการรายงานขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่ผูมีสวนไดสวนเสียและผู

มีสวนเกี่ยวของควรรับรูทั้งการรายงานขอมูลในแบบ 56-1 รายงานประจําป เว็บไซต ฯลฯ รวมทั้งจัดใหมีชองทางการสื่อสารแบบสอง

ทาง เพือ่ใหผูมสีวนไดสวนเสยีและผูมสีวนเก่ียวของไดมโีอกาสแสดงความเห็นและรองเรยีนในกรณท่ีีไมไดรบัความเปนธรรมจากการ 

กระทําของบริษัทฯ ดวย

การต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน

 ในป 2557 บริษัทฯ ไดมีการจัดทํานโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชัน เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความต้ังมั่นในการดําเนินธุรกิจดวย

ความเปนธรรม สุจริต โปรงใส มีความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยนโยบาย

ดังกลาว ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและไดรับอนุมัติคณะกรรมการบริษัท เปนท่ีเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 14 

พฤศจิกายน 2557 โดยไดสื่อสารไปยังพนักงานทุกคน โดยมีการกําหนดให มีการอบรมนโยบายตอตานทุจริตคอรรัปชันแกพนักงาน

ทุกคนในการปฐมนิเทศพนักงานใหมและติดประกาศผานบอรดภายในบริษัทฯ อีกท้ังบนเว็บไซตของบริษัทฯ เพ่ือเผยแพรแกบุคคล

ทั่วไปที่สนใจ ดังมีเนื้อหาตอไปนี้

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัท อนิเตอร์ลิ �งค์ คอมมวินิเคชั�น จาํกัด (มหาชน)

1.  คาํนํา

 บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมา ภิบาลและการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี โดยใหความสําคัญในการตอตานการคอรรัปชัน รวมทั้งยึดมั่นในหลักคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยา

บรรณ และธรรมาภิบาล บริหารงานดวยความโปรงใส และรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงไดกําหนด

แนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของกรรมการ ที่ปรึกษาฯ อนุกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในจริยธรรม

ทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา บริษัทฯ มีนโยบาย

กําหนดแนวปฏิบัติ ขอกําหนด และชองทางในการรองเรียน เพื่อปองกันการคอรรัปชัน รวมถึงเพื่อใหการตัดสินใจและการดําเนิน

การทางธุรกิจทีอ่าจมคีวามเสีย่งดวยการคอรรปัชนัไดรบัการพิจารณาและปฏิบตัอิยางรอบคอบ จงึไดจดัทาํ “นโยบายตอตานการ

คอรรัปชัน” เปนลายลักษณอักษรขึ้น เพ่ือใหยึดเปนแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ และสามารถพัฒนาองคกรใหเติบโต 

ตอเนื่อง และยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์

 2.1 เพ่ือสนบัสนนุใหบรษิทัฯ กรรมการ ท่ีปรกึษาฯ อนกุรรมการ ผูบรหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ ไมมสีวนเก่ียวของใดๆ กับ

การคอรรัปชัน

 2.2 เพื่อสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของพนักงาน และผูมีสวนไดสวนเสียในการปองกัน และตอตานการคอรรัปชัน

 2.3 เพื่อใหขอมูล และแนวปฏิบัติสําหรับกรรมการ ที่ปรึกษาฯ อนุกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท รวมถึงผูมีสวน

ไดสวนเสียในกรณีพบเห็น หรือเกี่ยวของกับการคอรรัปชัน

 2.4 เพื่อสรางความเชื่อมั่นแกผูมีสวนไดสวนเสียวา บริษัทฯ มีนโยบายตอตานการคอรรัปชัน และสนับสนุนหลักบรรษัทบาล

อยางแทจริง
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3. ขอบเขต

 นโยบายตอตานการคอรรัปชันฉบับนี้ มีผลบังคับใชกับกรรมการ ที่ปรึกษาฯ อนุกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ในทุกหนวย

งานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยยึดถือเปนแนวทางในการดําเนินกิจการ อีกทั้งบริษัทฯ ยังสนับสนุนใหบุคคลหรือองคกร

ภายนอก ซึ่งดําเนินการแทนบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวดวย

4. คาํนิยาม

 การคอรรัปชัน หมายถึง การแสวงหาผลประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย การใชตําแหนงหนาท่ีหรือการใชขอมูลท่ี

ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่เพื่อกระทําการใดๆ ที่เปนการเอื้อประโยชนใหกับตนเอง พวกพอง หรือผูอื่น ใหไดมาซึ่งทรัพยสิน ผล

ประโยชนอื่นโดยมิชอบแกตนเอง ทั้งทางตรงและทางออม รวมถึงการกระทําใดๆ ที่ขัดหรือแยงกับหลักการของ คุณธรรม ศีลธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลของบริษัทฯ ยกเวนแตเปนกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ขนบธรรมเนียม

ประเพณีของทองถิ่น หรือจารีตทางการคาใหกระทําได

5. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

 5.1 บริษัทฯ จะยึดถือหลักการของคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล ในการดําเนินการ

 5.2 บริษัทฯ จะไมเขาไปมีสวนรวมในการคอรรัปชัน ทั้งทางตรงและทางออม

 5.3 บรษิทัฯ จะไมรบัหรอืมอบสนิบนใดๆ ไมวาจะเปนในรปูแบบของเงนิสดหรอืทรพัยสนิอืน่ๆ เพ่ือหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ

ที่ขัดตอหลักการของคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล

 5.4 การรบัหรอืมอบของกาํนลั การเลีย้งรบัรองไมถือเปนการคอรรปัชนั หากการรบัหรอืมอบนัน้เปนไปตามเทศกาลประเพณี

นยิม หรอืเพ่ือรกัษาและพัฒนาความสมัพันธระหวางองคกร และไมขัดตอหลักการของคุณธรรม ศีลธรรม จรยิธรรม จรรยา

บรรณ และธรรมาภิบาล

6. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

 หากพบเห็นการกระทําท่ีเขาขายการคอรรัปชันท่ีเก่ียวของกับบริษัทฯ โดยทางตรงหรือทางออม โปรดแจงมาท่ีบริษัทฯ เพ่ือ

ทําการสืบสวนขอเท็จจริงตอไป

 6.1 สถานที่ติดตอเพื่อแจงเบาะแสและขอรองเรียน

  เลขานุการบริษัท  หรือประธานกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)  คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย

  48 อาคารอินเตอรลิ้งค ซอยรุงเรือง ถนนรัชดาภิเษก  อีเมล chusak@interlink.co.th

  แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  อีเมล company_secretary@interlink.co.th

  โทรศัพท 0-2693-1222 ตอ 291

  โทรสาร 0-2693-1222 ตอ 260

 6.2 การคุมครองสิทธิผูรองเรียนและการรักษาความลับ

  6.2.1 การคุมครองผูรองเรียนและผูเกี่ยวของ

   เนื่องจากการรองเรียน และการใหขอมูลโดยสุจริตใจ ยอมกอใหเกิดประโยชนแกบริษัทฯ และผูมีสวนไดสวนเสีย 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสําคัญในการคุมครอง ผูรองเรียน ผูใหขอมูลขอเท็จจริง และพยานอื่นๆ ซึ่ง

บริษัทฯ จะดําเนินมาตราการปกปองคุมครองผูรองเรียนและผูเก่ียวของอยางเหมาะสม รวมถึงคุมครองสัญญา

การจางงาน วาการรองเรียนจะไมเปนเหตุในการเลิกจาง ลงโทษ หรือดําเนินการใดที่มีผลรายตอผูรองเรียนและ

ผูเก่ียวของ หากการรองเรียนเปนไปโดยไมสุจริตใจและเปนเท็จ บริษัทฯ จะดําเนินการลงโทษผูรองเรียนและผู

เกี่ยวของตามกฎระเบียบของบริษัทฯ
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 ท้ังน้ี บรษิทัฯไดกําหนดใหมแีนวทางในการตดิตามการประเมนิผลการปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตัใินการปองกันการมสีวนเก่ียวของ

กับการคอรรัปชัน ดังนี้

 1. กําหนดใหผูบรหิารและพนกังานประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเองเก่ียวกับการปฏบิตัติามนโยบายการกํากับดแูลกิจการที่

ดแีละจรยิธรรมธุรกิจทีบ่รษิทัฯ กําหนดข้ึน ซึง่รวมถึงนโยบายการกํากับดแูลกจิการท่ีด ีจรยิธรรมธุรกิจของบรษิทัฯ จรยิธรรมวาดวยการ

สนับสนนุการตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน แนวทางปฏบิัติในการปองกนัการมีสวนเกีย่วของกบัการคอรรัปชัน และจรรยาบรรณ /

ขอพึงปฏิบัติของพนักงานอยางสมํ่าเสมอ

 2. จัดใหมีฝายตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกํากับดูแลกิจการ และ

ใหขอเสนอแนะอยางตอเน่ืองโดยดาํเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาํปทีไ่ดรบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจ

สอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสําคัญและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการตรวจสอบ

  6.2.2 การเก็บรักษาความลับและปดบังชื่อของผูใหขอมูล

   บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยและสิทธิในการปดบังตัวตนของผูรองเรียนและผูเกี่ยวของ ดังนั้น ผูรองเรียน

และผูเกี่ยวของ มีสิทธิ์ไมเปดเผยชื่อเมื่อรองเรียนการกระทําของกรรมการ ที่ปรึกษาฯ อนุกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวโยงกับการคอรรัปชัน อยางไรก็ตามบริษัทฯ สนับสนุนใหผูรองเรียนระบุตัวตนของผู

รองเรยีนเพ่ือความสะดวกในการตดิตอและสืบสวน เมือ่ผูรองเรยีนทําการรองเรยีนการคอรรปัชนัดวยความสจุรติ

ใจ บริษัทฯ จะดําเนินการปกปองคุมครองตัวตนผูรองเรียนและผูเกี่ยวของ โดยจะเก็บรักษาขอมูลเปนความลับ

เพ่ือใหการสืบสวนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือปองกันการกลั่นแกลงหรือการปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมตอผู

รองเรียนและผูเกี่ยวของ

 6.3 ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการสืบสวนและลงโทษ

  6.3.1 เมื่อบริษัทฯ ไดรับการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน ผูรับเรื่องจะพิจารณาแตงต้ังผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนตาม

ความเหมาะสม โดยผูรบัผดิชอบเรือ่งรองเรยีนจะเปนผูกลัน่กรอง สบืสวนขอเทจ็จรงิ และ พิจารณาวนิิจฉยัความ

ผดิ ในกรณีผูถูกกลาวหาเปนกรรมการฝายบรหิารของบรษิทัฯ  ผูรบัผดิชอบเรือ่งรองเรยีนจะตองย่ืนเรือ่งรองเรยีน

เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาวินิจฉัยความผิด

  6.3.2 หากการสืบสวนขอเท็จจริงพบวาขอมูลหรือพยานหลักฐานมีเหตุอันควรเชื่อไดวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการ

คอรรัปชันจริง บริษัทฯ จะใหสิทธิผูถูกกลาวหาไดรับทราบขอกลาวหา ชี้แจง และพิสูจนตนเอง โดยการหาขอมูล

หรือพยานหลักฐานเพ่ิมเติมเพ่ือแสดงใหเห็นวาตนเองไมมีสวนเก่ียวของกับการกระทําการคอรรัปชัน ตามท่ีถูก

กลาวหา

  6.3.3 หากผูถูกกลาวหา ไดกระทําการคอรรัปชันจริง การกระทํานั้นถือเปนการกระทําผิดตอนโยบายตอตานการ

คอรรปัชัน ผูกระทาํผดิจะตองไดรบัการพิจารณาลงโทษทางวินัยตามคาํวนิจิฉยัของผูรบัผดิชอบเรือ่งรองเรยีนหรอื

คณะกรรมการตรวจสอบแลวแตกรณี และหากการกระทํานั้นผิดตอกฎหมาย ผูกระทําผิดอาจตองไดรับโทษทาง

กฎหมายเชนกัน

  6.3.4 เมือ่ผูรบัผดิชอบเรือ่งรองเรยีนหรอืคณะกรรมการตรวจสอบ แลวแตกรณี ไดพิจารณาเรือ่งรองเรยีน คาํวินจิฉัยถือ

เปนที่สิ้นสุด และบริษัทฯ จะรายงานผลการวินิจฉัยตอผูรองเรียนตามความเหมาะสม

7. การเผยแพร่และบงัคับใช้

 7.1 บรษิทัๆ จะเผยแพรนโยบายตอตานการคอรรปัชนัใหกรรมการ ทีป่รกึษาฯ อนุกรรมการ ผูบรหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ 

ทราบโดยทั่วกัน ผานชองทางการสื่อสารของบริษัทฯ เชน กระดานขาว รายงานประจําป เปนตน

 7.2 บริษัทฯ จะจัดใหมีการชี้แจงนโยบายตอตานการคอรรัปชันของบริษัทฯ ใหแกกรรมการ ที่ปรึกษาฯ อนุกรรมการ ผูบริหาร 

และพนักงานใหมบริษัทฯ จะดําเนินการทบทวน และพัฒนานโยบายตอตานการคอรรัปชัน อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ

ทุกป
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 3. กําหนดใหฝายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รับผิดขอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและ

คอรรัปชันอยางตอเน่ือง เพ่ือใหการนํามาตรการการตอตานการทุจริตและคอรรัปชันไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล ตลอดจนติดตาม 

ทบทวนและปรับปรุงมาตรการตอตานการทุจริตและคอรรัปชันอยางสมํ่าเสมอ โดยนําเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทตามลําดับ อยางทันเวลาและสมํ่าเสมอ 

 4. หากการสืบสวนขอเท็จจริงแลวพบวา ขอมูลจากการตรวจสอบ หรือขอรองเรียนมีหลักฐานที่มีเหตุอันควรใหเชื่อวามีรายการ 

หรือการกระทําซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการฝาฝนการกระ

ทําผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชัน หรือขอสงสัย

ในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือดําเนินการ

ปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

 บริษัทฯ จัดใหมีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติในการปองกันการมีสวนเก่ียวของกับการคอรรัปชันน้ี โดยเผยแพรผานทางชองทาง

ตางๆ เชน บอรดประกาศตางๆ และเว็บไซตของบริษัทฯ  ทั้งนี้เพื่อใหผูบริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 บริษัทฯ ใหความสําคัญกับเรื่องการเปดเผยสารสนเทศเน่ืองจากเปนเรื่องท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวน

ไดสวนเสีย จึงมีความจําเปนที่ตองมีการควบคุมและกําหนดมาตรการในการเปดเผยสารสนเทศท้ังท่ีเปนสารสนเทศทางการเงิน

และที่ไมใชทางการเงินใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีสาระสําคัญครบถวน เพียงพอ เชื่อถือได และทันเวลา ทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ โดยเปดเผยขอมูลสารสนเทศผานระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัทฯ 

นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ไดจดัใหมนีกัลงทุนสมัพันธซึง่ทาํหนาทีต่ดิตอสือ่สารกับนักลงทุนสถาบนั ผูถือหุน รวมทัง้นกัวิเคราะหและหนวย

งานภาครฐัท่ีเก่ียวของอยางเทาเทยีมและเปนธรรม ซึง่ทางคณะกรรมการบรษิทัมุงมัน่ท่ีจะดูแลใหมกีารปฏบิติัตามกฎหมายขอบงัคบั 

และระเบียบที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลและความโปรงใสอยางเครงครัด โดยหากผูถือหุนตองการขอมูลเพิ่มเติม สามารถ

ติดตอโดยตรงที่ นักลงทุนสัมพันธ บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) เลขที่ 48 ซอยรุงเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวง

สามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ เบอรโทรศัพท 0-2693-1222 ตอ 291

 • บริษัทฯ มีนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) เพื่อเปดโอกาสใหซักถามขอมูลที่ไมเขาใจ โดยผูที่สนใจสามารถติดตอขอ

ขอมูลเพิ่มเติมไดที่เบอรโทรศัพท 0-2693-1222 ตอ 291 หรือ E-mail : ir@interlink.co.th 

 • บรษิทัฯ มกีารเผยแพรขอมลูในเว็บไซตของบรษิทัฯ ทัง้ทีเ่ปนภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผาน Website : www.interlink.co.th 

ขณะเดียวกันก็ไดจัดใหหนวยงานสื่อสารขององคกรทําหนาท่ีเผยแพรขาวสารการดําเนินงาน ตลอดจนผลประกอบการของ 

บริษัทฯ ผานสื่อตางๆ เพื่อใหผูถือหุน นักลงทุน ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ ไดรับทราบขอมูลของบริษัทฯ 

อยางทั่วถึงและทันเวลา 

 • ในป 2557 บริษัทฯ ไดจัดใหมีกิจกรรม (Opportunity day) จํานวน 4 ครั้ง เพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีตอสถานการณที่เกิด

ขึ้นในปจจุบันและความโปรงใสของขอมูลทางการเงินและผลการดําเนินงานรายไตรมาสและรายปที่เปดเผย และเปดเผย

ขอมูลที่นอกเหนือจากหนาที่ภายใตขอบังคับของกฎหมายดวย

 • บรษิทัฯ เปดโอกาสใหนกัลงทนุ นกัวเิคราะห และสถาบนัการเงนิตางๆ เขาเย่ียมชม พบปะ และสอบถามประเดน็ตางๆ โดยตรง

กับผูบริหารระดับสูง อยางเทาเทียมและทันเวลา

 • บริษัทฯ ยังไดจัดแถลงขาวแกผูสื่อขาวเปนครั้งคราว เพื่อใหขอมูลทางการเงิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ สามารถไปถึงนักลงทุนผู

สนใจ และประชาชนทั่วไปอยางทั่วถึง
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. คุณสมบตั ิโครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

 1.1 ความเป็นอสิระและเป็นกลางของกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหนาที่และใชดุลยพินิจอยางเปนอิสระ ในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องตางๆ โดยกรรมการแตละ

คนมหีนาทีแ่ละความเปนอสิระทีจ่ะต้ังคาํถาม แสดงความคิดเห็นหรอืคดัคานในกรณท่ีีมคีวามเห็นขัดแยงในเรือ่งท่ีมผีลกระทบตอผล

ประโยชนของผูถือหุนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย

 1.2 คุณสมบตัขิองกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการที่มีความหลากหลายในดานอายุ ทักษะ ความรู ความเชี่ยวชาญที่เปนประโยชนตอ

กิจการของบริษัทฯ ทําใหสามารถนํามุมมองใหมๆ มาสูคณะกรรมการบริษัท เปนผูที่สามารถอุทิศเวลาและความพยายามใหกับการ

เปนกรรมการบรษิทัไดอยางเต็มท่ี รวมท้ังเปนผูท่ีประกอบดวยคณุธรรมและจรยิธรรม อกีท้ังไดกําหนดนโยบายจาํกัดจาํนวนบรษิทัจด

ทะเบียนที่กรรมการแตละคนดํารงตําแหนงกรรมการ ไมเกิน 5 บริษัท

 นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ยังสนบัสนนุใหกรรมการของบรษิทัฯ ไดเขารบัการอบรมท่ีเก่ียวกับบทบาท หนาท่ีของกรรมการ เชน หลกัสตูร 

DAP DCP ACP และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีความรู ความเขาใจที่เพียงพอ โดยเฉพาะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม 

บรษิทัฯ ไดจดัใหกรรมการไดรบัทราบขอมลูของบรษิทัฯ กฎ ระเบยีบ และขอมลูธุรกิจของบรษิทัฯ ท่ีเก่ียวของอยางเพียงพอกอนปฏบิตัิ

หนาที ่ตลอดจนไดจดัเตรยีมคูมอืการเปนกรรมการบรษิทั เพ่ือใหกรรมการมคีวามรู ความเขาใจเก่ียวกับการประกอบธุรกิจของบรษิทัฯ 

และบทบาท หนาที่ของกรรมการอยางเพียงพอ รวมทั้งบริษัทฯ ไดสนับสนุน สงเสริมใหกรรมการไดรับการอบรม และพัฒนาความรู

อยางตอเนื่อง เพื่อชวยใหกรรมการสามารถทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพดวย

 1.3 คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

 1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม และนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแยง โดยใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของดวย

 2. ไมเปน หรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุม

บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตไดพนจาก

ลักษณะดังกลาวแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง

 3. ไมมี หรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนราย

ใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตไดพนจากลักษณะดังกลาวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับ

การแตงตั้ง 

 4. ไมเปน หรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจ

มคีวามขดัแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึง่ไมใชกรรมการอสิระ ผูบรหิาร หรอืหุนสวนผูจดัการของสาํนักงานสอบ

บัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตได

พนจากลักษณะดังกลาวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง

 5. ไมเปน หรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได

รบัคาบรกิารเกินกวาสองลานบาทตอปจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ บรษิทัยอย บรษิทัรวม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง ท้ังนี้ 

ในกรณีท่ีผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคลใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร 

หรือหุนสวนผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอน

ไดรับการแตงตั้ง
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 6. ไมมีความสัมพันธในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นองและบุตรรวมทั้งคูสมรสของบุตรของกรรมการ ผูบริหาร ผูถือ

หุนใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ

บริษัทยอย

 7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งเพื่อเปนตัวแทนกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนที่เปนผูที่เกี่ยวของกับ

ผูถือหุนใหญของบริษัทฯ

 8. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ

 9. กรณีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจเรื่องการดําเนินงานกิจการของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ (Collective Decision) 

สามารถทําได โดยกรรมการอิสระรายนั้นตองไมเปนกรรมการตรวจสอบดวย

 10. สามารถดํารงตําแหนงกรรมการท่ีไมมีสวนรวมบริหารงาน หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในกลุมได แตตองเปดเผยขอมูล

เก่ียวกับการดาํรงตาํแหนงกรรมการอสิระในกลุมและคาตอบแทนรวมท่ีไดรบัจากกลุมบรษิทั ในแบบ 56-1 และรายงานประจาํ

ป 

 1.4 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดวยกรรมการจาํนวน 9 ทาน ซึง่เปนจาํนวนท่ีเหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยมอีงคประกอบของ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย

 • กรรมการที่เปนผูบริหารและเปนกรรมการที่มีสวนไดเสีย จํานวน 6 ทาน

 • กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร และไมมีสวนไดเสีย ไมมีความสัมพันธกับผูถือหุนใหญ ไมเปนกรรมการหรือผูบริหารของผูถือ

หุนใหญ หรือไมเปนผูบริหารหรือตัวแทนผูถือหุนของผูถือหุนใหญ จํานวน 3 ทาน

 ดงันัน้ บรษิทัฯ มกีรรมการอสิระท้ังหมด 3 ทาน บรษิทัฯ จงึมกีารถวงดลุของกรรมการท่ีไมเปนผูบรหิารของบรษิทัฯ ไดในระดบัหน่ึง 

สาํหรบักรรมการท่ีไมไดเปนผูบรหิารทัง้ 3 ทาน มคีณุสมบติัของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย วา

ดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 1.5 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และการแยกตาํแหน่ง

 บรษิทัฯ มปีระธานกรรมการบรษิทัและกรรมการผูจดัการเปนบคุคลคนเดยีวกัน อยางไรก็ตาม บรษิทัฯ ไดมกีารกําหนดแบงอาํนาจ

ภายใตบทบาทของประธานกรรมการบริษัทและอํานาจภายใตบทบาทของกรรมการผูจัดการไวอยางชัดเจน และมีโครงสรางคณะ

กรรมการบริษัทซึ่งประกอบไปดวยคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ ทําให

มกีารถวงดลุและสอบทานการบรหิารงานไดระดบัหน่ึง นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัจะไมสามารถอนมุตัริายการใดๆ ท่ีตนเองหรอื

บุคคลที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ โดยตอง

มีการเสนอรายการดังกลาวใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและรับรอง 

 อน่ึงวิธีการปฏิบตัก็ิมกีารแยกบทบาทจากประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจดัการอยางแทจรงิ ดงัเชนการนาํเสนอแผนธุรกิจ

ซึ่งคุณสมบัติ อนันตรัมพร ไดนําเสนอในฐานะกรรมการผูจัดการและเปดโอกาสใหคณะกรรมการบริษัททานอื่นๆ ไดซักถาม และทวง

ติงไดอยางเต็มที่

 1.6 วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และเมื่อครบกําหนดตามวาระ กรรมการอาจได

รบัการพิจารณาเสนอชือ่ตอทีป่ระชมุผูถือหุนเพ่ือพิจารณาเลอืกตัง้เปนกรรมการบรษิทัตอเน่ืองได ทัง้นีไ้ดกําหนดนโยบายจาํกัดวาระ

การดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระไวไมเกิน 9 ป

 1.7 การเกษียณอายุของกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบ 72 ป โดยมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป ซึ่งมีขึ้นหลังจากที่กรรมการผูนั้นมีอายุครบ 72 ปบริบูรณ
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 1.8 การสรรหากรรมการ

 การคัดเลือกกรรมการของบริษัทฯ ไมไดผานขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อยางไรก็ตาม บริษัทฯ 

ไดกําหนดแนวทางในการเลือกตั้งและแตงตั้งกรรมการบริษัทดังนี้ 

 วิธีการแต่งตั�งกรรมการ

 คณะกรรมการบรษิทัจะทําหนาท่ีคดัเลอืกบคุคลทีจ่ะเขาดํารงตาํแหนงกรรมการบรษิทั โดยมกีารพิจารณาจากความรูความสามารถ

และประสบการณท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ ใหสอดคลองกับกลยุทธในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และจะใชฐานขอมลูกรรมการ (Director  

Pool)  สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) เปนสวนประกอบในการสรรหากรรมการใหม หรอืพิจารณาจากผูถือหุนราย

ใหญของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูถือหุน อยางไรก็ตาม การแตงตั้งกรรมการใหมจะผานการพิจารณา

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบรวมอยูดวย

 นอกจากน้ี การแตงตัง้คณะกรรมการจะตองผานมตทิีป่ระชมุผูถือหุนตามขอบงัคบัของบรษิทัฯ ทัง้น้ีขอบงัคบัของบรษิทัฯ กําหนด

ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้

 • ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง

 • บุคคลผูซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออก

ใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภาย

หลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออก

จากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได

 การพน้วาระ

 1. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรง

เปนสามสวนไมได ใหกรรมการออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สอง 

ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใชวิธีจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนในปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น

เปนผูออกจากตําแหนงและกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได 

 2. นอกจากขอ 1 ใหกรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 

 • ตาย

 • ลาออก

 • ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย

 • ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก

 • ศาลมีคําสั่งใหออก  

 โดยกรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

 1.9 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

 บริษัทฯ กําหนดนโยบายคาตอบแทนไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทนมีความเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิด

ชอบที่กรรมการแตละคนไดรับมอบหมาย รวมทั้งอยูในระดับที่เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการและผูบริหารที่มีคุณสมบัติตาม

ที่บริษัทฯ ตองการได

 คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของ 

บริษัทฯ และผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละทานประกอบการพิจารณา นอกจากนี้ ยังคํานึงถึงหลักยุติธรรม สามารถเปรียบ

เทียบอางอิงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดรายไดในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณทางเศรษฐกิจ และ

เปนคาตอบแทนที่สามารถรักษาผูบริหารที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ตองการ รวมทั้งสรางแรงจูงใจใหมีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
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และมาตรฐานที่ดี เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย

 1.10 คณะกรรมการย่อยในคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทจะแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัทเปนกรรมการในคณะกรรมการยอยเพื่อทําหนาที่

พิเศษ โดยจะพิจารณาบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการยอยเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของกรรมการแตละคน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได

กําหนดใหคณะกรรมการยอยแตละคณะมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และอาจไดรับการแตงตั้งใหมได

 คณะกรรมการยอยแตละคณะจะตองปฏบิตัหินาทีต่ามท่ีไดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั โดยมอีาํนาจแจงใหฝายบรหิาร

เขารวมประชุม ชี้แจง หรือจัดทํารายงานเสนอ หรือวาจางท่ีปรึกษาเพ่ือใหคําแนะนําการดําเนินการท่ีไดรับมอบหมายไดตามที่เห็น

สมควร โดยบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย และจะตองจัดทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป

 ปจจุบัน คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการยอยจํานวน 2 คณะ คือ 

 1) คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระท่ีมิไดเปนผูบริหารหรือมีสวนรวมบริหาร

งานของบริษัทฯ ทั้งหมด 3 ทานโดยมีกรรมการตรวจสอบ 2 ทาน คือ นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ และนาง

เสาวนยี กมลบตุร กรรมการตรวจสอบ ซึง่เปนผูทีม่คีวามรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงนิ ทําหนาทีส่อบทานการดําเนนิ

งานใหถูกตองตามนโยบายและระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมาย กฎเกณฑ ขอกําหนดและระเบียบของหนวยงานที่

เก่ียวของ สอบทานใหบรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน ทีร่ดักุม เหมาะสม ทนัสมยั และมปีระสทิธิภาพ 

พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ การเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่

เกีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยงทางผลประโยชนใหมคีวามถกูตอง ครบถวน โปรงใส รวมทัง้พจิารณาใหความเหน็เกีย่ว

กับแผนงาน งบประมาณ รวมทั้งการแตงตั้ง เลิกจาง และอัตรากําลังของหนวยงานตรวจสอบภายใน

 2) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยประกอบดวย นางเสาวนยี กมลบตุร กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ ดาํรงตาํแหนง

เปนประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และผูบริหารจํานวน 13 ทาน เพ่ือรวมกันประเมินความเสี่ยงทั่วท้ังองคกรทั้งท่ีเปนปจจัย

ภายในและปจจัยภายนอกอยางสมํ่าเสมอ โดยครอบคลุมปจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับวิสัยทัศน เปาหมาย กลยุทธทางธุรกิจ การ

เงิน และการปฏิบัติการดานอื่นๆ โดยพิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดและการระงับความรุนแรงของผลกระทบ พรอมกําหนดมาตรการ

ในการปองกันแกไขรวมทัง้มาตรการในการรายงานและการตดิตามประเมนิผล โดยสวนตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ ไดนําแนวทาง

การวิเคราะหจดัการความเสีย่งมาประยุกตใชเพ่ือประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในและผลกัดันใหเกิดการควบคมุ

ภายในของหนวยงานตางๆ และสรางมาตรฐานการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 1.11 เลขานุการบริษัท

 เพื่อใหการดูแลการดําเนินการงานดานเลขานุการบริษัทใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาแตง

ตัง้ผูมคีณุสมบตัเิหมาะสมเพ่ือปฏิบตัหินาท่ีเลขานกุารบรษิทั ปจจบุนัผูท่ีดํารงตําแหนงเลขานุการบรษิทั คือ นางธัญญรตัน เทียมอดุม

ฤกษ

 หนาที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ไดแก

 1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ดังตอไปนี้

  1.1) ทะเบียนกรรมการ

  1.2) รายงานประจําปของบริษัทฯ

  1.3) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

  1.4) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน

 2) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร

 3) จดัสงสาํเนารายงานการมสีวนไดเสยีของกรรมการและผูบรหิาร หรอืบคุคลท่ีมคีวามเกีย่วของใหประธานกรรมการและประธาน

  กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับรายงานนั้น  

 4) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุนใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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 5) ดูแล ตรวจสอบ และใหคําแนะนําในการดําเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปตามหนังสือบริคณหสนธิ 

ขอบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายอื่นๆ ที่

เกี่ยวของ

 6)  เปนศูนยกลางการติดตอสื่อสารขอมูลขาวสารระหวางกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุน

 7) ประสานงาน และติดตามการดําเนินงานตามมติของกรรมการ และผูถือหุน

 8) ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตอหนวยงานที่กํากับดูแลตามระเบียบและขอกําหนด

ของหนวยงานทางการ

 9) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. การปฏบิตังิานของคณะกรรมการบริษัท

 2.1 อาํนาจหน้าที�เฉพาะของคณะกรรมการบริษัท

 ในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม นอกเหนือจากการดําเนินการอื่นใด เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค ขอบงัคบั และมตทีิป่ระชมุผูถือหุนของบรษิทัฯ แลว คณะกรรมการกําหนดใหเรือ่งดงัตอไปนี ้เปนอาํนาจหนาทีแ่ละความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการที่จะเปนผูพิจารณาอนุมัติ

 1. อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายอื่นใดท่ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรรมการหรือ

คณะกรรมการในบริษัทมหาชน

 2. อํานาจหนาที่ตามขอบังคับของบริษัทฯ ที่กําหนดใหเปนของคณะกรรมการ

 3. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ

 4. ปฏิบตัหินาท่ีเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบงัคับของบรษิทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชมุผูถือหุนดวยความซือ่สตัยสจุรติ 

และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ

 5. รบัผดิชอบในการพิจารณางบการเงนิประจาํป ใหมคีวามถูกตองและแสดงถึงฐานะทีเ่ปนจรงิของบรษิทัฯ โดยมกีารปฏบิตัติาม

มาตรฐานบัญชีทั่วไป ซึ่งไดมีการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ

 6. พิจารณางบประมาณ และการปรบัเงนิเดอืนประจาํป งบประมาณจายโบนสัพนักงานสวสัดกิารทีส่าํคญัของผูบรหิาร นาํเสนอ

เบี้ยประชุม และบําเหน็จกรรมการและอัตราจายเงินปนผลตอผูถือหุน

 7. พิจารณาโครงสรางบริหาร แตงตั้งคณะผูบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

 8. พิจารณาอนมุตัคิาใชจายในการดาํเนินงาน หรอืธุรกรรมในวงเงนิทีเ่กนิอาํนาจประธานการกรรมการบรหิาร/กรรมการผูจดัการ

 9. ควบคมุดแูลการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบงัคับของบรษิทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชมุผู

ถือหุน ทัง้น้ี กําหนดใหรายการท่ีกรรมการหรอืบคุคลท่ีอาจมคีวามขัดแยงมสีวนไดเสีย หรอือาจมคีวามขัดแยงทางผลประโยชน

อื่นใดกับบริษัทฯ ใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

 10. ดูแลใหบริษัทฯเปดเผยขอมูลสําคัญที่เก่ียวของกับบริษัทฯ ท้ังขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ีมิใชขอมูลทางการเงินอยาง

  ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผานชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกัน และนาเชื่อถือ

 11. ติดตามและดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 2.2 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติงานผานการประชุมของคณะกรรมการ โดยกําหนดใหมีการประชุมอยางนอยจํานวน 6 ครั้งตอป 

โดยกําหนดวันประชุมไวลวงหนาตลอดทั้งป (จัดประชุมทุกวันพุธที่ 2 ของเดือนมกราคม, เดือนกุมภาพันธ, เดือนพฤษภาคม, เดือน

กรกฎาคม, เดือนสิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน) และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจําเปน

 ประธานกรรมการเปนผูบริหารการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท กําหนดระเบียบวาระการประชุมรวมกับกรรมการผู

จดัการ ดแูลใหกรรมการไดรบัเอกสารการประชมุลวงหนากอนการประชมุเปนเวลาเพียงพอ สาํหรบัการศกึษาและพิจารณาเร่ืองเพ่ือ

การใหความเหน็และการออกเสยีงลงคะแนน ดแูลใหเอกสารการประชมุมสีาระขอมลูการวิเคราะหและขอเสนอแนะท่ีชดัเจน เพียงพอ 
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และเหมาะสม

 ในที่ประชุม ประธานกรรมการมีหนาที่จัดสรรเวลาในการนําเสนอสารสนเทศและการอภิปรายซักถาม สรุปประเด็นในวาระการ

ประชมุเพ่ือการพจิารณาของกรรมการ เปดโอกาสและสนับสนุนใหกรรมการแตละคนแสดงความคดิเหน็ และประมวลความเห็นและ

เสนอขอสรุปที่ไดจากที่ประชุม

 ในการประชมุ กรรมการผูมสีวนไดสวนเสยีโดยนยัสาํคญัในเรือ่งทีพิ่จารณา ตองออกจากทีป่ระชมุระหวางการพิจารณาเรือ่งนัน้ๆ 

ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวของ ขอใหฝายบริหารชี้แจงขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติม 

ตลอดจนจัดหาที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญภายนอกมาใหความเห็น โดยบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย

 การลงมติใหใชคะแนนเสียงขางมาก โดยจํานวนองคประชุมขั้นตํ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ตองมีกรรมการ

อยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด และหากมกีรรมการคัดคานมติใด ใหบนัทกึคาํคดัคานนัน้ไวในรายงานการประชมุ

คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีเลขานุการบริษัท ทําหนาท่ีใหการสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทําหนังสือเชิญ

ประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเก่ียวกับการประชุม และใหคําปรึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท

ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ และจัดทํารายงานการประชุมเสนอขอความเห็นชอบตอประธาน

กรรมการกอนที่จะนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

 ท้ังนี้ เลขานุการบริษัท ทําหนาท่ีจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให

กรรมการลวงหนาไมนอยกวา 5 วัน เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษามากอนลวงหนา 

 โดยในป 2559 บริษัทฯ ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง

 2.3 รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบในดูแลการจัดทํารายงานกิจการและรายงานการเงินของบริษัทฯ และรายงานการเงินรวม

ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอย และสารสนเทศทางการเงนิท่ีปรากฏในรายงานประจาํป โดยการจดัทํารายงานทางการเงนิเปนการจดัทาํ

ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่องรบัทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบญัชท่ีีเหมาะสมและถือปฏิบติัสมํา่เสมอ และใชดุลยพินจิ

อยางระมัดระวังในการจัดทํา รวมทั้งกําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะ

กรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเปนผู

ใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ รวมถึงการรายงานในแบบรายงานขอมูล 56-1 และรายงานประจําป

 2.4 การตดิต่อสื�อสารกับฝ่ายบริหาร

 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ เขารวมการประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเปนผูนําเสนอ

สารสนเทศที่เก่ียวกับวาระที่ตนรับผิดชอบตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทไดรับทราบขอมูลความคิด

เห็นจากผูบริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผูบริหารก็มีโอกาสไดเรียนรูและทําความเขาใจมุมมองของคณะกรรมการ

บริษัท

 คณะกรรมการบริษัทสงเสริมใหมีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกรรมการและผูบริหารระดับสูงในโอกาสอื่นๆ 

นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหกรรมการไดมีโอกาสทําความรูจักคุนเคยกับผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

กรรมการสามารถตดิตอสือ่สารกับผูบรหิารของบรษิทัฯ แตละคนไดโดยตรง โดยไมเปนการกาวลวงหรอืสอดแทรกการปฏบิตังิานของ

ฝายบริหาร แตควรจะแจงใหประธานกรรมการบริหารทราบลวงหนา

 2.5 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร

 คณะกรรมการบรษิทัทกุทานมคีวามรูความเขาใจในหนาทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการ และลกัษณะการดาํเนนิธุรกิจของบรษิทัฯ 

ซึง่จะเห็นไดจากในการประชมุแตละครัง้ คณะกรรมการทีเ่ขารวมประชมุมคีวามตัง้ใจทําหนาทีเ่ตม็ความสามารถ ทัง้การสอบถามใน

ประเด็นที่ยังไมกระจาง การตั้งขอสังเกต การเสนอแนะความคิดเห็น รวมทั้งบริษัทฯ ไดสนับสนุนใหกรรมการทุกทานเขารวมอบรม

หลักสูตรตามขอเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) เชน หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Director Certification Program 

(DCP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) เปนตน ซึ่งกรรมการสวนใหญของบริษัทฯ ไดผานการอบรมหลักสูตรดังกลาว
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มาแลว รวมทั้งมีการสงเสริมใหมีการฝกอบรมใหความรูแกกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท และบุคคลอื่นที่

เกี่ยวของ ซึ่งทางเลขานุการบริษัทจะเปนผูชวยแจงหลักสูตรการอบรมที่นาสนใจใหกับกรรมการทุกทานทราบ

 นอกจากนี้ หากมีกรรมการใหมเขามาดํารงตําแหนง กรรมการทานน้ันก็จะไดรับการสรุปลักษณะและแนวทางการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ จากประธานกรรมการเพื่อเปนขอมูลตอไป

 นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยังสงเสรมิใหเลขานกุารบรษิทัและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเขาอบรมหลักสตูรตางๆ และรบัฟงหรอื

เสวนาในเรื่องที่เกี่ยวของ / สอดคลองกับสถานการณ และเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน ที่จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ตลาดหลักทรัพยฯ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของอยางสมํ่าเสมอ

 2.6 การว่าจ้างที�ปรึกษาผู้เชี�ยวชาญภายนอก

 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยมีสิทธิที่จะวาจางที่ปรึกษาจากภายนอก เพ่ือทําหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนําใน

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย โดยบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น

3. ด้านการตดิตามและการกาํกับดแูลฝ่ายบริหาร

 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดทิศทางและวัตถุประสงคทางธุรกิจ ตลอดจนไดอนุมัติแผนธุรกิจที่ฝายบริหารไดจัดทําขึ้น เพ่ือ

สนับสนุนการบรรลุเปาหมายของกิจการ โดยจะมีการติดตามผลการดําเนินงานของฝายบริหารอยางตอเน่ือง โดยการเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิของแผนธุรกิจและงบประมาณท่ีตั้งไว ตลอดจนจากขอมูลรายงานทางการเงิน และขอมูลผลประกอบการท่ีรายงานตอ

คณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบรษิทักําหนดใหฝายบรหิารตองรายงานผลการดาํเนินงานท่ีเกิดขึน้จรงิเปรยีบเทยีบกับเปาหมายใหคณะกรรมการ

บรษิทัทราบอยางสมํา่เสมอ เพ่ือใหผลการดาํเนนิงานเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว ท้ังรายงานทางการเงนิและความคบืหนาของการ

ดําเนินงานในดานตางๆ ในกรณีที่การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนที่วางไว คณะกรรมการบริษัทจะมีสวนรวมแกไข ปรับปรุงหรือ

ดูแลใหฝายบริหารนําเสนอแผนงาน เพื่อแกไขสถานการณ นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังไดมีการประเมินผลการดําเนินงาน

ของฝายบริหารเปนรายปในการกําหนดผลตอบแทนแกฝายบริหารดวย

4. ด้านการบริหารความเสี�ยง

 บรษิทัฯ มคีณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งขึน้ ดงัรายละเอยีดในหัวขอ 8.3  โดยมนีโยบายการบรหิารความเส่ียงเพ่ือใหบรษิทัฯ 

มีการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรทั้งท่ีเปนปจจัยภายในและปจจัยภายนอกอยางสมํ่าเสมอ โดยครอบคลุมปจจัยความเสี่ยงที่

เก่ียวของกับวิสัยทัศน เปาหมาย กลยุทธทางธุรกิจ การเงิน และการปฏิบัติการดานการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ และดาน IT 

อื่นๆ โดยพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและ ผลกระทบความรุนแรง พรอมกําหนดมาตรการในการปองกันแกไขรวมทั้งมาตรการในการ

รายงานและการติดตามประเมินผล 

 บริษัทฯ ไดสื่อสารนโยบายบริหารความเสี่ยงไปยังพนักงานทุกคน โดยมีการกําหนดใหมีการอบรมนโยบายบริหารความเสี่ยงแก

พนักงานทุกคน ในการปฐมนิเทศพนักงานใหมและติดประกาศผานบอรดภายในบริษัทฯ

 การประเมินความเสี่ยงป 2559 พิจารณาองคประกอบที่สําคัญ 2 ประการ คือ การประเมินระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง

(Likelihood) และระดับผลกระทบตอองคกรหากเกิดความเสี่ยงน้ันข้ึน (Impact) คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงจึงไดกําหนด

หลกัเกณฑในการประเมนิความเสีย่ง เพ่ือเปนแนวทางในการประเมนิระดบัโอกาสและผลกระทบ ทางแตละสวนงานไดรวบรวมความ

เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นของแตละสวนงานและนําความเสี่ยงตางๆ มาจัดระดับความเสี่ยงเพื่อจะนําความเสี่ยงที่สําคัญที่อาจจะเกิดขึ้น

และสงผลตอการดําเนินธุรกิจ โดยไดสรุปความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง 5 ดาน ดังนี้

 1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : S)

 2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O)

 3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : F)

 4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ (Compliance Risk : C)
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 5. ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk : IT)

 โดยแผนกตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ ไดนําแนวทางการวิเคราะหจดัการความเสีย่งมาประยุกตใชเพ่ือประเมนิความเพียงพอของ

ระบบการควบคมุภายในและผลกัดนัใหเกิดการควบคมุภายในของหนวยงานตางๆ และสรางมาตรฐานการทาํงานใหมปีระสทิธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

5. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

 บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน จึงไดกําหนดภาระหนาท่ีอํานาจ

การอนุมัติ และดําเนินการของผูปฏิบัติงาน และผูบริหารไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของ 

บริษัทฯ ใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อใหเกิดการถวงดุล

และตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม ซึ่งระบบการควบคุมภายในดังกลาว จะถูกประเมินโดยสวนตรวจสอบภายใน ซึ่งทําหนาที่

ตรวจสอบเพ่ือใหมัน่ใจวาการปฏิบตังิานหลกัและกิจกรรมทางการเงนิทีส่าํคญัของบรษิทัฯ ไดดาํเนนิการตามแนวทางท่ีกาํหนดเอาไว

อยางมปีระสทิธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตัติามกฎหมาย และขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับบรษิทัฯ รวมท้ังมกีารจดัต้ังคณะกรรมการ

ตรวจสอบ (Audit Committee) เพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของ

บริษัทฯ และบริษัทยอย โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมภายในตั้งแตระดับปฏิบัติการ

ถึงระดับผูบริหาร ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่เหมาะสม เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อ

ปองกันความเสียหายจากการนําทรัพยสินของบริษัทฯ ไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ 

 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน บริษัทฯ มีแผนกตรวจสอบภายในที่รายงานผลการตรวจสอบภายในโดยตรงตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ที่จะทําใหการตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระสามารถทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน

พรอมทําหนาที่ตรวจสอบเพ่ือใหความม่ันใจวาการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯ ไดดําเนินการตาม

แนวทางที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ 

 การปฏิบตังิานของแผนกตรวจสอบภายในน้ันจะเริม่วางแผนการตรวจสอบประจาํป ซึง่แผนการตรวจสอบประจาํปจะผานความ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบกอน แลวดาํเนนิการตรวจสอบตามแผนท่ีกําหนดไวโดยจดัเก็บเอกสารท่ีสําคัญไวเปนหลกัฐาน

ตามหลักเกณฑของมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่กําหนดไว  พรอมรายงานผลการตรวจสอบภายในและขอเสนอแนะใหแกฝาย

บริหารที่เกี่ยวของทราบแลวรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและติดตามผลการแกไขปรับปรุงอยางตอเนื่อง ในป 2559  

มกีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจาํนวน 4 ครัง้ ทัง้นีง้านตรวจสอบภายในจะมกีารประเมนิระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ 

อยางสมํ่าเสมอตลอดทั้งป โดยจะหมุนเวียนตรวจสอบในแตละระบบงานตามแผนการตรวจสอบประจําป

 นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดรับทราบและใหขอคิดเห็นเก่ียวกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของผูสอบบัญชีภายนอก

รวมถึงผลการแกไขของบริษัทฯ โดยในป 2559 จากการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีภายนอก ไมพบขอสังเกต

ที่มีสาระสําคัญ

6. วสัิยทศัน์และพนัธกจิ

 คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย นโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน แผนกลยุทธระยะยาว แผน

งานและงบประมาณประจําปของบริษัทฯ โดยมอบหมายใหฝายบริหารเปนผูนําเสนอ และคณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็น

และอภปิรายรวมกบัฝายบริหารอยางเตม็ทีเ่พือ่ใหเกดิความเห็นชอบรวมกนักอนทีจ่ะพจิารณาอนมุัต ิและเพือ่ใหมัน่ใจวาการดาํเนนิ

งานของบรษิทัฯ เปนไปในทิศทางท่ีกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน ซึง่ในป 2559 ท่ีท่ีผานมาไดมสีวนรวมในการพิจารณาทบทวน

และอนุมัติวิสัยทัศนและพันธกิจ เพื่อใหผูบริหารและพนักงานมีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้

ยทุธศาสตร์ (STRATEGY) เติบโต ตอเนื่อง และยั่งยืน

พนัธกิจ (MISSION) บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
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    “บริษัทนําเขาและจัดจําหนายสายสัญญาณ ที่ใหญที่สุดในอาเซียน”

   บริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

    “ผูใหบริการโครงขายไฟเบอรออฟติกครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วไทย เชื่อมตอทันใจ ปลอดภัย และ

              วางใจได 100% และศูนยดาตาเซ็นเตอรที่ปลอดภัยและทันสมัยที่สุด”

   บริษัท อินเตอรลิ้งค เพาเวอร แอนด เอ็นเนอรยี่ จํากัด

    “ผูเชี่ยวชาญงานวิศวกรรมโครงการระบบไฟฟาและสื่อสาร”

   บริษัท อินเตอรลิ้งค ดาตาเซ็นเตอร จํากัด

    “ศูนยดาตาเซ็นเตอรที่ปลอดภัยและทันสมัยที่สุด”

 

7. จริยธรรมในการประกอบธุรกจิและจริยธรรมสาํหรับพนักงาน

 เพ่ือใหการดาํเนนิธุรกิจกอใหเกิดผลประโยชนสงูสดุแกผูถือหุน คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายท่ีจะใหความสาํคญัเทาเทยีมและ

ควบคูกันไประหวางความสําเร็จตามเปาหมายและวิธีการที่ใชเพื่อใหไดมาซึ่งความสําเร็จนั้นๆ ดังนั้น บริษัทฯ ไดกําหนดใหกรรมการ 

ผูบรหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ ทกุระดบั ตองไมใชขอมลูภายในของบรษิทัฯ ท่ีมสีาระสําคัญ และไมไดเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือ

ประโยชนของตนเองหรือผูอื่น

 นอกจากนั้น เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 59 แหง พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และที่แกไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ 

ไดกําหนดใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ซึ่งหมายรวมถึงคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาวดวย ตอง

จัดทํารายงานการถือหลักทรัพย และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของตนตามแบบและภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใน

ขอบังคับวาดวยการรายงานการถือหลักทรัพย

 สวนการใหขอมลูใดๆ เก่ียวกับบรษิทัฯ ไดกําหนดใหตองดาํเนินการโดยผูทีม่หีนาทีเ่ก่ียวของโดยตรง หรอืไดรบัมอบหมายเปนการ

เฉพาะ และการใหขอมูลตองอยูบนพื้นฐานขอมูลที่เปนจริง ถูกตอง และโดยระมัดระวัง

8. การดแูลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน

 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและปองกันการแสวงหาผลประโยชนสวนตนจากการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ท่ียังไมไดเปดเผยตอ

สาธารณชน รวมทั้งเพ่ือหลีกเลี่ยงขอครหาเก่ียวกับความเหมาะสมของการซื้อขายหลักทรัพยของบุคคลภายในบริษัทฯ จึงไดออก

ระเบียบปฏิบัติ เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ถือปฏิบัติ ดังนี้

 1. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ตองรักษาความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษัทฯ ไมนําไปเปดเผยหรือ

แสวงหาประโยชนแกตัวเอง หรือเพื่อประโยชนแกผูอื่นไมวาทางตรงหรือทางออม รวมทั้งตองไมทําการซื้อ ขาย โอน หรือรับ

โอนหลกัทรพัยของบรษิทัฯ โดยใชความลบั และ/หรอืขอมลูภายในของบรษิทัฯ และ/หรอืเขาทํานิตกิรรมอนัใดโดยใชความลบั

และ/หรือขอมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ ไมวาทางตรงหรือทางออม

 2. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานในหนวยงานท่ีไดรับขอมูล ภายในของบริษัทฯ ตองไมใชขอมูลดังกลาวกอนเปดเผยสู

สาธารณชน และจะตองหลีกเลี่ยงหรืองดเวนการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงเวลา 1 เดือน กอนที่

งบการเงินในรายไตรมาสและงบการเงินประจําปจะเปดเผยสูสาธารณชน

 3. กรรมการและผูบริหารตองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการ
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 4. หลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน และตองสงสําเนารายงานดังกลาวจํานวน 1 ชุดใหแกบริษัทฯ เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน

 5.  กรรมการและผูบริหารระดับสูงตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนเองและบุคคลที่มีความเก่ียวของซึ่งเปนสวนไดเสียท่ี

เก่ียวของกับการบรหิารจดัการกิจการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอย เมือ่เขาดาํรงตาํแหนงกรรมการหรอืผูบรหิารระดบัสงูเปนครัง้

แรก และมีรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสีย รวมถึงรายงานเปนประจําทุกสิ้นป ทั้งนี้ เลขานุการ

บริษัทจะตองจัดสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียดังกลาวใหแกประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

ภายใน 7 วัน วันทําการนับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับรายงาน เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. 2535 และเพื่อใชขอมูลดังกลาวในการตรวจสอบและปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน

8.1 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี

 1) บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกสํานักงานสอบบัญชีรับอนุญาตในรอบป 2559 จํานวนทั้งสิ้น 

  2,670,000 บาท (สองลานหกแสนเจ็ดหมื่นบาท)

 2) คาบริการอื่นๆ 

      - ไมมี -
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 กลุมบริษัทอินเตอรลิ้งคประกอบธุรกิจในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication 

Technology : ICT) ซึ่งแบงออกเปน 3 ธุรกิจหลัก ไดแก ธุรกจิจดัจาํหน่ายสายสัญญาณ (Distribution Business) เปนธุรกิจหลัก

ของ บรษิทัฯ เปนผูนําเขา (Importer) และจดัจาํหนาย (Distributor) สายสญัญาณสือ่สารคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม (Cabling) ที่

ใหญทีส่ดุในประเทศไทย ซึง่จดัจาํหนายสนิคาย่ีหอชัน้นาํอนัดบัตนๆ ของโลก ไดแก LINK AMP และสนิคาภายใตเครือ่งหมายการคา

ของ บริษัทฯ คือ 19” GERMANY EXPORT RACK ทั้งยังมีสินคาที่หลากหลายและครอบคลุมครบวงจร ทําใหปจจุบันบริษัทฯ กลาย

เปนผูนาํอนัดบั 1 ในธุรกิจน้ีโดยมสีวนแบงทางการตลาดมากท่ีสุดในประเทศไทย ธุรกจิวศิวกรรมโครงการ (Engineering Business) 

เปนธุรกิจรับออกแบบกอสรางและ/หรือติดตั้งระบบสื่อสารสายสัญญาณทุกประเภท ไมวาจะเปนสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสง (Fiber 

Optic Cable) สายเคเบิ้ลใตทะเล (Submarine Cable) สายเคเบิ้ลใตดิน (Underground Cable) และงานวิศวกรรมอื่นๆ มุงเนน

เฉพาะโครงการขนาดใหญทีต่องการความเชีย่วชาญในการติดต้ังสูง ซึง่มจีดุมุงหมายท่ีจะไมรบังานทับซอนกับงานของลูกคาของธุรกิจ

จัดจําหนาย (Distributor) ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไดรับความไววางใจใหเปนผูวางระบบสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสง (Fiber Optic Cable) และ

สายสญัญาณสือ่สารคอมพิวเตอรใหแกโครงการขนาดใหญของทัง้ภาครฐัและเอกชน ธุรกจิโทรคมนาคม (Telecom Business) เปน

ธุรกิจที่ใหบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงไฟเบอรออฟติกผานโครงขาย Interlink Fiber Optic Network ทั่วไทย โดยอาศัยเทคโนโลยี

ทีเ่พ่ิมขดีความสามารถของระบบโครงขายและสามารถใหบรกิารไดครบทุกรปูแบบ สามารถบรหิารจดัการสงขอมลูใหมปีระสิทธิภาพ

สูงสุด โดยมีคา Network Ability (NA) เฉลี่ยที่ 99.991% และ Service Level Agreement (SLA) เฉลี่ยที่ 99.954% ทั้งยังไดรับใบ

อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ประเภทมีโครงขายเปนของตนเอง จากสํานักกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน

และกจิการโทรคมนาคมแหงชาต ิ(กสทช.) นอกจากนัน้ยงัใหบริการ Interlink Data Center ทีม่ีความทนัสมัยและปลอดภยัทีสุ่ด ภาย

ใตการบริหารงานของ บริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

 นอกจากการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) แลว บริษัทฯ ยังมีการดําเนินงานดานความ

รับผิดชอบตอสังคมผานกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อเปนการ

ตอบสนองนโยบายสูงสุดของบริษัทฯ คือ “เติบโต ตอเนื่อง และยั่งยืน” (Sustainable Growth) อาทิเชน โครงการ Morning Talk เปน

สงเสริมการเรียนรูผลิตภัณฑใหกับพนักงานและผูท่ีมีสวนเก่ียวของ โครงการเดินสายอบรมใหความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑและบริการ

ตามจังหวัดตางๆ (Road Show) คอรสอบรม ผูบริโภคใหเกิดทักษะอันจําเปนตอการตัดสินใจในการเลือกใชผลิตภัณฑและบริการ  

(Interlink Training Course) กิจกรรมสมัมนา ใหความรูเก่ียวกบัผลติภัณฑและการใชงานอยางถูกตอง รวมทัง้ยังเปนเวทีในการแลก

เปลีย่นโดยเนนเรือ่งการประหยัดทางเศรษฐกิจ ความเห็นของผูมสีวนไดสวนเสยี (Special Group Seminar) การจดัแสดงผลติภัณฑ

เพ่ือนําเสนอขอมูลผลิตภัณฑและบริการ (Product Seminar) กิจกรรมโครงการ Campus Tour ตามสถาบันการศึกษาตางๆ ท่ัว

ประเทศการอบรมใหความรู ปลูกจิตสํานึกใหพนักงานในองคกร ไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง สรางสังคมที่ดี อนุรักษ

รักษาสิ่งแวดลอม และตระหนักถึงการใชทรัพยากรและพลังงานอยางประหยัดและคุมคา ซึ่งถือปฏิบัติจนเปนวัฒนธรรมขององคกร 

รวมถึงการมีสวนรวมสงเสริม สนับสนุน การดําเนินงานของ มูลนิธิอินเตอรลิ้งคใหเปนการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมตามโอกาสตางๆ 

เชน  โครงการพี่สอนนอง “ปลูกปญญา พรอมมอบความอบอุน” 84 โรงเรียนถวายพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเปนโครงการ

สนับสนุนใหความรูดานการเสริมทักษะทางการศึกษา  สรางแรงบันดาลใจใหกับเด็กในถิ่นทุรกันดารทั่วภูมิภาค  โดยมีเจตนาใหเด็ก

ไดเติบโตเปนผูใหญที่ดี และสามารถสรางคุณคาใหกับบานเมืองของตน โครงการสนับสนุนดานการสงเสริม และโครงการพัฒนาครู 

ฯลฯ เปนตน

ความรับผิดชอบตอสังคม15
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การดําเนินธุรกิจดวยความยั่งยืน
 เปนเวลากวา 30 ป ที่กลุมบริษัทอินเตอรลิ้งคไดดําเนินธุรกิจเคียงคูอยูกับสังคมไทย ไดมีความตระหนักในความสําคัญของการ

ดําเนินธุรกิจภายใตความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility) จึงมีการกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอ

สังคมใหสอดคลองไปกับนโยบายของการดําเนินธุรกิจภายใตเปาหมาย “เติบโต ตอเนื่อง และย่ังยืน” เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนา

ธุรกิจควบคูไปกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนสูงสุด ดังตอไปนี้

 ด้านที� 1 การบริหารจัดการภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สนับสนุนและสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด 

 ด้านที� 2 การดาํเนินธุรกิจอยางเปนธรรม มจีรยิธรรม และความโปรงใส สามารถตรวจสอบได พรอมทัง้ปฎบิตัติามกฎหมาย เคารพ

กฎระเบียบของสังคม และเปนองคกรที่มีความเปนกลางทางการเมือง 

 ด้านที� 3 การพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางวัฒนธรรมองคกรแหง “คนดี คนเกง” ซึ่งเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนแนวคิดความรับ

ผิดชอบตอสังคมจากภายในไปสูภายนอกองคกร ผานกระบวนการ CSR โดยใหความสําคัญในทุกระดับของการดําเนินงานอยางมี

ประสทิธิภาพเพ่ือสงเสรมิใหเกิดโครงการคนคณุภาพข้ึนภายในองคกร  ซึง่เปนกลยุทธสาํคัญในการสรางความย่ังยืนใหกับสงัคมไทย

 ด้านที� 4 การมุงมัน่พัฒนาความสมัพันธกับผูมสีวนไดเสยี ผานการดาํเนนิธุรกิจดวยความสจุรติ สามารถตรวจสอบได มุงเนนการ

เจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคูไปกับการดูแลผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเทาเทียมกัน 

 ด้านที� 5 การมสีวนรวมในการพัฒนาชมุชนและสงัคม  ภายใตหลักความเชือ่วาบรษิทัฯจะไมสามารถเติบโตได หากปราศจากการ

ชวยเหลือเกื้อกูลจากชุมชนและสังคม โดยใหความสําคัญในดานการพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม  สังคม และมีสวนในการปรับปรุง

คุณภาพชีวิตของชุมชนใหดีขึ้น พรอมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานมีจิตอาสา ผานทางกิจกรรมตางๆของบริษัทฯ

 ด้านที� 6 การพัฒนานวัตกรรม (Innovation) ดานผลิตภัณฑ ดานการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจอยางเปนระบบ (System) เริ่ม

ตั้งแตการปองกัน (Prevent) รักษา (Maintain) ปรับปรุง (Improve) และพัฒนา (Development) เพื่อสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมใหม 

(Innovation) อยูเสมอ

การเปดเผยขอมูลการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม
 บริษัทฯ ไดเปดเผยรายละเอียดการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมไวในรายงานความย่ังยืนประจําป 2559 

(Sustainability Report 2016) โดยคดัเลอืกเฉพาะการดาํเนินงานท่ีมนัียสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ ตามแนวทางของการจดัทํารายงาน

ความยัง่ยืนทีจ่ดัทําโดยตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย ภายใตกรอบการจดัทํารายงานขององคกรแหงความรเิริม่วาดวยการรายงาน

สากล (Global Reporting Initiative : GRI) ฉบับ G4 ซึ่งเปนมาตรฐานสากลดานการรายงานและผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม 

สังคม เศรษฐกิจ ฉบับลาสุด โดยแยกยอยออกไดเปน 8 หัวขอหลัก ดังนี้

 1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดตระหนกัถงึคุณคาในการกาํกบัดแูลกจิการที่ด ี โดยใหความสาํคัญกบักระบวนการดาํเนนิกิจการในทกุ

ขั้นตอน ยึดหลักบริหารงานภายใตความโปรงใส เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนไดสวน

เสียทุกฝาย โดยไดยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด

 2. การต่อต้านคอร์รัปชัน

 บรษิทัฯ มนีโยบายในการดาํเนินการตอตานการคอรรปัชนั โดยไดจดัทําแนวทางการปฏบิติัเปนลายลกัษณอกัษรไวในจรรยาบรรณ

ของบริษัทฯ ซึ่งไดผานการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2552 เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 เอกสารเลขท่ี

บช.480/57/บส. โดยไดสื่อสารไปยังพนักงานทุกคน โดยมีการกําหนดให มีการอบรมนโยบายตอตานทุจริตคอรรัปชันแกพนักงาน

ทุกคนในการปฐมนิเทศพนักงานใหมและติดประกาศผานบอรดภายในบริษัทฯ อีกท้ังบนเว็บไซตของบริษัทฯ เพ่ือเผยแพรแกบุคคล

ทั่วไปที่สนใจ
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 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

 บริษัทฯ ยึดหลักในการเคารพสิทธิมนุษยชนเปนพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีนโยบาย และระเบียบปฏิบัติที่เปน

ลายลกัษณอกัษร ซึง่เปนธรรมกับบคุลากรทุกคน โดยมกีารดาํเนินงานเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานสากล ผานกลไกการบรหิาร

งานของฝายทรัพยากรบุคคล

 4. การปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม

 บริษัทฯ ใหความคุมครอง ดูแล และจัดสรรสวัสดิการอยางเหมาะสมใหกับบุคลากรทุกคน รวมทั้งการคุมครองสถานภาพการ

ทํางานของบุคลากรทุกสวนงาน รวมทั้งใหความเสมอภาคทางโอกาสในการเขาทํางานอยางไมมีการเลือกปฏิบัติ

 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

 บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการสรางความพึงพอใจและความมั่นใจใหกับผูบริโภค เพื่อใหไดรับผลิตภัณฑและบริการที่ดี มีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 ในระดับราคาที่เหมาะสม ใหขอมูลโดยไมบิดเบือนขอเท็จจริง และไมเปดเผยขอมูลลูกคา

หรือผูบริโภคโดยไมไดรับอนุญาต

 6. การดแูลรักษาสิ�งแวดล้อม

 บริษัทฯ มุงมั่นพัฒนาผลิตภัณฑดวยความใสใจตอผลกระทบท่ีมีตอสิ่งแวดลอม ดวยความใสใจตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ 

ดังนั้นผลิตภัณฑที่นําเขามาจัดจําหนายจึงอยูภายใตมาตรฐาน RoHS (Restriction of Hazardous Substances) ซึ่งเปนระเบียบ

ของสหภาพยุโรป (Directive 2002/95/EC) ที่กําหนดไวเปนมาตรฐานทางดานสิ่งแวดลอม นอกจากนั้นในการออกแบบศูนย Data 

Center ยังเนนใหเกิดการประหยัดพลังงานสูงสุด รวมทั้งการมีระเบียบปฏิบัติในการทํางานอยางชัดเจน เพื่อลดผลกระทบที่มีตอสิ่ง

แวดลอม

 7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม

 บริษัทฯ ตอบแทนชุมชนผานโครงการและกิจกรรมตางๆ โดยมีจุดประสงคเพ่ือพัฒนาสังคมใหเติบโตอยางย่ังยืน รวมท้ังดําเนิน

กิจการโดยคํานึงถึงผลกระทบตอชุมชนรอบขาง รับฟงขอเสนอแนะเพื่อนํามาปรับปรุงใหเกิดคุณคารวมแกกันทุกฝาย  

 8. การมีนวัตกรรมหรือเผยแพร่นวัตกรรม

 บรษิทัฯ ไดประกอบกิจการอยางมคีวามรบัผดิชอบตอสงัคม ดวยการปฏบิตัแิละตดัสนิใจอยางเปนระบบ (System) เริม่ตัง้แตการ

ปองกัน (Prevent) รกัษา (Maintain) ปรบัปรงุ (Improve) และพัฒนา (Development) เพ่ือสงเสรมิใหเกิดนวัตกรรมใหม (Innovation) 

อยูเสมอ

 9. นโยบายการไม่ละเมดิทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ�

 บริษัทฯ มีนโยบายการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร โดยไดจัดทําแนวทางการปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร ตาม

เอกสารเลขที่  IT.005/14/BS ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 6 มกราคม 2557 ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา

หรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ อาทิ พนักงานทุกคนตองลงนามในบันทึกขอตกลงการ

ไมกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายการใชงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของกลุมบริษัทฯ และไดมีการตรวจสอบการใชระบบโปรแกรมซอฟตแวรการทํางานของพนักงาน เพ่ือปองกันการใช

ซอฟตแวรที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไมเกี่ยวของกับการทํางาน

ความรับผิดชอบตอสังคมภายในองคกร 
 1. สัมมนาประจาํปี : กิจกรรมแรกที่จัดขึ้นในตนปเพื่อใหพนักงานและผูบริหารไดเรียนรูและความเขาในในการปฏิบัติงานของ

แตละสวนงาน สงผลใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานสามารถดึงศักยภาพการทํางานออกมาไดอยางเต็มที่ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

อยางสูงสุด ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจไดตามนโยบายและเปาหมายที่กําหนดไว

 2. ตรวจสุขภาพประจาํปี : สงเสรมิการตรวจสขุภาพและสขุอนามยัทีเ่หมาะสมของพนกังาน สรางเสรมิศกัยภาพท่ีดีของรางกาย

ใหพรอมที่จะปฏิบัติงานอยูเสมอ
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 3. โครงการใจสบาย...กายเป็นสุข : เปนกิจกรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจะเนนการบรรยายใหความรู

เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตใหกับพนักงานในองคกร ปรับเปลี่ยนทัศนคติในดานบวก สอนปฏิบัติธรรม และเจริญวิปสสนากรรมฐาน ซึ่ง

จะมีการดําเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานที่ตามความเหมาะสม

 4. โครงการ ออมบุญ สร้างกุศล ใจนิ�ง สุขเกดิ : มีความประสงคใหคนรุนใหม  หัวใจธรรมมะ หันมาสนใจและใสใจธรรมะเพิ่ม

มากขึ้น ดวยการไปปฏิบัติธรรมอยางจริงจัง

 5. โครงการ 5 ส. : มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ สงเสริมการมีสวนรวม

ในการพัฒนาคณุภาพในการทํางานใหแกบคุลากรทกุระดบั ทัง้ยังเปนการปลกูฝงการสรางวินัยและคณุลกัษณะนสิยัท่ีดใีนการปฏิบตัิ

งาน ซึ่งการนํากิจกรรม 5ส. มาใชเปนพื้นฐานในการดําเนินงานนั้นยังกอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะอีกดวย

 6. โครงการรักษ์สิ�งแวดล้อม : กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อใหทุกหนวยงาน ไดมีสวนรวมในการรณรงค ใชความคิดสรางสรรคในการ

คดิคนวิธีการอนรุกัษพลงังาน ลดปญหาโลกรอน ปลกูฝงจติสาํนกึในการหวงแหน ปองกัน และแกไขปญหาสิง่แวดลอม ซึง่ในป 2558 

จนถึงปจจุบัน ไดจัดทํากิจกรรมขึ้นในหัวขอ รูแลวรักษเลย และใครใสใจมากกวากัน

 7. โครงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า : บรษิทัฯ สนบัสนุนการนาํวสัดกุลบัมาใชใหม เชน การใชกระดาษสองหนา การปดเครือ่ง

ทาํความเย็นและปดไฟ ในชวงพักงานหรอืชวงท่ีพนกังานผูบรหิารมไิดอยูในหองทํางานเปนเวลานาน การเดนิขึน้ลงบนัไดในชัน้ไมสงู 

การใชรถรวมกันในทางเดียวกัน การทําโครงการดังกลาวแมจะไมสงผลชัดเจน ในเชิงตัวเลขคาพลังงานหรือตัวเลขคาใชจายที่ลดลง 

แตชวยในการปลูกฝงใหเปนนิสัยสวนตัวและนํากลับไปใชในชีวิตประจําวันของครอบครัวเพื่อเปนพลเมืองที่ดีของสังคม

 8. ท่องเที�ยวประจาํปี : เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อใหบุคลากรในองคกรไดผอนคลายความเครียดจากการปฏิบัติงาน เสริมสราง

ความสมัพันธ ความสามคัครีะหวางพนกังานและผูบรหิารผานกิจกรรมสันทนาการตางๆ เชน กฬีาสี กิจกรรมแรลล่ี เปนตน นอกเหนอื

ไปจากนั้นยังถือเปนโอกาสอันดีในการที่จะนําบุคลากรทั้งองคกรไปรวมกันทํากิจกรรม CSR นอกสถานที่ เชน ปลอยเตาทะเล ปลูก

ปาชายเลน ฯลฯ

 9. อบรมการดบัเพลงิขั �นต้น : เปนการอบรมเพ่ือใหความรูวิธีการดับเพลงิขัน้ตน และนําไปปฏิบติัไดจรงิเมือ่เกิดเหตุฉุกเฉนิ เชน 

ความรูเกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัย การใชอุปกรณดับเพลิง การปฐมพยาบาล ฯลฯ 

 10. การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ : มีวัตถุประสงคเพ่ือวางแผนและซอมการอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย โดยใหบุคลากรเขาไปอยูใน

สถานการณจําลองเพื่อที่จะสามารถเตรียมพรอม ไมตื่นตระหนก และไมประมาทเมื่อเกิดสถานการณจริง

 11. สหกรณ์อนิเตอร์ลิ �งค์ให้ใจ : กอตั้งและดําเนินงานโดยมีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือปลูกฝงใหบุคลากรรูจักประหยัด อดออม 

และชวยเหลือบุคลากรผูที่มีปญหาทางการเงิน

 12. Interlink Training Course : อบรมใหความรูบุคลากรภายในเพื่อสงเสริม แนะนําขอมูลการทํางาน และวิธีการใชที่เหมาะสม

ของผลิตภัณฑทุกประเภทของอินเตอรลิ้งค 

 13. อบรมการใช้คอมพวิเตอร์เบื �องต้น : อบรมใหความรูบุคลากรภายในเกี่ยวกับความรูเบื้องตนในการใชคอมพิวเตอรในการ

ปฏิบัติงาน เชน การบํารุงรักษา การแกไขปญหาเบื้องตน การใชโปรแกรม Navision ฯลฯ

 14. โครงการ Morning Talk : กิจกรรมเพื่อชวยในการสานสัมพันธ วิเคราะหการทํางานของพนักงานในแตละสัปดาหที่ผานมา 

โดยมีการเสนอแนะ แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และทําความเขาใจกับผลิตภัณฑตางๆ เพื่อใหเกดิความเขาใจตรงกัน อัน

จะสงผลใหสามารถใหคําแนะนําแกผูบริโภคไดอยางถูกตอง 

ความรับผิดชอบตอสังคมภายนอกองคกร 
 1. Interlink Training Course : ปจจุบัน มีทั้งหมด 4 หลักสูตร โดยการอบรมใหความรู สงเสริม แนะนํา ขอมูลการใชงาน และ

วิธีการใชที่เหมาะสมของผลิตภัณฑทุกประเภทของบริษัทฯ ใหแกผูบริโภค เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการเลือกใชงานอยางถูก

ตองและเกิดประสิทธิภาพในการใชงานอยางสูงสุด 

 2. Road Show ทั �งในและต่างประเทศ : กจิกรรมการเดินสายอบรมใหความรูเกีย่วกบัการใชผลิตภณัฑของบรษิทัฯ ใหครอบคลมุ

ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและตางประเทศ ซึ่งผูที่เขารวมโครงการไมตองเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น



The Group of INTERLINK
Annual Report 2016

111

 3. Special Group Seminar : เปนงานสัมมนาของผูมีสวนไดสวนเสีย 5 กลุมหลัก ไดแก กลุมขาราชการ กลุมรัฐวิสาหกิจ กลุม

มหาวทิยาลยั กลุมผูใหคาํปรกึษาและออกแบบระบบสือ่สาร และกลุมสือ่สารโทรคมนาคม เพ่ือแนะนําและใหความรูเก่ียวกับผลติภัณฑ

ทั้งหมดของบริษัทฯ

 4. Product Seminar : งานสัมมนาและการจัดแสดงสินคา เพื่อเปนการนําเสนอของมูลผลิตภัณฑของบริษัทฯ รวมทั้งมีการให

ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑและเทคโนโลยีใหมๆ ที่เกี่ยวของ

 5. Interlink Campus Tour : เปนกิจกรรมใหความรูใหกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ใหไดรับความรูดานระบบสายสัญญาณ

คอมพิวเตอรและระบบโทรคมนาคม พรอมท้ังจดักิจกรรม Work Shop เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมสามารถนาํความรูไปประกอบวชิาชพี

ตอไปไดในอนาคต

 6. สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ (Cabling Contest) : การจดัการแขงขนัข้ึนเพ่ือสงเสรมิ พัฒนาเยาวชนท่ีมคีวามสามารถทางดาน

เทคโนโลยี รวมถึงพัฒนาทกัษะทางวิชาชพีใหแกนกัศกึษาไทยในการท่ีจะตอยอด และเปดโอกาสใหเยาวชนกลุมนีเ้ปนตวัแทนในการ

แขงขันระดับเวทีโลกตอไป

 7. Thank you Party : เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อตอบแทนลูกคาที่ไดใหความไววางใจในบริษัทฯเปนอยางดีมาโดยตลอด

 อยางไรก็ตาม นอกจากโครงการ CSR ท่ีไดกลาวมาในขางตนแลว เพ่ือเปนการสรางความย่ังยืนคนืสูสงัคมอยางแทจรงิ บรษิทัฯ จงึ

ไดมีการดําเนินโครงการภายใตการกํากับดูแลของ “มูลนิธิอินเตอรลิ้งคใหใจ” ในนโยบาย ใสใจในสังคม ระดมจิตอาสา พัฒนา CSR 

โดยตองการสงเสริม สนับสนุนใหเด็กและเยาวชนในสังคมไทยไดรับการอบรม พัฒนาจิตใจ ปลูกฝงจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอ

ตนเอง ชุมชน และสังคม ซึ่งถือเปนการวางรากฐานที่ยั่งยืนใหแกสังคมไทย กอใหเกิดโครงการภายใตมูลนิธิฯ ดังนี้

 8.โครงการพี�สอนน้อง ปลูกปัญญา พร้อมมอบความอบอุ่น : ดําเนินการจัดกิจกรรม มอบความรู การดําเนินชีวิตตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง และสรางความสขุใหกับนักเรยีนโรงเรยีนในถ่ินทุรกันดารทัว่ทุกภูมภิาคในประเทศไทย โดยมจีติอาสาท่ีเปนพนกังาน

ของบริษัทฯ เสียสละเวลาสวนตัว เขารวมกิจกรรมดวยความสมัครใจมากกวา 300 ซึ่งในตลอดระยะเวลาที่ดําเนินโครงการมาทีม

จิตอาสาสามารถปฏิบัติภารกิจไดแลวทั้งสิ้น 60 โรงเรียน ใน 28 จังหวัด
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 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

รายการระหวางกัน16

ลักษณะรายการบุคคล/บริษัท
ที�อาจมีความขัดแย้ง

มูลค่า (ล้านบาท)

2559 2558 2557

บริษัท อินเตอรลิ้งค โฮลดิ้ง จํากัด

บริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด 

(มหาชน)

นายสมบัติ อนันตรัมพร

 0.225 0.07 0.15

 18.77       5.80       5.90

   4.14       2.91       2.35

      4.42       4.42       0.76

   7.01       9.50       1.60

 6,925.80 6,945.29 3,705.00 

    16.23      14.42      63.49

       3.15       4.08       4.17

คาเชา : บรษิทัฯ ไดทาํสญัญาเชาบานพักรบัรอง

เพื่อใชเปนสถานที่จัดกิจกรรมภายในบริษัทฯ 

เชน การฝกอบรม การสัมมนา และการประชุม

ประจําป เปนตน และเชาเพ่ือเปนที่พักรับรอง

ลูกคา ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ อัตราคาเชา

และเงือ่นไขตางๆ เปนไปตามทีร่ะบไุวในสญัญา

รายไดจากการขาย : บริษัทฯ ขายสินคาประ

เภทสายเคเบิ้ลใยแกวและอุปกรณโดยกําหนด

ราคาตามหลักเกณฑตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม

รายไดคาเชาและบริการอื่น : บริษัทฯ ใหเชา

อาคารสํานักงาน อาคารคลังสินคา / ที่ดินเพื่อ

ใชในการดําเนินงานและใหบริการดานระบบ 

HR IT และ Legal 

คาใชจายคาบรกิารเชาวงจร : บรษิทัฯ ใชบรกิาร

โครงขายวงจรสื่อสารขอมูลความเร็วสูง MPLS 

และ Dark Fiber เพื่อเชื่อมตอขอมูลระหวาง

สาขา

รายไดดอกเบี้ยรับ : บริษัทฯ ใหกูยืมเงินเพื่อใช

เปนทุนหมุนเวียนในการกอสรางโครงขายใย

แกวนําแสง

คํ้าประกัน : เพ่ือการใชวงเงินสินเชื่อของ

ธนาคารพาณิชย ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ

ลูกหนี้การคา ณ 31 ธันวาคม

เจาหนี้การคา ณ 31 ธันวาคม
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ลักษณะรายการ

ลักษณะรายการ

บุคคล/บริษัท
ที�อาจมีความขัดแย้ง

บุคคล/บริษัท
ที�อาจมีความขัดแย้ง

มูลค่า (ล้านบาท)

มูลค่า (ล้านบาท)

2559

2559

2558

2558

2557

2557

บริษัท อินเตอรลิ้งค เพาเวอร แอนด 

เอ็นเนอรยี่ จํากัด

บริษัท อี.เอส.อินเตอรเนชั่นแนล 

(1991) จํากัด

      0.15       0.02       2.40

 1.89 1.90 1.73

 0.50 0.50 0.50

 112.84 111.68 106.12

   0.49       0.49       0.68

   -       0.20       0.20

      0.89     391.83     217.20

รายไดจากการขาย : บรษิทัฯ ขายสนิคาประเภท

สายเคเบิล้ใยแกวและอปุกรณโดยกําหนดราคา

ตามหลักเกณฑตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม

รายไดจากการขาย : บริษัทฯ ขายสินคา โดย

ราคาขายเปนไปตามราคาตลาดและเงือ่นไขไม

แตกตางจากการขายใหแกบุคคลอื่น

รายไดเงินปนผล: บริษัทฯ ไดรับเงินปนผล

จากการลงทุนในหุนสามัญของบริษัท อี.เอส.

อินเตอรเนชั่นแนล (1991) จํากัด โดยบริษัทฯ 

มีอัตรารอยละของการถือหุนอยูที่รอยละ 10

ซื้อสินคา : บริษัทฯ วาจางใหผลิตตูใสอุปกรณ

เครอืขายคอมพิวเตอรและส่ือสารโทรคมนาคม 

(Rack Cabinet) ภายใตย่ีหอและลิขสิทธ์ิของ 

บรษิทัฯ โดยมนีโยบายการทาํสญัญาการวาจาง

ผลติใหเปนไปตามเงือ่นไขการคาปกตทิีเ่คยทาํ

มา และการคิดราคาใหคิดตามราคาท่ีบริษัทฯ 

คาดวาจะสามารถมอีตัรากําไรไดตามทีบ่รษิทัฯ 

ไดคาดการณไวอยางเหมาะสม

รายไดคาเชาและบริการอื่น : บริษัทฯ ใหเชา

อาคารสํานักงานเพื่อใชในการดําเนินงาน

รายไดดอกเบี้ยรับ : บริษัทฯ ใหกูยืมเงินเพื่อใช

เปนทุนหมุนเวียนระยะสั้น

ตนทุนงานโครงการ : บริษัทฯ จางเหมาชวง  

งานโครงการที่เกี่ยวของ

 0.45      0.12      1.86

      0.80       7.67      69.41

ลูกหนี้การคา ณ 31 ธันวาคม

เจาหนี้การคา ณ 31 ธันวาคม

 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทอื�น
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ลักษณะรายการบุคคล/บริษัท
ที�อาจมีความขัดแย้ง

มูลค่า (ล้านบาท)

2559 2558 2557

มูลนิธิอินเตอรลิ้งคใหใจ  0.23 -    0.02ซื้ออื่นๆ : บริษัทฯ ซื้อสินคาประเภทสินคา

พรีเมียมเพ่ือมอบใหแกคูคาทางธุรกิจโดย

มุงหวังใหทางมูลนิธิอินเตอรลิ้งคใหใจ

นํารายไดจากการขายสินคาดังกลาวไปใช

ประโยชนในการพัฒนาสังคมตอไป โดยราคา

ซื้อสินคาจากมูลนิธิอินเตอรล้ิงคใหใจเปน

ราคาตลาดทั่วไปที่ทางมูลนิธิอินเตอรลิ้งคให

ใจขายใหแกบคุคลภายนอกตามทีร่ะบใุน Price 

List โดยบริษัทฯ ไดรับสวนลดจากการซื้อใน

ปริมาณมากซึ่งเปนสวนลดตามปกติทางธุรกิจ

 0.54 0.53 0.49

      23.26 28.65 21.23

ลูกหนี้การคา ณ 31 ธันวาคม

เจาหนี้การคา ณ 31 ธันวาคม

มาตรการหรือขั �นตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน

 บริษัทฯ จะมอบหมายใหฝายที่เกี่ยวของรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับรายการดังกลาวเพ่ือเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือ

พิจารณาใหความเห็นวารายการดังกลาวเปนรายการที่เปนไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปและเปนไปตามราคาตลาด และนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ผูมีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในรายการระหวางกัน 

จะไมมีสวนรวมในการอนุมัติรายการระหวางกันในลักษณะดังกลาวได เพื่อความเปนธรรมและเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และ

บริษัทฯ ไดเปดเผยรายละเอียดของรายการเก่ียวโยงกันไวในรายงานประจําป โดยรายการระหวางกันไดกระทําอยางยุติธรรม ตาม

ราคาตลาดและเปนไปตามปกติธุรกิจการคา (Fair and at arms’ length) พรอมทั้งระบุถึงความจําเปนและเหตุผลดวย

 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการทํารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการระหวางกันท่ีไมเปนไปตามการคาทั่วไป จะตองมีการขอความเห็นชอบวา

มีความจําเปนและเหมาะสมของรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการ

ทาํรายการตอไป  อยางไรก็ตามในกรณท่ีีรายการท่ีเก่ียวโยงหรอืรายการระหวางกันน้ันๆ คณะกรรมการตรวจสอบทีจ่ะเปนผูใหความ

เห็นชอบไมมีความชํานาญ  บริษัทฯ จะใหผูสอบบัญชีของบริษัทฯ หรือผูเชี่ยวชาญอิสระเปนผูใหความเห็นเพื่อใชประกอบการตัดสิน

ใจของคณะกรรมการบริษัท

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทนุ

 • บริษัทฯ มีการทําสัญญา โดยกําหนดผลตอบแทนของแตละฝายอยางชัดเจน 

 • สามารถใชราคาตลาดอางอิงราคาที่กําหนดได

 • มกีารทาํรายงานเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณา ใหความเห็น และรบัรองรายการ และเปดเผยถึงชนดิ มลูคา และ

เหตุผลการทํารายการของรายการดังกลาวไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป

 • กรณีที่รายการระหวางกันที่เกิดขึ้น จําเปนตองมีความเห็นของผูเชี่ยวชาญประกอบ บริษัทฯ จะไดจัดหาผูเชี่ยวชาญที่มีความ

เปนอิสระเพื่อใหความเห็นแกรายการดังกลาว
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 ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย สําหรับรอบระยะ

เวลาบัญชีตั้งแตวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม ในป 2557 - ป 2559

ผลการดําเนินงาน
 ในป 2559 บรษิทั อนิเตอรลิง้ค คอมมวินเิคชัน่ จาํกัด (มหาชน) และบรษิทัยอย (กลุมบรษิทัอนิเตอรล้ิงค) ประกอบธุรกิจใน 3 ธุรกิจ 

ไดแก ธุรกิจจัดจําหนายสายสัญญาณ (DISTRIBUTION BUSINESS) ธุรกิจวิศวกรรมโครงการ (ENGINEERING BUSINESS) และ

ธุรกิจโทรคมนาคม (TELECOM BUSINESS) ซึ่งการวิเคราะหผลการดําเนินงานมีดังตอไปนี้

 สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีรายไดทั้งสิ้น 2,689.22 ลานบาท 3,078.99 ลานบาท

และ 2,971.94 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 14.49 และลดลงรอยละ 3.49 สําหรับป 2558 และป 2559 ตาม

ลําดับ โดยในป 2559 สัดสวนรายไดจากธุรกิจจัดจําหนายสายสัญญาณคิดเปนประมาณรอยละ 66.89 ของรายไดรวม รายไดจาก

ธุรกิจวศิวกรรมโครงการคดิเปนประมาณรอยละ 5.71 ของรายไดรวม และรายไดจากธุรกิจโทรคมนาคมคดิเปนประมาณรอยละ 26.39 

ของรายไดรวม โดยในกลุมธุรกิจจัดจําหนายสายสัญญาณมีการเติบโตขึ้นจากป 2558 จํานวน 13.79 ลานบาท หรือคิดเปน รอยละ 

0.70 และในกลุมธุรกิจโทรคมนาคมมีการเติบโตขึ้นจากป 2558 จํานวน 145.92 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 49.63 ในสวนธุรกิจ

วิศวกรรมโครงการมสีดัสวนรายไดลดลงจากปกอนซึง่เกิดจากโครงการกอสรางระบบเคเบลิใตทะเล (Submarine Cable) 2 โครงการ

ใหญที่ตอเนื่องมาจากป 2556 และ 2557 มีการแลวเสร็จและสงมอบงานในระหวางป 2558

 การวเิคราะห์รายได้แยกตามประเภทธุรกจิมีดงัต่อไปนี �

 (1.1) รายไดจากธุรกิจจัดจําหนายสายสัญญาณสําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 มีมูลคาทั้งสิ้น 

1,634.84 ลานบาท 1,974.02 ลานบาท และ 1,987.81 ลานบาท ตามลําดับหรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นของรายไดจากธุรกิจจัดจําหนาย

สายสัญญาณรอยละ 20.75 และ 0.70 สําหรับป 2558 และป 2559 การเพ่ิมข้ึนของรายไดจากธุรกิจจัดจําหนายสายสัญญาณมี

สาเหตุสําคัญจากการเติบโตของอุตสาหกรรมที่อุปโภคสินคาอุปกรณขายสายโทรคมนาคมและการสื่อสารเปนสวนประกอบหลัก 

(1) รายได้

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงาน

17

รายการ 255925582557 (ปรับปรุงใหม่)

งบการเงนิรวม สาํหรับปีบญัชีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม

ล้านบาทล้านบาทล้านบาท ร้อยละร้อยละร้อยละ

 รายไดจากธุรกิจจัดจําหนายสายสัญญาณ 1,634.84 60.79 1,974.02 64.11 1,987.81 66.89

 รายไดจากธุรกิจวิศวกรรมโครงการ 811.87 30.19 665.21 21.60 169.73 5.71

 รายไดจากการใหบริการใหเชาวงจร

  และพื้นที่ดาตาเซ็นเตอร 114.81 4.27 293.99 9.55 439.91 14.80

 รายไดจากการรับเหมาติดตั้งวงจรโครงขาย 115.73 4.3 124.93 4.06 344.49 11.59

 รายไดอื่น 11.97 0.45 20.84 0.68 30.00 1.01

 รวมรายได้ 2,689.22 100.00 3,078.99 100.00 2,971.94 100.00 รวมรายได้ 2,689.22 100.00 3,078.99 100.00 2,971.94 100.00
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รายได้

จากธุรกจิ

วศิวกรรม

811.87

665.21

169.77

มูลค่า

โครงการหลัก

1,950.00

1,950.00

1,624.95

ปี

2557

2558

2559

สัดส่วน

รายได้ของ

โครงการหลัก

98.18%

98.72%

67.51%

หมายเหตุ

ก

ข

ค

การรับรู้

รายได้ของ

โครงการหลัก

797.10

656.71

114.61

จาํนวน

โครงการหลัก

2

2

9

และเกิดจากนโยบายและกลยุทธในการรุกตลาดของบริษัทฯ ไมวาจะเปนการสงเสริมการขาย การขยายและใหการสนับสนุนคูคา 

เปนตน ทําใหบริษัทฯ มีจํานวนลูกคาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสงผลใหมีปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น โดยยอดขายในป 2558 จะมีรายไดจากการ

ขายงานโครงการใหกับ บริษัท ทีโอที จํากัด มหาชน เปนจํานวนกวา 190 ลานบาท ทําใหยอดขายป  2558 เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 

ซึ่งถาพิจารณารายไดในธุรกิจจัดจําหนายในป 2559 เทียบกับป 2558 โดยไมรวมรายไดจากงานโครงการ ทีโอที ดังกลาวขางตนแลว 

พบวารายไดในป 2559 เพิ่มขึ้นจากป 2558 จํานวน 203.79 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 11.42 อยางไรก็ตาม อาจเปนที่สังเกตวา

อัตราการเติบโตของรายไดจากธุรกิจจัดจําหนายสายสัญญาณมีแนวโนมการเพ่ิมข้ึนท่ีลดลง ท้ังน้ีเน่ืองจากฐานรายไดจากธุรกิจจัด

จําหนายสายสัญญาณเพิ่มสูงขึ้นทุกๆ ป ซึ่งทางผูบริหารไดตระหนักถึงประเด็นนี้ โดยในป 2560 ทางผูบริหารไดวางเปาหมายที่จะ

รักษาอัตราการเติบโตใหอยูในระดับรอยละ 10 โดยการวางกลยุทธของธุรกิจจัดจําหนายสายสัญญาณอยางรัดกุม และรักษาความ

เปนผูนําตลาดสินคา รวมถึงการดูแลคูคาใหมีการเติบโตไปพรอมกันกับบริษัทฯ

 (1.2)  รายไดจากธุรกิจวิศวกรรมโครงการสําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 มีมูลคาทั้งสิ้น 811.87 

ลานบาท 665.21 ลานบาท และ 169.73 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนการลดลงรอยละ 18.06 ในป 2558 และรอยละ 74.48 ใน

ป 2559 ซึ่งรายไดในป 2559 ที่ลดลงเมื่อเทียบกับป 2558 เกิดจากในป 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีการทําโครงการวางระบบเคเบิล

ใตทะเล (Submarine Cable) ขนาดใหญ 2 โครงการ ซึ่งโครงการดังกลาวไดแลวเสร็จในระหวางป 2558 แตอยางไรก็ตามในชวงครึ่ง

หลงัของป 2559 กลุมบรษิทัฯ ไดชนะการประกวดราคาโครงการขนาดใหญหลายโครงการ เชน โครงการกอสรางระบบสาธารณปูโภค

ของการทาอากาศยานไทย (AOT) งานกอสรางสายสงอาํเภอแมสะเรยีง และงานกอสรางสถานีไฟฟาภาคเหนือ เปนตน และเริม่มกีาร

รับรูรายไดในปลายป 2559 ทําใหปจจุบันยอดรายไดคงคาง (Backlog) ณ สิ้นป 2559 เปนมูลคา 1,511.25 ลานบาท โดยจะทยอย

รับรูไปตลอดระยะเวลาของการทํางานทั้งสิ้น 3 ป

 โดยท่ัวไป ระยะเวลาในการกอสรางของโครงการธุรกิจวิศวกรรมโครงการจะอยูระหวาง 1 ป ถึง 3 ป ทาํใหโครงการหลกัๆ ทีดํ่าเนนิ

การกอสรางในแตละปนั้นแตกตางกัน โดยสามารถสรุปไดดังนี้

 ก. โครงการหลักในป 2557 คือ โครงการงานจางเหมากอสรางเคเบิ้ลใตน้ําระยะ 22 เควี ไปยัง เกาะกูด เกาะหมาก จังหวัด

ตราด มูลคาโครงการ 1,150 ลานบาท และโครงการงานจางเหมากอสรางเคเบิ้ลใตนํ้าระยะ 115 เควี ไปยัง เกาะพงัน จังหวัด

สุราษฎรธานี มูลคาโครงการ 800 ลานบาท ซึ่งมีขั้นความสําเร็จของงาน ณ 31 ธันวาคม 2557 ที่รอยละ 78.75 และรอยละ 

48.06 ตามลําดับ โดยรายไดสวนที่เหลือจะรับรูทั้งหมดในป 2558

 ข. โครงการหลักในป 2558 เปนโครงการเดียวกันกับ ก คือ โครงการงานจางเหมากอสรางเคเบิ้ลใตนํ้าระยะ 22 เควี ไปยัง เกาะ

กูด เกาะหมาก จังหวัดตราด มูลคาโครงการ 1,150 ลานบาท และโครงการงานจางเหมากอสรางเคเบิ้ลใตนํ้าระยะ 115 เควี 

ไปยัง เกาะพงัน จังหวัดสุราษฎรธานี มูลคาโครงการ 800 ลานบาท ซึ่งแลวเสร็จในป 2558 ทั้ง 2 โครงการ 

 ค. โครงการหลักในป 2559 ไดแก โครงการงานจางกอสรางระบบสาธารณูปโภค โครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

(ปงบประมาณ 2554 - 2560) มูลคาโครงการ 809.37 ลานบาท และโครงการกอสรางสถานีไฟฟาระบบ 115-22 เควี ที่สถานี

ไฟฟานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 2 สถานีไฟฟานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 3 และสถานีไฟฟา ลําปาง 3 มูลคาโครงการ 

526.28 ลานบาท  และโครงการกอสรางสายสงระบบ 115 เควี ชวงสถานีไฟฟาฮอด จงัหวัดเชยีงใหม - สถานไีฟฟาแมสะเรยีง 

จังหวัดแมฮองสอน ตามโครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะที่ 9.1 ชวงที่ 3 มูลคาโครงการ 289.30 ลานบาท 

โดย ณ สิ้นป 2559 บริษัทฯ มีรายไดคงคาง (Back log) ที่จะรับรูในอนาคตอีกกวา 1,511.25 ลานบาท
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 จากรายละเอยีดขางตน พบวารายไดจากธุรกิจวิศวกรรมโครงการจะมากหรอืนอยนัน้ ขึน้อยูกับโครงการทีไ่ดมาในแตละป ซึง่ทาง

กลุมบริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือกงานโครงการที่ใหผลกําไรสูง โดยเลือกลักษณะงานที่ตองอาศัยความชํานาญเปนพิเศษ และ

มีระดับการแขงขันตํ่า เชน งานกอสรางระบบเคเบิลใตทะเล (Submarine Cable) งานกอสรางสถานีไฟฟา (Substation) และงาน

กอสรางระบบสายสง (Transmission line) โดยคาดวาในป 2560 จะมีโครงการขนาดใหญเปดเสนอใหประมูลงานอีกหลายโครงการ 

และงานโครงการวางระบบเคเบิลใตทะเล (Submarine Cable) ขนาดใหญ ซึ่งกลุมกิจการคาดวาจะชนะการประมูลในโครงการดัง

กลาวในป 2560

 (1.3) รายไดจากธุรกิจโทรคมนาคม ประกอบไปดวยบริการ 3 ประเภท ดังนี้

 รายไดจ้ากใหบ้ริการเช่าวงจร

 ธุรกิจโทรคมนาคมน้ัน บรหิารงานโดยบรษิทั อนิเตอรล้ิงค เทเลคอม จาํกัด (มหาชน) (อนิเตอรลิง้ค เทเลคอม) ซึง่ไดทําการกอสราง

โครงขาย INTERLINK FIBER OPTIC NETWORK ทั่วประเทศไทยไปตามเสนทางรถไฟตั้งแตป 2555 และไดดําเนินแลวเสร็จในป 

2556 ซึ่งโครงขายดังกลาวสามารถเริ่มใหบริการไดตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2556 และสามารถสรางรายไดใหแกกลุมบริษัทฯ ไดตาม

แผนงานที่วางไว โดยในป 2557 ป 2558 และป 2559 โครงขาย INTERLINK FIBER OPTIC NETWORK สามารถสรางรายไดแก

กลุมบริษัทฯ ไดถึง 112.01 ลานบาท 269.26 ลานบาท และ 388.54 ลานบาท ตามลําดับ โดยคาดวารายไดจะเพิ่มสูงขึ้นอยางตอ

เนื่องตามแผนที่บริษัทฯ ไดวางไว

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการติดตั�งโครงข่าย

 ในระหวางป 2557 ถึงป 2559 บริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด (มหาชน) ไดรับงานติดต้ังสายไฟเบอรออฟติก เพ่ือสราง

รายไดใหกลุมบริษัทเพิ่มเติม โดยอาศัยความสามารถและความเชี่ยวชาญของแผนกกอสรางโครงขาย INTERLINK FIBER OPTIC 

NETWORK ซึ่งมีรายไดจํานวน 115.73 ลานบาท 124.93 ลานบาทและ 344.49 ลานบาทตามลําดับ

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าพื�นที�ดาตา้เซ็นเตอร์

 อาคาร INTERLINK DATA CENTER ไดกอสรางแลวเสร็จและใหบริการแกลูกคารายแรกในเดือนตุลาคม 2557 โดยเปนการให

บริการที่ครอบคลุมพื้นที่ใหบริการดาตาเซ็นเตอรทั้งสิ้นรอยละ 20 ของพื้นที่ใหบริการทั้งหมด โดยในป 2557 มีรายไดจํานวน 2.80 

ลานบาท และในป 2558 บริษัทฯ มีลูกคารายใหญรายที่สองเขามาเชาพื้นที่ดาตาเซ็นเตอร โดยมีอายุของสัญญาเชา คือ 5 ป โดยได

ยายเขามาในชวงเดือนกันยายน 2558 ทําใหรายไดในป 2558 มีจํานวน 24.72 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 21.92 ลานบาท คิดเปน

เพิ่มขึ้น 782.86% และรายไดในป 2559 มีจํานวน 51.37 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 26.65 ลานบาท คิดเปน เพิ่มขึ้น 107.78% 

ซึ่งเปนไปตามการใหบริการที่ตอเนื่องจากป 2558 และสําหรับพื้นที่ใหบริการอีกรอยละ 15 ของพื้นที่ใหบริการทั้งหมดที่เหลืออยู ได

สํารองไวเพื่อสรางคลาวดคอมพิวติ้งในอนาคต

(2) ต้นทนุการขายและค่าใช้จ่าย 

รายการ 255925582557 (ปรับปรุงใหม่)

งบการเงนิรวม สาํหรับปีบญัชีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม

ล้านบาทล้านบาทล้านบาท ร้อยละร้อยละร้อยละ

 ตนทุนจากการธุรกิจจัดจําหนายสายสัญญาณ 1,264.90 47.04 1,509.78 49.03 1,515.35 50.99

 ตนทุนจากธุรกิจวิศวกรรมโครงการ 651.19 24.21 533.63 17.33 136.04 4.58

 ตนทุนจากการใหบริการใหเชาวรจร

  และพื้นที่ดาตาเซ็นเตอร 95.33 3.54 218.28 7.09 329.37 11.08

 ตนทุนจากการรับเหมาติดตั้งวงจรโครงขาย 81.94 3.05 78.60 2.55 272.98 9.19

 รวมต้นทนุขาย 2,093.36 77.84 2,340.29 76.01 2,253.74 75.83 รวมต้นทนุขาย 2,093.36 77.84 2,340.29 76.01 2,253.74 75.83
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 ตนทุนขายของบริษัทฯ แบงออกเปนตนทุนขายจากธุรกิจจัดจําหนายสายสัญญาณ ตนทุนขายจากธุรกิจวิศวกรรมโครงการ และ

ตนทุนขายจากธุรกิจโทรคมนาคม โดยสําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีตนทุนขายทั้งสิ้น 

2,093.36 ลานบาท  2,340.29 ลานบาท และ 2,253.74 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 11.80 และลดลงรอย

ละ 3.70 สําหรับตนทุนขายป 2558 และ 2559 ตามลําดับ 

 ตนทุนขายจากธุรกิจจัดจําหนายสายสัญญาณสําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559 มีจํานวนทั้งสิ้น

ประมาณ 1,264.90 ลานบาท 1,509.78 ลานบาท และ 1,515.35 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 19.36 และ

รอยละ 0.37 ในป 2558 และ 2559 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของรายไดจากธุรกิจจัดจําหนายสายสัญญาณ

 ตนทุนจากธุรกิจวิศวกรรมโครงการสําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 อยูที่ 651.19 ลานบาท 533.63 

ลานบาท และ 136.04 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนการลดลงรอยละ 18.05 และลดลงรอยละ 74.51 ตามลําดับ ซึ่งเปนไปใน

ทิศทางเดียวกับรายไดจากธุรกิจวิศวกรรมโครงการและข้ันความสําเร็จของงานกอสรางตามท่ีไดอธิบายไวในขอ (1) โดยตนทุนจาก

ธุรกิจวิศวกรรมโครงการจะประกอบไปดวยวสัดอุปุกรณในการกอสราง คาแรงผูรบัเหมา และคาใชจายในการดาํเนินงานกอสรางอืน่ๆ 

เปนตน 

 ตนทุนจากธุรกิจโทรคมนาคมสําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 เพ่ิมสูงข้ึนอยางมีสาระสําคัญ เน่ืองจากธุรกิจ

โทรคมนาคมไดดําเนินงานอยางเต็มกําลังในป 2559 โดยตนทุนหลักแยกตามรายไดแตละประเภทเปนดังนี้

 • ตนทุนจากการใหบริการใหเชาวงจร ประกอบไปดวย คาเสื่อมราคา คาบํารุงรักษาโครงขาย คาบริการเชาวงจรและอุปกรณ 

คาเชาเสาเพื่อการพาดสาย เปนตน

 • ตนทุนจากการใหบริการติดตั้งวงจรโครงขาย ประกอบไปดวย วัสดุอุปกรณในการกอสราง คาแรงผูรับเหมา และคาใชจายใน

การดําเนินงานกอสรางอื่นๆ เปนตน

 • ตนทนุจากการใหบรกิารเชาพ้ืนทีด่าตาเซน็เตอร ประกอบไปดวย คาเสือ่มราคา คาสาธารณูปโภค และตนทนุอืน่ๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง

กับการใหบริการเชาพื้นที่ดาตาเซ็นเตอร เปนตน

(3) กาํไรขั �นต้น

 กําไรขั้นตนรวมสําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 อยูที่ 583.88 ลานบาท 717.85 ลานบาท และ 

688.22 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 21.81 รอยละ 23.47 และรอยละ 23.39 ตามลําดับ ซึ่งอัตรากําไร

ขัน้ตนดังกลาวมกีารเปลีย่นแปลงไปในทศิทางเดยีวกันกับกําไรขัน้ตนจากธุรกิจจดัจาํหนายสายสญัญาณ เนือ่งจากมลูคารายไดจาก

ธุรกิจจัดจําหนายสายสัญญาณคิดเปนสัดสวนที่คอนขางสูงเมื่อเทียบกับรายไดรวม คือ ประมาณรอยละ 60-70 ของรายไดรวม

 กําไรขั้นตนจากธุรกิจจัดจําหนายสายสัญญาณสําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 อยูที่ 369.93 ลาน

บาท 464.25 ลานบาท และ 472.46 ลานบาทตามลําดับ หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นนตนรอยละ 22.63 รอยละ 23.52 และรอยละ 

23.77 ตามลําดับ โดยบริษัทฯ สามารถควบคุมอัตราขั้นตนของธุรกิจจัดจําหนายสายสัญญาณใหอยูในระดับที่สูงกวารอยละ 20 ได 

รายการ 255925582557 (ปรับปรุงใหม่)

งบการเงนิรวม สาํหรับปีบญัชีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม

ล้านบาทล้านบาทล้านบาท ร้อยละร้อยละร้อยละ

 กําไรขั้นตนจากธุรกิจจัดจําหนายสายสัญญาณ 369.93 22.63 464.25 23.52 472.46 23.77

 กําไรขั้นตนจากธุรกิจวิศวกรรมโครงการ 160.68 19.79 131.58 19.78 33.70 19.85

 กําไรขั้นตนจากธุรกิจโทรคมนาคม 53.27 23.11 122.03 29.13 182.06 23.21

 กาํไรขั �นต้น 583.88 21.81 717.85 23.47 688.22 23.39 กาํไรขั �นต้น 583.88 21.81 717.85 23.47 688.22 23.39
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 รายไดอืน่ของบรษิทัฯ ประกอบไปดวย รายไดดอกเบีย้รบั กําไรจากการทําสัญญาซือ้ขายเงนิตราตางประเทศลวงหนา / อตัราแลก

เปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และรายไดอื่นๆ อันเนื่องมาจากการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ

 สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 รายไดอื่นของบริษัทฯ อยูที่ 11.97 ลานบาท 20.84 ลานบาท และ 

30.00 ลานบาท ตามลําดับ หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 74.10 และ 43.95 ในป 2558 และ ป 2559 ตามลําดับ

รายการ 255925582557 (ปรับปรุงใหม่)

งบการเงนิรวม สาํหรับปีบญัชีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม

ล้านบาทล้านบาทล้านบาท ร้อยละร้อยละร้อยละ

 รายไดอื่น 11.97 0.45 20.84 0.68 30.00 1.01

เนื่องมาจากการบริหารจัดการการสั่งซื้อทําใหบริษัทฯ ไดรับประโยชนจากขนาดการสั่งซื้อ (Economy of Scale) การทําสัญญาซื้อ

ขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพ่ือปองกันความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นโดยทําใหสามารถกาํหนดราคาตนทนุ

สินคาที่แนนอนไดเพื่อที่จะสามารถกําหนดราคาขายที่ใหสวนตางตามนโยบายกําหนดราคาของบริษัทฯ และการที่บริษัทฯ เปนผูนํา

ในตลาดจัดจําหนายสายสัญญาณทําใหบริษัทฯ สามารถเปนผูกําหนดราคาสินคาในตลาดไดโดยสวนใหญ

 กําไรขั้นตนจากธุรกิจวิศวกรรมโครงการสําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 เทากับ 160.68 ลานบาท 

131.58 ลานบาท และ 33.70 ลานบาทตามลําดับ หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 19.79 รอยละ 19.78 และรอยละ 19.85 ตาม

ลําดับ ซึ่งบริษัทฯ พยายามควบคุมอัตรากําไรขั้นตนใหอยูในระดับรอยละ 20 แตอยางไรก็ตามอัตรากําไรขั้นตนจากธุรกิจวิศวกรรม

โครงการมีแนวโนมการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามลักษณะของงานกอสรางของแตละโครงการ เชน โครงการกอสรางระบบเคเบิล

ใตทะเล (Submarine Cable) ที่ใหผลตอบแทนคอนขางสูงกวาเมื่อเทียบกับงานกอสรางสายเคเบิ้ลใตดิน (Underground Cable) 

Sub Station และระบบสายสง (Transmission Line) เปนตน

 กําไรขั้นตนจากธุรกิจโทรคมนาคมสําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 เทากับ 53.27 ลานบาท 122.03 

ลานบาท และ 182.06 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 23.11 รอยละ 29.13 และรอยละ 23.21 ตามลําดับ 

ซึ่งอัตรากําไรขั้นตนของธุรกิจโทรคมนาคมเปลี่ยนแปลงโดยเกิดจาก 

 • อัตรากําไรขั้นตนจากการใหบริการใหเชาวงจรและพื้นที่ดาตาเซ็นเตอรลดลงจากป 2558 ที่รอยละ 25.75 เปนรอยละ 25.13 

ในป 2559 สืบเน่ืองมาจากบริษัทฯ มีการลงทุนคาใชจายท่ีมากขึ้นเชน คาใชจายในการดูแลโครงขายและคาใชจายในการ

ทําใหโครงขายมีความครอบคลุมยิ่งขึ้น เปนตน และในสวนของการเชาพื้นที่ดาตาเซ็นเตอรที่มีลูกคารายใหญรายที่สองที่เขา

มาเชาพื้นที่ดาตาเซ็นเตอรในปกลางป 2558  ทําใหประสิทธิภาพในการใชงานสินทรัพยเพิ่มสูงขึ้น 

 • อัตรากําไรขั้นตนจากการรับเหมาติดต้ังวงจรโครงขายลดลงจากป 2558 ท่ีรอยละ 37.08% เปนรอยละ 20.76 ในป 2559 

เนื่องจากลักษณะของงานรับเหมาติดตั้งวงจรมีความแตกตางกัน แตอยางไรก็ตามในป 2559 ยอดรายไดของงานรับเหมาฯ 

เพิ่มสูงขึ้นจากป 2558 กวา 219.56 ลานบาท

(4.) รายได้อื�น
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(5.) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

 คาใชจายในการขายและบรหิารของบรษิทัฯ รายการหลกัประกอบไปดวยคาใชจายเงนิเดือนและโบนสัของพนกังาน คาเสือ่มราคา 

และคานายหนาและการสงเสริมการขาย

 สาํหรบัปบญัชสีิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 บรษิทัฯ มคีาใชจายในการขายและบรหิารจาํนวนประมาณ 319.73 

ลานบาท 366.85 ลานบาท และ 388.09 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 11.89 รอยละ 11.91 และรอยละ 13.06 ของรายได

รวม ตามลําดับ คาใชจายในการขายและบริหารนั้นมีการเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของรายไดของบริษัทฯ และตามภาวะเงินเฟอทั่วไป

(6) ต้นทนุทางการเงนิ

 บรษิทัฯ เริม่มคีาใชจายดอกเบีย้ตัง้แตป 2556 ทัง้จากเงนิกูยืมระยะสัน้และระยะยาวจากแหลงเงนิกูตางๆ เพ่ือนํามาใชในโครงการ

กอสรางโครงขายINTERLINK FIBER OPTIC NETWORK ทั่วประเทศโดยไดมีการบันทึกดอกเบี้ยจายไปเปนตนทุนทรัพยสินและคา

ใชจายตามอตัราการตัง้ขึน้เปนตนทนุทรพัยสนิทีค่าํนวณข้ึน ซึง่ตนทุนดอกเบีย้ท่ีบนัทึกเขาตนทุนทรพัยสินจะมแีนวโนมท่ีลดลงซึง่เปน

ไปตามขั้นความสําเร็จของโครงการกอสรางโครงขาย INTERLINK FIBER OPTIC NETWORK ทั่วประเทศ

(7) ภาษีเงนิได้

รายการ

รายการ

รายการ

2559

2559

2559

2558

2558

2558

2557 (ปรับปรุงใหม่)

2557 (ปรับปรุงใหม่)

2557 (ปรับปรุงใหม่)

งบการเงนิรวม สาํหรับปีบญัชีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม

งบการเงนิรวม สาํหรับปีบญัชีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม

งบการเงนิรวม สาํหรับปีบญัชีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ร้อยละร้อยละร้อยละ

 คาใชจายในการขายและบริการ 207.82 7.73 242.94 7.89 256.39 8.63

 คาใชจายในการบริหาร 111.91 4.16 123.91 4.02 131.56 4.43

 สวนแบงขาดทุนจากกิจการรวมคา - - - - 0.14 0.00

 รวม 319.73 11.89 366.85 11.91 388.09 13.06

 คาใชจายดอกเบี้ย   

    รวมเปนตนทุนทรัพยสิน-งบแสดงฐานะทางการเงิน 7.29 3.46 -

    ตนทุนทางการเงิน-งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 14.61 36.92 44.56

 รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี �ย 21.9 40.38 44.56

 กําไรกอนภาษีเงินได 261.51 334.93 285.54

 ภาษีเงินได 50.15 68.47 58.38

 อัตราจ่ายภาษีเงนิได้ (ร้อยละ) 19.18 20.44 20.45

 รวม 319.73 11.89 366.85 11.91 388.09 13.06

 รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี �ย 21.9 40.38 44.56

อัตราจ่ายภาษีเงนิได้ (ร้อยละ) 19.18 20.44 20.45
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 กําไรสําหรับป 211.36 266.45 227.16

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

 การวัดมูลคาใหมของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 5.7 5.71 (0.87)

 เกษียณอายุสุทธิจากภาษี   

 กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 217.06 272.16 226.29

 อัตรากําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 7.86% 8.65% 7.64%

 อัตรากําไรสุทธิสําหรับป 8.07% 8.84% 7.61%

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีคาใชจายภาษีเงินได 50.15 ลานบาท 68.47 ลานบาท และ 

58.38 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 19.18 รอยละ 20.44 และรอยละ 20.45 ของกําไรกอนภาษีเงินได ตามลําดับโดย

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลอยูที่อัตรารอยละ 20 ซึ่งบริษัทฯ มีอัตราภาษีที่แทจริงใกลเคียงกับอัตราภาษีที่บังคับใช เนื่องจากบริษัทฯ 

มีจํานวนผลแตกตางถาวรระหวางเกณฑทางบัญชีกับเกณฑทางภาษีจํานวนไมมากในการคํานวณภาษีสําหรับป

(8) กาํไรสุทธิ

 จากตารางขางตน พบวาในป 2557 ป 2558 และป 2560 บริษัทฯ มีผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกัน

ภยัทีเ่กิดขึน้จากการเปลีย่นแปลงสมมตฐิานทีใ่ชในการประเมนิภาระผกูพันหนีส้นิผลประโยชนพนกังาน จาํนวน 5.70 ลานบาท 5.71 

ลานบาท และขาดทุน (0.87) ลานบาทตามลําดับ 

 สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 บรษิทัฯ มกํีาไรสทุธิจากการดาํเนนิงานเทากับ 211.36 ลานบาท 266.45 

ลานบาท และ 227.16 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 26.06 และอัตราการลดลงรอยละ 14.75 ในป 2558 

และป 2559 ตามลําดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

 • การเพ่ิมขึ้นของรายไดในสวนของธุรกิจจัดจําหนายสายสัญญาณ ซึ่งเติบโตอยางตอเนื่องตามการเติบโตของอุตสาหกรรม

โทรคมนาคมและการสื่อสารและนโยบายการสงเสริมทางการตลาดของบริษัทฯ

 • การรับรูรายไดจากธุรกิจวิศวกรรมโครงการลดลงจากป 2558 จํานวน 495.48 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 74.48 เปนผลมา

จากงานโครงการขนาดใหญที่กลุมบริษัทฯ ไดทําแลวเสร็จในปลายป 2558 แตอยางไรก็ตามในชวงครึ่งหลังของป 2559 กลุม

บริษัทฯ ไดชนะการประกวดราคาโครงการขนาดใหญหลายโครงการ เชน โครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคของการทา

อากาศยานไทย (AOT) งานกอสรางสายสงอําเภอแมสะเรียง และงานกอสรางสถานีไฟฟาภาคเหนือ เปนตน และเริ่มมีการ

รับรูรายไดในปลายป 2559 ทําใหปจจุบันยอดรายไดคงคาง (Backlog) ณ สิ้นป 2559  เปนมูลคา 1,511.25 ลานบาท โดย

จะทยอยรับรูไปตลอดระยะเวลาของการทํางานทั้งสิ้น 3 ป ตามที่ไดอธิบายไวในขอ (1)

 • การรับรูรายไดจากธุรกิจโทรคมนาคม เนื่องจากธุรกิจโทรคมนาคมมีการเติบโตและขยายตัวอยางรวดเร็วทําใหมีรายไดเพ่ิม

สูงข้ึนอยางตอเน่ืองไมวาจะเปนในสวนของการใหบริการเชาโครงขายไฟเบอรออฟติกท่ัวประเทศ ศูนยดาตาเซ็นเตอร และ

รับเหมาติดตั้งวงจรโครงขายในธุรกิจโทรคมนาคมที่มีการเติบโตอยางสูง 

รายการ 255925582557 (ปรับปรุงใหม่)

งบการเงนิรวม สาํหรับปีบญัชีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ
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 สินทรัพย์หมุนเวียน   

 เงินสดและรายการเทียบเทา 196.20 304.87 694.53

 เงินลงทุนชั่วคราว 178.88 118.41 751.40

 เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช 68.56 - 8.00

 รวม 443.64 423.28 1,453.93

 จากผลการดําเนินงานที่ดีที่ผานมาโดยตลอดของบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯ มีเงินสดหมุนเวียนคอนขางสูง โดยบริษัทฯ มีนโยบายใน

การนาํเงินสวนเกินไปลงทนุหาผลตอบแทนในระยะสัน้ ซึง่แสดงอยูในรายการเงนิลงทนุชัว่คราว อยางไรก็ตาม ตัง้แตป  2555 เปนตน

มาบริษัทฯ ไดเริ่มการลงทุนกอสรางโครงขาย INTERLINK FIBER OPTIC NETWORK ทั่วประเทศ ซึ่งตองใชเงินลงทุนคอนขางสูง 

โดยบริษัทฯ ไดทําการจัดหาเงินในหลายวธิีไดแกการออกหุนเพิม่ทนุและสามารถระดมทนุมาไดประมาณ 386 ลานบาท (ในป 2556) 

และไดรบัเงนิจากใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน (Warrant) รวมประมาณ 300 ลานบาท (ในป 2557-2559) และบรษิทัยอยไดมเีสนอ

ขายหุนแกผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยไดรับเงินจํานวน 1,040 ลานบาท (ในป 2559) เปนตน โดยบริษัทฯ ไดนําเงินสภาพคลองสวน

เกินมาลงทุนในรูปเงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจํา เปนตน

รายการ 255925582557 (ปรับปรุงใหม่)

งบการเงนิรวม สาํหรับปีบญัชีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม

ล้านบาทล้านบาทล้านบาท

สินทรัพย์

(9) การจ่ายเงนิปันผล

 บริษัทฯ  มีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิประจําปของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี

เงินได และหักสํารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวย เวนแตบริษัทฯ มีความจําเปนตองใชเงินเพื่อ

การขยายกิจการ

ฐานะการเงิน
(1) สินทรัพย์

 สัดสวนระหวางสินทรัพยหมุนเวียนและสินทรัพยไมหมุนเวียนของกลุมกิจการในป 2557 2558 และ 2559 ดังนี้ รอยละ 45 ตอ

รอยละ 55 ในป 2557 รอยละ 33 ตอรอยละ 67 ในป 2558 และรอยละ 49 ตอรอยละ 51 ในป 2559 จะสังเกตวาในป 2559 สัดสวน

ของสินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยไมหมุนเวียนมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากในระหวางป 2559 บริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม 

จํากัด (มหาชน) (บริษัทยอย) ไดมีการเสนอขายหุนในตลาดหลักทรัพย และไดรับเงินจากการระดมทุนกวา 1,000 ลานบาท 

 สินทรัพยรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 เทากับ 3,408.43 ลานบาท 3,450.09 ลานบาท และ  

5,585.90 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 1.22 และรอยละ 61.91 ในป 2558 และ 2559 

 สําหรับป 2559 เมื่อเทียบกับป 2558 สินทรัพยรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวน 2,135.81 ลานบาท ซึ่งเกิดจากในระหวางป 2559 

บริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด (มหาชน) (บริษัทยอย) ไดมีการเสนอขายหุนในตลาดหลักทรัพย และไดรับเงินจากการระดม

ทุนกวา 1,000 ลานบาท และการลงทุนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ จากการลงทุนกอสรางโครงขาย 

INTERLINK FIBER OPTIC NETWORK จํานวน 603.63 ลานบาท และรายไดคางรับงานโครงการวิศวกรรมและติดต้ังโครงขาย

ไฟเบอรออฟติกเพิ่มขึ้น 272.14 ลานบาท เนื่องจากกลุมบริษัทฯ มีงานโครงการขนาดใหญที่อยูระหวางดําเนินงาน เปนตน  

(2) เงนิสดและรายเทยีบเท่าเงนิสด/เงนิลงทนุชั�วคราว/เงนิฝากธนาคารที�มีข้อจาํกัดในการใช้

 รวม 443.64 423.28 1,453.93
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(3)  ลูกหนี �การค้า

 ลกูหน้ีการคาของบรษิทัฯ เมือ่พิจารณาแยกตามอายุหนีท้ีค่างชาํระนับจากวนัทีค่รบกําหนดชาํระ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 2558 

และ 2559 สามารถจําแนกไดดังนี้

 ลูกหนี้การคาของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 เทากับ 322.77 ลานบาท 286.03 ลานบาท และ 417.23 

ลานบาท ตามลําดับ โดยยอดลูกหนี้การคาของบริษัทฯ มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นในปในป 2559 ซึ่งสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของรายได

ของธุรกิจจัดจําหนาย และธุรกิจโทรคมนาคม   

 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 อยูที่ 39.17 วัน 80.28 วันและ 

66.99 วัน ตามลําดับ ซึ่งระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยดังกลาวมีแนวโนมลดลงซึ่งเกิดจากนโยบายการควบคุมเกี่ยวกับการใหสินเชื่อดีขึ้น

บริษัทฯ มีนโยบายตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเทาจํานวนท่ีคาดวาจะเสียหายจากการเรียกเก็บเงินไมไดจากลูกหน้ี โดยผลเสียหายนี้

ประมานขึ้นจากการพิจารณาฐานะและหลักประกันของลูกหนี้ โดยตั้งสํารองในอัตรารอยละ 100 สําหรับลูกหนี้ที่มีอายุเกิน 120 วัน 

(4)  รายได้ค้างรับจากธุรกจิวศิวกรรมและเงนิประกันผลงานค้างรับ

 รายไดคางรบัจากธุรกิจวิศวกรรมโครงการและเงนิประกันผลงานเพ่ิมขึน้เน่ืองจากงานโครงการขนาดใหญทีก่ลุมบรษิทัฯ ชนะการ

ประมูล โดยเริ่มดําเนินการในครึ่งหลังของป 2559

 ลูกหนี้อายุ 0 - 3 เดือน 302.78 282.98 402.07

 ลูกหนี้อายุมากกวา 3 เดือน - 6 เดือน    1.15    5.95   10.12

 ลูกหนี้อายุมากกวา 6 เดือน - 12 เดือน   22.94    2.38   10.33

 ลูกหนี้อายุมากกวา 12 เดือน ขึ้นไป    6.38    6.73   12.01

 รวม 333.25 298.04 434.53

 หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (10.48) (12.01)  (17.30)

 ลูกหนี �การค้าสุทธิ 322.77 286.03  417.23

 รายไดคางรับจากธุรกิจวิศวกรรมโครงการ 442.59 62.28 341.45

 เงินประกันผลงานคางรับ 88.53 0.22 4.66

 รวม 531.12 69.50 346.11

รายการ

รายการ

2559

2559

2558

2558

2557 (ปรับปรุงใหม่)

2557 (ปรับปรุงใหม่)

งบการเงนิรวม สาํหรับปีบญัชีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม

งบการเงนิรวม สาํหรับปีบญัชีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

 รวม 333.25 298.04 434.53

 ลูกหนี �การค้าสุทธิ 322.77 286.03  417.23

รวม 531.12 69.50 346.11
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(5)  สินค้าคงเหลือ

 สินคาคงเหลือของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 เทากับ 213.20 ลานบาท 224.09 ลานบาท และ 270.45 

ลานบาท ตามลาํดบั บรษิทัฯ มนีโยบายในการบรหิารจดัการเก็บสนิคาคงเหลอืทีม่ปีระสทิธิภาพ เพ่ือใหบรษิทัฯ มสีนิคาสามารถตอบ

สนองตอความตองการของตลาดไดอยางเหมาะสม โดยในการส่ังสินคาแตละครั้งบริษัทฯ จะใชระยะเวลาท้ังส้ินประมาณ 1 เดือน 

ระยะเวลาการขายสินคาเฉลี่ยของบริษัทฯ สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 อยูที่ประมาณ 57.42 วัน 

50.73 วัน และ 59.56 วัน ตามลําดับ 

 บรษิทัฯ มกีารสาํรองคาเผือ่สนิคาลาสมยัสาํหรบัสนิคาท่ีเคล่ือนไหวชา โดยพิจารณาตามสภาพของสินคาท่ีลาสมยัหรอืเส่ือมสภาพ

จริง สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีการตั้งสํารองคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพเปนจํานวนเงิน 

1.40 ลานบาท 1.95 ลานบาท และ 3.04 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งจํานวนเงินดังกลาวเปนยอดของสินคาที่ไมมีการเคลื่อนไหวมาเปน

เวลานานเกินกวา 1 ป และคาดวาสินคาไดมีการลาสมัยหรือเสื่อมสภาพไปแลว

(6) สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น

 สินทรัพยหมุนเวียนอื่นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญจากภาษีซื้อของบริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด (มหาชน) ที่เกิด

ขึ้นจากการจัดซื้อและจัดจางเพื่อกอสรางโครงขาย INTERLINK FIBER OPTIC NETWORK

 สินคาสําเร็จรูป 192.99 192.17 259.50

 สินคาระหวางทาง   21.61   33.87   13.99

 รวม 214.60 226.04 273.49

 หัก คาเผื่อสินคาลาสมัย    1.40    1.95    3.04

 สินค้าคงเหลือสุทธิ 213.20 224.09 270.45

 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 98.63 117.82 146.05

 บจ. อี.เอส. อินเตอรเนชั่นแนล (1991) ซื้อมาขายไป 8,000 หุน 10.00 2.25 2.25 2.25

 บจ. สปริต เอ็นเทอรไพรซ  ซื้อมาขายไป 5,000 หุน 1.67 0.05 - -

 รวม       2.30 2.25 2.25

รายการ

รายการ

รายการ ประเภทธุรกจิ

2559

2559

2558

2558

ราคาทนุ (ล้านบาท)

2557 (ปรับปรุงใหม่)

2557 (ปรับปรุงใหม่)

จาํนวนที�ถือครอง

งบการเงนิรวม สาํหรับปีบญัชีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม

งบการเงนิรวม สาํหรับปีบญัชีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

2557 2558 2559

ล้านบาท

ล้านบาท

หุ้น %

รวม 214.60 226.04 273.49

 สินค้าคงเหลือสุทธิ 213.20 224.09 270.45

 รวม       2.30 2.25 2.25

(7) เงนิลงทนุทั�วไป
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 การลงทุนในบริษัทขางตน เปนการลงทุนเพ่ือใชเปนชองทางในการติดตอดําเนินธุรกิจ โดย บริษัท อี.เอส.อินเตอรเนชั่นแนล 

(1991) จํากัด เปนหนึ่งในบริษัทผูรับจางผลิตตูใสอุปกรณคอมพิวเตอรและสื่อสารโทรคมนาคมใหแกบริษัทฯ ซึ่งมีความสัมพันธกัน

มายาวนานจึงสามารถเจรจาตอรองในสวนของสินเช่ือทางการคาและตนทุนสินคาได ดังน้ันวัตถุประสงคเพ่ือใหเอื้อตอการทําธุรกิจ

ของบริษัทฯ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ที่ผานมา บริษัทที่บริษัทฯ ไปลงทุนไมมีปญหาดานการเงินแตอยางใด

(8) ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณอยูที่ 1,747.34 ลานบาท 2,271.62 ลานบาท 

และ 2,767.50 ลานบาท ตามลาํดบั โดยยอดทีเ่พ่ิมขึน้ เนือ่งมาจากการท่ีบรษิทัฯ ไดมกีารลงทุนกอสรางโครงขาย INTERLINK FIBER 

OPTIC NETWORK ทั่วประเทศ

(9) หนี �สิน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเทากับ 1,925.31 ลานบาท 1,635.15 ลานบาท และ 2,397.82 

ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งหนี้สินของบริษัทฯ มีจํานวนที่เพิ่มขึ้นจากป 2558 ซึ่งเกิดจากการลงทุนขอบธุรกิจโทรคมนาคมโดยเกิดจาก

รายการสําคัญ ดังนี้

 • เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อนํามาใชหมุนเวียนในโครงการ INTERLINK FIBER OPTIC NETWORK (ณ 31 ธ.ค. 2558 

และ2559 เทากับ 738.22 ลานบาท และ 1,213.90 ลานบาท ตามลําดับ)

 เจาหนี้ในกลุมธุรกิจโทรคมนาคมคากอสรางโครงขาย INTERLINK FIBER OPTIC NETWORK (ณ 31 ธ.ค. 2558 และ 2559 

เทากับ 374.63 ลานบาท และ 607.58 ลานบาท ตามลําดับ)

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  1747.34 2,271.62 2,767.50

รายการ 255925582557 (ปรับปรุงใหม่)

งบการเงนิรวม สาํหรับปีบญัชีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม

ล้านบาทล้านบาทล้านบาท

 รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,487.35   816.45 1,226.74

 รวมหนี้สินไมหมุนเวียน    437.96   818.93 1,171.08

 รวมหนี �สิน 1,925.31 1,635.38 2,397.82

รายการ 255925582557 (ปรับปรุงใหม่)

งบการเงนิรวม สาํหรับปีบญัชีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม

ล้านบาทล้านบาทล้านบาท

 รวมหนี �สิน 1,925.31 1,635.38 2,397.82
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(10) ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน 1,483.12 ลานบาท 1,814.70 ลานบาท และ 3,188.08  

ลานบาท ตามลําดับ โดยสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ท่ีมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง ซึ่งมีสาเหตุมาจากกําไรของบริษัทฯ ที่

เพ่ิมสูงขึ้นทุกป จากการทํากําไรที่สมํ่าเสมอของบริษัทฯ โดยในป 2559 บริษัทยอยของบริษัทฯ ไดทําการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนใน

ตลาดหลักทรัพยทําใหสวนทุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 1,040 ลานบาท และในป 2559 บริษัทฯ ไดระดมทุนโดยมีผูถือหุนมา

ใชใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) จํานวน 214 ลานบาท สงผลใหสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ปรับตัวสูงขึ้นอยางมาก

 ในปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 บริษัทฯ จายเงินและหุนปนผลทั้งสิ้น 144.43 ลานบาท 73.30 ลานบาท 

และ 90.02 ลานบาท ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตราการจายเงินปนผลท่ีสมํ่าเสมอที่รอยละ 42.20 รอยละ 41.10 และรอยละ 43.03 

ตามลําดับ ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสํารองตามกฎหมาย 

 อัตราผลตอบแทนผูถือหุนสําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 เทากับรอยละ 15.35 รอยละ 16.16 และ

รอยละ 9.08 ตามลําดับ ซึ่งอยูในระดับปกติที่บริษัทฯ ไดควบคุมไวและเปนไปตามกําไรสุทธิของบริษัทฯ ที่เติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง

การวิเคราะหสภาพคลอง
 บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลองในปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 เทากับ 1.05 เทา 1.40 เทา และ 2.22 

เทา ตามลําดับ โดยบริษัทฯ มีอัตราสภาพคลองที่มีเสถียรภาพ ถึงแมวาบริษัทฯ ไดเริ่มมีการลงทุนกอสรางโครงขาย INTERLINK 

FIBER OPTIC NETWORK ทั่วประเทศ ในป 2555 เปนตนมา ซึ่งตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก แตบริษัทฯ ก็ไดมีการวางแผนปองกัน

ความเสี่ยงดานสภาพคลองดังกลาวดวยการ ระดมทุนเพิ่มทุนและการขอการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารพาณิชย

(1) กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

 ในปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 667.80 ลานบาท 

และ 97.81 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งลดลงเนื่องจากในชวงครึ่งหลังของป 2559 กลุมบริษัทฯ มีงานโครงการขนาดใหญทั้งโครงการ

วิศวกรรมและโครงการกอสรางโครงขายไฟเบอรออฟติกที่อยูระหวางการกอสรางทําใหตองใชเงินลงทุนในโครงการดังกลาวจํานวน

มาก โดยในป 2559 มีรายไดคางรับงานโครงการเพิ่มขึ้นจากป 2558 จํานวน 272 ลานบาท เปนตน  

(2) กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

 ในปบญัชสีิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดใชไปในกิจกรรมลงทนุสทุธิ 739.50 ลานบาท 1,224.85 

ลานบาท ตามลาํดบั โดยกระแสเงนิสดจากการลงทนุสวนใหญใชไปในการกอสรางโครงขาย INTERLINK FIEBER OPTIC NETWORK 

ทั่วประเทศ โดยมีการลงทุนในโครงการดังกลาวประมาณ 842.17 ลานบาท และ  461.83  ลานบาท และในป 2559 บริษัทฯ มีการนํา

เงินไปลงทุนในเงินฝากประจําเพิ่มขึ้นจํานวน 632.99 ลานบาท ตามลําดับ

(3) กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

 ในปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับสุทธิในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 180.46 ลาน

บาท และ 1,516.69 ลานบาทตามลําดับ โดยสวนใหญเปนเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนของบริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด

(มหาชน) บริษัทยอยของบริษัทฯ จํานวน 1,040 ลานบาท และไดรับเงินจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุน จํานวน 214.42 

ลานบาท และไดการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินแหงหน่ึงสําหรับการลงทุนในโครงการกอสรางโครงขาย INTERLINK 

FIBER OPTIC NETWORK ทั่วประเทศ จํานวน 492.00 ลานบาท โดยมีการจายชําระเงินตนและดอกเบี้ยจํานวน 64.43 ลานบาท 

และในระหวางป บริษัทฯ ไดมีการจายเงินสดปนผลจํานวน 90.02 ลานบาท
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แหลงที่มาของเงินทุน
(1) ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทนุ

 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 เทากับ 1.30 เทา 0.90 เทา และ 0.75 

เทา ตามลาํดบั ซึง่ระดบัของอตัราสวนหนีส้นิตอสวนของผูถือหุนยังอยูในระดบัทีเ่หมาะสมตามท่ีบรษิทัฯ ไดมกีารควบคมุไว แสดงถงึ

สถานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่แข็งแกรง ถึงแมวากิจการจะมีการลงทุนในโครงการกอสรางโครงขาย INTERLINK FIBER OPTIC 

NETWORK ทั่วประเทศ ซึ่งสงผลใหบริษัทฯ ตองมีการจัดหาเงินทําใหอัตราสวนหนี้สินตอทุนอาจสูงขึ้น แตบริษัทยังคงมีผลประกอบ

การทีด่แีละมกีารบรหิารจดัการเพ่ือควบคมุไมใหอตัราสวนดงักลาวสงูขึน้ โดยตามเงือ่นไขสญัญาการใหการสนับสนุนทางการเงนิของ

สถาบันการเงินแหงหนึ่งไดกําหนดใหบริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด (มหาชน) ตองดํารงอัตราสวนเงินกูยืมสถาบันการเงินตอ

สวนของผูถือหุนและเงินกูยืมจากกลุมกิจการไมเกิน 2 เทา และอัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ (DSCR) จะตองไมตํ่ากวา 

1.2 เทา ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนดังกลาวอยูที่ 1.33 เทา
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ความเหน็

 ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมของบริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทยอย (“กลุมกิจการ”) 

และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุมกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2559 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ

กิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงนิที�ตรวจสอบ

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุมกิจการและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทขางตนนี้ ซึ่งประกอบดวย งบแสดง

ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของเฉพาะ

กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 

 ขาพเจาไดปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความรบัผดิชอบ

ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจาก

กลุมกิจการและบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดาน

จรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือ

ใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

เรื�องสาํคัญในการตรวจสอบ

 เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งตางๆ ท่ีมนียัสาํคญัทีส่ดุตามดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวชิาชพีของขาพเจาในการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการสาํหรบังวดปจจบุนั ขาพเจาไดระบเุรือ่งการรบัรูรายไดและตนทนุจากธุรกิจวศิวกรรมและการ

ใหบริการติดตั้งโครงขายเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบและนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับ

เรื่องเหลานี้

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

บริษัท อนิเตอร์ลิ �งค์ คอมมวินิเคชั�น จาํกัด (มหาชน) 

รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน18



The Group of INTERLINK
Annual Report 2016

129

เรื�องสาํคัญในการตรวจสอบ

การรับรู้รายได้จากธุรกิจวิศวกรรมและ

การให้บริการตดิตั �งโครงข่าย และต้นทนุ

จากธุรกิจวิศวกรรมและการให้บริการ

ตดิตั �งโครงข่าย

อางถึงนโยบายการบญัชขีอ 2.22 เรือ่งการ

รับรูรายได

กลุมกิจการรบัรูรายไดและตนทุนจากธุรกิจ

วิศวกรรมและการใหบรกิารตดิตัง้โครงขาย

โดยใชวิธีอัตราสวนงานที่ทําเสร็จ ขั้นของ

ความสําเร็จนั้นใชวิธีวัดโดยอางอิงจาก

สัดสวนของตนทุนที่เกิดขึ้นของงานที่ได

ทําเสร็จจนถึงปจจุบันกับประมาณการ

ตนทุนการกอสรางของทั้งโครงการเมื่อ

เสร็จสิ้น 

ขาพเจาใหความสนใจในเรื่องนี้เนื่องจาก

1) รายไดและตนทุนจากธุรกิจวิศวกรรม 

และการใหบริการติดตั้งโครงขายเปน

จํานวนที่มีสาระสําคัญมากถึงรอยละ 

17 ของรายไดรวมและ

2) ใชดุลยพินิจของผูบริหารในการ

ประมาณการตนทุนที่จะเกิดขึ้นจน

กระทั่งงานกอสรางแลวเสร็จตาม

สัญญา

การตรวจสอบบญัชีของข้าพเจ้าระบุเรื�องสาํคัญในการตรวจสอบอย่างไร

กระบวนการตรวจสอบที่สําคัญของขาพเจาที่เกี่ยวของกับการประมาณการของ

ผูบริหารรวมถึง

1) การทดสอบการควบคุมของกระบวนการจดัทําประมาณการตนทุนการกอสรางซึง่

เกี่ยวของกับตนทุนของงานตามสัญญารวมที่ประมาณไวและสอบถามผูบริหาร

ในเชงิทดสอบเก่ียวกับตนทุนการกอสรางท่ีจะตองจายจนกระท่ังงานกอสรางแลว

เสรจ็ทีป่ระมาณไวโดยสอบถามวิศวกรโครงการในรายละเอยีดและตรวจหลกัฐาน

สนับสนุนที่เกี่ยวของ

2) การทดสอบการควบคุมของวงจรรายไดและลกูหน้ี และวงจรรายจายและเจาหนี้

สําหรับโครงการ

3) ตรวจสอบเอกสารประกอบสาํหรบัตนทุนทีเ่กิดขึน้ของงานท่ีทาํเสรจ็จนถึงปจจบัุน

และ ประเมินความถูกตองของขั้นความสําเร็จของงานกอสรางในรายงานความ

คืบหนาของโครงการซึ่งมีการจัดทําเปนรายเดือนโดยการ

• เปรียบเทียบขั้นความสําเร็จตามอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จซึ่งอางอิงจาก

สัดสวนของตนทุนที่เกิดขึ้นของงานที่ไดทําเสร็จจนถึงปจจุบันกับประมาณ

การตนทุนกอสรางของท้ังโครงการเมื่อเสร็จส้ิน กับ อัตราสวนของงานที่ทํา

เสร็จโดยพิจารณาจากการสํารวจทางกายภาพโดยวิศวกร และประเมินผล

ตางที่เกิดขึ้นวาตองมีการปรับปรุงหรือไม

• ทดสอบตนทุนจรงิท่ีเกิดขึน้แตยังไมไดรบัการเรยีกเก็บเงนิจากผูขายหรอืผูให

บริการเพื่อประเมินความครบถวนของการบันทึกบัญชีตนทุน

• คํานวณขั้นความสําเร็จของงานในรายงานความคืบหนาของโครงการซึ่งมี

การจัดทําเปนรายเดือน

• เยี่ยมชมสถานที่กอสรางและสังเกตการณวิธีการวัดขั้นความสําเร็จของงาน

โดยวิศวกร

ขาพเจาพบวาการใชดุลยพินิจของผูบริหารและการประมาณการที่เกี่ยวของกับ

การรับรูรายไดจากธุรกิจวิศวกรรมและการใหบริการติดตั้งโครงขาย และตนทุน

จากธุรกิจวิศวกรรมและการใหบรกิารตดิตัง้โครงขายสอดคลองกับหลกัฐานสนบัสนุน

ที่ขาพเจาไดรับ

ข้อมูลอื�น 

 กรรมการเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานน้ัน ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภาย

หลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้
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 ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมครอบคลุมถงึขอมูลอื่น และขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่น

ตอขอมูลอื่น

 ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอานและพิจารณา

วาขอมูลอื่นมีความขัดแยงท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบ

ของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

 เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตอง

สื่อสารเรื่องดังกลาวกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 กรรมการมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลาน้ี โดยถูกตองตามท่ีควร

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาวาจําเปน เพื่อใหสามารถจัด

ทาํงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการทีป่ราศจากการแสดงขอมลูท่ีขดัตอขอเทจ็จรงิอนัเปนสาระสาํคญัไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด 

 ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมกิจการและ

บริษัทในการดําเนินงานตอเน่ือง เปดเผยเร่ืองที่เก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชี

สําหรับการดําเนินงานตอเน่ือง เวนแตกรรมการมีความต้ังใจท่ีจะเลิกกลุมกิจการและบริษัท หรือหยุดดําเนินงาน หรือไมสามารถ

ดําเนินงานตอเนื่องตอไปได 

 คณะกรรมการตรวจสอบมหีนาท่ีชวยกรรมการในการสอดสองดแูลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงนิของกลุมกจิการ

และบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

 การตรวจสอบของขาพเจามวัีตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชือ่มัน่อยางสมเหตสุมผลวางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ

โดยรวมปราศจากการแสดงขอมลูท่ีขดัตอขอเท็จจรงิอนัเปนสาระสําคัญหรอืไม ไมวาจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอผิดพลาด และเสนอ

รายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แตไมได

เปนการรบัประกันวาการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอมลูท่ีขัดตอขอเท็จจรงิอนัเปนสาระ

สาํคญัทีม่อียูไดเสมอไป ขอมลูทีข่ดัตอขอเท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจรติหรอืขอผดิพลาด และถือวามสีาระสาํคัญเมือ่คาดการณอยาง

สมเหตุสมผลไดวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานี้ 

 ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขาพเจาไดใชดลุยพินจิเย่ียงผูประกอบวิชาชพีและการสงัเกต และสงสยั

เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง

 • ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอมลูท่ีขัดตอขอเท็จจรงิอนัเปนสาระสําคัญในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ

กิจการ ไมวาจะเกิดจากการทุจรติหรอืขอผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสีย่ง

เหลานัน้ และไดหลกัฐานการสอบบญัชท่ีีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเหน็ของขาพเจา ความเสีย่ง

ที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด 

เนือ่งจากการทจุรติอาจเก่ียวกบัการสมรูรวมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวนการแสดงขอมลู การแสดง

ขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

 • ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมกิจการ

และบริษัท
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 • ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีก่รรมการใชและความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปด

เผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยกรรมการ 

 • สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของกรรมการและจากหลักฐานการ

สอบบญัชทีีไ่ดรบั สรปุวามคีวามไมแนนอนท่ีมสีาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรอืสถานการณท่ีอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสยั

อยางมนียัสาํคญัตอความสามารถของกลุมกิจการและบรษิทัในการดาํเนนิงานตอเนือ่งหรอืไม ถาขาพเจาไดขอสรปุวามคีวาม

ไมแนนอนท่ีมสีาระสาํคญั ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบญัชขีองขาพเจาถงึการเปดเผยทีเ่ก่ียวของในงบการเงนิ

รวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ หรอืถาการเปดเผยดงักลาวไมเพียงพอ ความเหน็ของขาพเจาจะเปลีย่นแปลงไป ขอสรปุของ

ขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณ

หรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมกิจการและบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง 

 

 • ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปดเผยวางบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตาม

ที่ควร 

 • ไดรบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกับขอมลูทางการเงินของกิจการภายในกลุมหรอืกิจกรรมทางธุรกิจ

ภายในกลุมกิจการเพ่ือแสดงความเหน็ตองบการเงนิรวม ขาพเจารบัผดิชอบตอการกําหนดแนวทาง การควบคมุดแูลและการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมกิจการ ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา 

 ขาพเจาไดสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว ประเด็นท่ีมี

นัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน ถาหากขาพเจาไดพบในระหวางการ

ตรวจสอบของขาพเจา

 ขาพเจาไดใหคาํรบัรองแกคณะกรรมการตรวจสอบวา ขาพเจาไดปฏบิตัติามขอกาํหนดจรรยาบรรณท่ีเกีย่วของกับความเปนอสิระ

และไดสือ่สารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความสมัพันธท้ังหมด ตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ขาพเจาเชือ่วามเีหตุผลท่ีบคุคลภายนอก

อาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ

 จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลาน้ีในรายงาน

ของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกลาว หรือในสถานการณท่ียากที่จะเกิด

ขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสม

เหตุผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว 

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด

อมรรัตน์  เพิ�มพนูวัฒนาสุข

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599

กรุงเทพมหานคร

27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559

บริษัท อนิเตอร์ลิ �งค์ คอมมวินิเคชั�น จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สินทรัพย์      

สินทรัพย์หมุนเวียน      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7 694,528,701 304,874,913 467,464,969 177,935,494

เงินลงทุนระยะสั้น 8 751,396,001 118,407,033 748,396,001 33,407,033

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น สุทธิ 9 467,712,852 310,401,737 301,066,955 231,289,191

สินทรัพยอนุพันธการเงิน 31 4,315,644 1,744,461 501,729 128,881

รายไดคางรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม 10 341,452,878 69,277,955 37,962,553 8,036,786

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย 30.6 - - - 850,000,000

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทอื่น  40,000,000 - 40,000,000 -

สินคาคงเหลือ สุทธิ 11 270,453,203 224,094,381 270,453,203 224,094,381

เงินประกันผลงาน  4,658,890 219,679 - -

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 12 146,052,775 117,815,955 1,627,218 846,315

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  2,720,570,944 1,146,836,114 1,867,472,628 1,525,738,081

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช 13 8,000,000 - 8,000,000 -

เงินลงทุนในบริษัทยอย สุทธิ 14 - - 332,414,716 332,414,716

เงินลงทุนในการรวมคา 15 36,858,574 - - -

เงินลงทุนระยะยาวอื่น  2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ 16 2,767,503,887 2,271,618,041 246,139,891 232,501,557

สินทรัพยไมมีตัวตน สุทธิ 17 8,994,753 5,097,225 786,814 610,304

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สุทธิ 18 29,433,824 14,862,002 9,659,349 8,589,821

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  12,287,058 9,424,446 973,083 917,510

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  2,865,328,096 2,303,251,714 600,223,853 577,283,908

รวมสินทรัพย์  5,585,899,040 3,450,087,828 2,467,696,481 2,103,021,989

พ.ศ. 2559

บาทหมายเหตุ

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559

บริษัท อนิเตอร์ลิ �งค์ คอมมวินิเคชั�น จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หนี้สินและสวนของเจาของ      

หนี้สินหมุนเวียน      

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 19 974,549,678 718,985,548 330,186,007 314,532,863

หนี้สินอนุพันธการเงิน 31 481,653 869,346 166,289 762,551

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน      

 สวนที่จะถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปสุทธิ 20 41,597,088 41,794,214 - -

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน      

 สวนที่จะถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 21 98,341,752 15,339,589 - -

เงินรับลวงหนาจากลูกคาตามสัญญากอสราง  75,563,935 - 51,203,496 -

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย  19,354,105 22,200,748 18,761,565 19,784,535

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน      

 หลังเกษียณอายุสวนที่จะถึงกําหนดชําระ      

 ภายในหนึ่งป 22 1,620,086 - - -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  15,236,282 17,264,170 4,177,737 7,681,185

รวมหนี �สินหมุนเวียน  1,226,744,579 816,453,615 404,495,094 342,761,134

หนี้สินไมหมุนเวียน      

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน สุทธิ 20 37,768,826 79,366,594 - -

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ 21 1,115,554,517 722,879,200 - -

สํารองคาประกันงานธุรกิจวิศวกรรม  2,113,468 2,227,791 1,980,095 1,977,947

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สุทธิ 18 - 4,635 - -

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน      

 หลังเกษียณอายุ 22 15,639,993 14,455,463 12,718,212 11,781,527

รวมหนี �สินไม่หมุนเวียน  1,171,076,804 818,933,683 14,698,307 13,759,474

รวมหนี �สิน  2,397,821,383 1,635,387,298 419,193,401 356,520,608

พ.ศ. 2559

บาทหมายเหตุ

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559

บริษัท อนิเตอร์ลิ �งค์ คอมมวินิเคชั�น จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หนี้สินและสวนของเจาของ (ตอ)      

สวนของเจาของ      

ทุนเรือนหุน      

 ทุนจดทะเบียน      

 หุนสามัญจํานวน 362,479,447 หุน       

  มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท      

   (31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 :       

   หุนสามัญจํานวน 362,479,447 หุน      

   มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท)  362,479,447 362,479,447 362,479,447 362,479,447

 ทุนที่ออกและชําระแลว      

  หุนสามัญจํานวน 362,423,986 หุน       

   มูลคาที่ไดรับชําระแลวหุนละ 1 บาท      

    (31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 :       

    หุนสามัญจํานวน 334,653,851 หุน       

    ชําระเต็มมูลคาแลวหุนละ 1 บาท) 23 362,423,986 334,653,851 362,423,986 334,653,851

สวนเกินมูลคาหุน 23 770,857,410 576,466,465 770,857,410 576,466,465

กําไรสะสม      

 จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 26 36,242,398 34,816,666 36,242,398 34,816,666

 ยังไมไดจัดสรร  993,608,156 865,051,698 878,979,286 800,564,399

สวนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวน      

 จากการถือหุนในบริษัทยอยสุทธิจากภาษี  461,504,845 - - -

รวมสวนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ  2,624,636,795 1,810,988,680 2,048,503,080 1,746,501,381

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม  563,440,862 3,711,850 - -

รวมส่วนของเจ้าของ  3,188,077,657 1,814,700,530 2,048,503,080 1,746,501,381

รวมหนี �สินและส่วนของเจ้าของ  5,585,899,040 3,450,087,828 2,467,696,481 2,103,021,989

พ.ศ. 2559

บาทหมายเหตุ

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

บริษัท อนิเตอร์ลิ �งค์ คอมมวินิเคชั�น จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายไดจากการขาย  1,987,809,168 1,974,018,448 2,006,727,658 1,979,840,759

รายไดจากธุรกิจวิศวกรรม  169,732,922 665,214,342 169,074,467 679,612,381

รายไดจากการใหบริการโครงขาย      

 และพื้นที่ดาตาเซ็นเตอร  439,909,760 293,989,002 - -

รายไดจากการใหบริการติดตั้งโครงขาย  344,488,596 124,925,165 - -

รายไดคาบริการอื่นและรายไดอื่น  29,995,802 20,842,235 19,932,828 19,195,397

รวมรายได้  2,971,936,248 3,078,989,192 2,195,734,953 2,678,648,537

ตนทุนจากการขาย  (1,515,346,367) (1,509,777,086) (1,533,228,918) (1,514,995,383)

ตนทุนจากธุรกิจวิศวกรรม  (136,040,174) (533,633,610) (135,512,503) (567,991,021)

ตนทุนจากการใหบริการโครงขายและ      

 พื้นที่ดาตาเซ็นเตอร  (329,367,381) (218,281,893) - -

ตนทุนจากการใหบริการติดตั้งโครงขาย  (272,984,224) (78,604,920) - -

คาใชจายในการขายและบริการ  (256,394,896) (242,935,240) (210,669,328) (201,640,389)

คาใชจายในการบริหาร  (131,555,965) (123,906,891) (104,834,963) (107,402,089)

ตนทุนทางการเงิน  (44,564,477) (36,923,621) - (7,423,633)

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในการรวมคา  (141,326) - - -

รวมค่าใช้จ่าย  (2,686,394,810) (2,744,063,261) (1,984,245,712) (2,399,452,515)

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  285,541,438 334,925,931 211,489,241 279,196,022

คาใชจายภาษีเงินได 28 (58,377,358) (68,471,429) (41,628,132) (55,684,564)

กาํไรสาํหรับปี  227,164,080 266,454,502 169,861,109 223,511,458

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�น      

รายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่      

 เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทนุในภายหลัง      

 การวัดมูลคาใหมของภาระผูกพัน      

  ผลประโยชนพนักงานเกษียณอายุสุทธิ

  จากภาษี 22, 28 (870,458) 5,706,574 - 4,828,726

กาํไรเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปีสุทธิจากภาษี  (870,458) 5,706,574 - 4,828,726

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี  226,293,622 272,161,076 169,861,109 228,340,184

พ.ศ. 2559

บาทหมายเหตุ

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)

สาํหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

บริษัท อนิเตอร์ลิ �งค์ คอมมวินิเคชั�น จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

การแบ่งปันกาํไร       

 • สวนที่เปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ  220,860,793 265,576,117 169,861,109 223,511,458

 • สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม  6,303,287 878,385 - -

      227,164,080 266,454,502 169,861,109 223,511,458

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม      

 • สวนที่เปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ  220,002,680 271,282,691 169,861,109 228,340,184

 • สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม  6,290,942 878,385 - -

      226,293,622 272,161,076 169,861,109 228,340,184

กาํไรต่อหุ้น      

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน) 29 0.63 0.80 0.48 0.68

 กําไรตอหุนปรับลด (บาทตอหุน) 29 0.62 0.74 0.48 0.62

พ.ศ. 2559

บาทหมายเหตุ

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ (ตอ)

สาํหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

บริษัทอนิเตอร์ลิ �งค์ คอมมวินิเคชั�น จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ยอดคงเหลือต้นปี

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2558  261,048,952 517,347,298 23,641,093 678,247,282 1,480,284,625 2,833,465 1,483,118,090

เพิ่มทุนในหุนสามัญจากการ

แปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ 23 7,633,121 59,119,167 - - 66,752,288 - 66,752,288

หุนปนผล  23 65,971,778 - - (65,971,778) - - -

เงินปนผล  25 - - - (7,330,924) (7,330,924) - (7,330,924)

สํารองตามกฎหมาย 26 - - 11,175,573 (11,175,573) - - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  - - - 271,282,691 271,282,691 878,385 272,161,076

ยอดคงเหลือ 

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  334,653,851 576,466,465 34,816,666 865,051,698 1,810,988,680 3,711,850 1,814,700,530

ทนุเรือนหุ้น
ที�ออกและ
ชาํระแล้ว

บาท

ยังไม่ได้
จดัสรร

บาท

จดัสรรแล้ว 
สาํรอง

ตามกฎหมาย

บาท

ส่วนได้เสีย
ที�ไม่มี

อาํนาจควบคุม

บาท

รวม
ส่วนของ
เจ้าของ

บาท

ส่วนเกนิ
มูลค่าหุ้น

บาท

รวมส่วนของ
ผู้เป็นเจ้าของ
ของบริษัท

ใหญ่

บาท
หมาย
เหตุ

งบการเงนิรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

กาํไรสะสม
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ (ตอ)

สาํหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

บริษัทอนิเตอร์ลิ �งค์ คอมมวินิเคชั�น จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ยอดคงเหลือต้นปี

ณ วันที� 1 มกราคม 2559  334,653,851 576,466,465 - 34,816,666 865,051,698 1,810,988,680 3,711,850 1,814,700,530

เพิ่มทุนในหุนสามัญจากการ

แปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ 23 27,770,135 194,390,945 - - - 222,161,080 - 222,161,080

เงินปนผล  25 - - - - (90,020,490) (90,020,490) - (90,020,490)

สํารองตามกฎหมาย 26 - - - 1,425,732 (1,425,732) - - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  - - - - 220,002,680 220,002,680 6,290,942 226,293,622

สวนเกินจากการเปลี่ยนแปลง

สัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย  - - 461,504,845 - - 461,504,845 553,438,070 1,014,942,915

ยอดคงเหลือ 

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  362,423,986 770,857,410 461,504,845 36,242,398 993,608,156 2,624,636,795 563,440,862 3,188,077,657

ทนุเรือนหุ้น
ที�ออกและ
ชาํระแล้ว

บาท

ยังไม่ได้
จดัสรร

บาท

จดัสรรแล้ว 
สาํรอง

ตามกฎหมาย

บาท

ส่วนเกนิ
จากการ

เปลี�ยนแปลง
สัดส่วน

การถอืหุ้น
ในบริษัทย่อย

บาท

ส่วนได้เสีย
ที�ไม่มี
อาํนาจ
ควบคุม

บาท

รวม
ส่วนของ
เจ้าของ

บาท

ส่วนเกนิ
มูลค่าหุ้น

บาท

รวมส่วนของ
ผู้เป็นเจ้าของ
ของบริษัท

ใหญ่

บาท
หมาย
เหตุ

งบการเงนิรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

กาํไรสะสม
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ (ตอ)

สาํหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

บริษัทอนิเตอร์ลิ �งค์ คอมมวินิเคชั�น จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ยอดคงเหลือ 

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2558  261,048,952 517,347,298 23,641,093 656,702,490 1,458,739,833

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของ

 ผู้เป็นเจ้าของผู้ถือหุ้นสาํหรับปี       

เพิ่มทุนในหุนสามัญจากการแปลงสภาพ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 23 7,633,121 59,119,167 - - 66,752,288

หุนปนผล 23 65,971,778 - - (65,971,778) -

เงินปนผล 25 - - - (7,330,924) (7,330,924)

สํารองตามกฎหมาย 26 - - 11,175,573 (11,175,573) -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  - - - 228,340,184 228,340,184

ยอดคงเหลือ ณ 

วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  334,653,851 576,466,465 34,816,666 800,564,399 1,746,501,381

           

ยอดคงเหลือ 

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559  334,653,851 576,466,465 34,816,666 800,564,399 1,746,501,381

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้เป็นเจ้าของ

ผู้ถือหุ้นสาํหรับปี       

 ของผู้ถือหุ้นสาํหรับปี       

เพิ่มทุนในหุนสามัญจากการแปลงสภาพ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 23 27,770,135 194,390,945 - - 222,161,080

เงินปนผล 25 - - - (90,020,490) (90,020,490)

สํารองตามกฎหมาย 26 - - 1,425,732 (1,425,732) -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  - - - 169,861,109 169,861,109

ยอดคงเหลือ 

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  362,423,986 770,857,410 36,242,398 878,979,286 2,048,503,080

ทนุที�ออก

และชาํระแล้ว

บาท

หมาย

เหตุ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

จดัสรรแล้ว

สาํรองตาม

กฎหมาย

บาท

กาํไรสะสม

ส่วนเกนิ

มูลค่าหุ้น

บาท

ยังไม่ได้

จดัสรร

บาท

รวม

ส่วนของ

เจ้าของ

บาท
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งบกระแสเงินสด

สาํหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

บริษัท อนิเตอร์ลิ �งค์ คอมมวินิเคชั�น จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน      

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินไดสําหรับป  285,541,438 334,925,931 211,489,241 279,196,022

รายการปรับปรุงกําไรกอนคาใชจายภาษีเงินไดเปนเงินสดสุทธิ     

 จากกิจกรรมดําเนินงาน      

 • คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  144,565,112 111,978,963 25,379,500 23,942,310

 • ตัดจําหนายคาใชจายจายลวงหนา  11,190,923 12,121,124 3,342,897 5,823,711

 • ตัดจําหนายคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูยืมระยะยาว 657,480 83,749 - -

 • สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในการรวมคา  141,326 - - -

 • กําไรจากการขายอาคารและอุปกรณ  (2,430,557) (23,363) (2,430,557) (23,363)

 • ตัดจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ  37,109 7,082,495 37,109 39,764

 • ตัดจําหนายงานะหวางกอสรางเพื่อใชในการซอมแซมโครงขาย 10,078,736 - - -

 • ตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน  89,000 - 89,000 -

 • ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น  (5,213,943) (33,585,892) (1,188,419) (33,461,803)

 • หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)  5,287,599 1,532,138 2,493,463 812,140

 • หนี้สูญ  64,002 480,263 64,002 480,263

 • ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินคาคงเหลือ  - 28,139 - 28,139

 • คาเผื่อสินคาลาสมัย  1,096,565 543,490 1,096,565 543,490

 • คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย  1,859,987 - - -

 • ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย  - - - 3,494,113

 • สํารองคาสงเสริมการขาย (กลับรายการ)  2,403,309 3,358,402 2,403,309 3,358,402

 • สํารองคาประกันงานธุรกิจวิศวกรรม (กลับรายการ) (114,323) (1,578,645) 2,148 (1,828,489)

 • ดอกเบี้ยรับ  (7,193,588) (1,750,572) (12,046,332) (11,749,144)

 • ตนทุนทางการเงิน  44,564,477 36,923,621 - 7,423,633

 • คาใชจายผลประโยชนพนักงานหลังเกษียณอายุ  1,716,544 3,412,682 936,685 2,472,069

กระแสเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย และหนี้สินดําเนินงาน 494,341,196 475,532,525 231,668,611 280,551,257

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน      

 • ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น  (172,298,572) 50,849,102 (86,702,459) 89,017,704

 • รายไดคางรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม  (272,174,923) 373,313,900 (29,925,767) 406,524,547

 • สินคาคงเหลือ  (47,455,387) (11,469,483) (47,455,387) (23,273,111)

 • เงินประกันผลงาน  (4,439,211) 88,312,821 - 88,532,500

 • สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  (28,559,436) (19,481,334) (839,026) 4,938,869

 • สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  (2,862,612) (3,606,999) (55,573) 49,292

 • เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น  127,043,913 (87,627,590) 22,097,593 (231,680,400)

 • เงินรับลวงหนาธุรกิจวิศวกรรม  75,563,935 (111,292,990) 51,203,496 (106,467,500)

 • หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (2,027,888) (11,547,178) (3,503,448) (7,927,740)

เงินไดมาจากการดําเนินงาน  167,131,015 742,982,774 136,488,040 500,265,418

 • จายภาษีเงินได  (69,318,572) (75,186,570) (43,720,630) (59,014,614)

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน  97,812,443 667,796,204 92,767,410 441,250,804

พ.ศ. 2559
บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2558
บาท
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งบกระแสเงินสด (ตอ)

สาํหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

บริษัท อนิเตอร์ลิ �งค์ คอมมวินิเคชั�น จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ      

เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช  - 68,564,752 - -

เงินสดจายเพื่อเงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช  (8,000,000) - (8,000,000) -

เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น  - 60,471,101 - 145,471,101

เงินสดจายจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น  (632,988,968) - (714,988,969) -

เงินสดรับจากเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย  - - 850,000,000 215,300,000

เงินสดจายจากเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย  - - - (713,000,000)

เงินสดจายจากเงินใหกูยืมแกบริษัทอื่น  (40,000,000) - (40,000,000) -

เงินสดจายจากเงินใหกูยืม  - - - -

เงินสดจายเพื่อลงทุนในการรวมคา  (36,999,900) - - -

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ  2,490,151 63,134 2,430,561 5,561,136

เงินสดจายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ  (509,958,727) (870,219,868) (39,814,781) (28,051,177)

เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน  (6,506,600) (279,000) (336,000) (224,000)

เงินสดรับจากเงินใหกูยืมแกพนักงาน  - - - -

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น  - 50,000 - 50,000

เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ  7,115,717 1,845,040 23,070,664 2,406,663

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทนุ  (1,224,848,327) (739,504,841) 72,361,475 (372,486,277)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ      

เงินสดจายคืนหนี้สินสัญญาเชาการเงิน  (42,684,206) (33,117,980) - -

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  - 834,794,162 - 612,910,313

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  - (982,745,467) - (732,910,313)

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  492,000,000 01,323,686 - -

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  (15,700,000) (565,000,000) - -

เงินสดจายคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูยืมระยะยาว  (1,280,000) (2,664,960) - -

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ 214,421,080 66,749,388 214,421,080 66,749,388

เงินสดรับลวงหนาจากการเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ      

 ใบสําคัญแสดงสิทธิ  - 7,740,000 - 7,740,000

เงินสดรับจากการออกหุนเพิ่มทุนของบริษัทยอย  1,040,000,000 - - -

เงินสดจายคาใชจายในการออกหุนเพิ่มทุนของบริษัทยอย  (31,321,356) - - -

จายเงินปนผล 25 (90,020,490) (7,330,924) (90,020,490) (7,330,924)

จายดอกเบี้ย  (48,725,356) (39,368,495) - (7,423,633)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ  1,516,689,672 180,379,410 124,400,590 (60,265,169)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ �น (ลดลง) สุทธิ  389,653,788 108,670,773 289,529,475 8,499,358

ยอดคงเหลือตนป  304,874,913 196,204,140 177,935,494 169,436,136

ยอดคงเหลือปลายปี  694,528,701 304,874,913 467,464,969 177,935,494

พ.ศ. 2559
บาท

หมาย
เหตุ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2558
บาท
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งบกระแสเงินสด (ตอ)

สาํหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

บริษัท อนิเตอร์ลิ �งค์ คอมมวินิเคชั�น จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการที�มใิช่เงนิสด      

รายการเคลื่อนไหวของเจาหนี้อื่นที่เกี่ยวของกับ      

 • ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ  141,800,248 - (830,324) 1,067,733

 • ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน  (2,026,600) 2,026,600 - -

รายการเคลื่อนไหวของลูกหนี้อื่นที่เกี่ยวของกับ      

 • ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ  - - (5,537,766) 5,537,766

ซื้อสินทรัพยถาวรและอุปกรณโครงขายโทรคมนาคม      

 ภายใตสัญญาเชาการเงิน  - - - -

พ.ศ. 2559
บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2558
บาท
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

บริษัท อนิเตอร์ลิ �งค์ คอมมวินิเคชั�น จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

1. ขอมูลทั่วไป
 บรษิทั อนิเตอรลิง้ค คอมมวินเิคชัน่ จาํกัด (มหาชน) (“บรษิทั”) เปนบรษิทัมหาชนจาํกัด ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยูตามที่

ไดจดทะเบียนไว คือ เลขที่ 48 ซอยรุงเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

 บรษิทัเปนบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย เพ่ือวัตถุประสงคในการรายงานขอมลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทั

ยอยวา “กลุมกิจการ”

 การประกอบธุรกิจหลกัของกลุมกิจการ คอื เปนผูนาํเขาและจดัจาํหนายสายสญัญาณคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารการรับเหมาออกแบบและติดตั้งระบบขายสายสัญญาณ และระบบเครือขาย (Network and Cabling System) สําหรับ

คอมพิวเตอรและสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงการใหบริการเชาวงจรสื่อสารความเร็วสูงและใหบริการเชาพื้นที่ดาตาเซ็นเตอร

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560

2. นโยบายการบัญชี 
 นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดังตอไปนี้

2.1 เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการไดจดัทําข้ึนตามหลักการบญัชท่ีีรบัรองท่ัวไปในประเทศไทยภายใตพระราชบญัญัตกิาร

บัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ

ตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัยวาดวยการจดัทําและนาํเสนอรายงานทางการเงนิภายใต

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการไดจดัทําขึน้โดยใชเกณฑราคาทุนเดมิในการวัดมลูคาขององคประกอบของงบการเงิน

ยกเวนเรื่องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับตอไป

 การจดัทาํงบการเงนิใหสอดคลองกับหลกัการบญัชทีีร่บัรองท่ัวไปในประเทศไทย กําหนดใหใชประมาณการทางบญัชทีีส่าํคญัและการ

ใชดุลยพินิจของผูบริหารซึ่งจัดทําขึ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุมกิจการไปถือปฏิบัติ รวมทั้งกําหนดให

ตองเปดเผยขอมลูเรือ่งการใชดลุยพินจิของผูบรหิาร หรอืความซบัซอน หรอืเก่ียวกับขอสมมตฐิานและประมาณการทีม่นียัสาํคญั

ตองบการเงินรวมตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 5

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากงบการเงนิตามกฎหมายทีเ่ปนภาษาไทย ในกรณีทีม่เีน้ือ

ความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกัน  ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก



The Group of INTERLINK
Annual Report 2016

144

2.2 มาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�มีการปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการ

เงนิ (รวมเรียกว่า “มาตรฐานการบญัชี”) ซึ�งมีผลบงัคับใช้สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มต้นในหรือหลังวันที� 1 มกราคม 

พ.ศ. 2559 และกลุ่มกจิการได้นํามาใช้ปฏบิตัแิล้ว

 2.2.1 กลุมมาตรฐานการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญแตไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอกลุมกิจการ

   มีดังตอไปนี้

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่องผลประโยชนของพนักงาน

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ

     ที่เกี่ยวของกัน

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่องงบการเงินเฉพาะกิจการ

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการดอยคาของสินทรัพย

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่องสินทรัพยไมมีตัวตน

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่องอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2558) เรื่องเกษตรกรรม

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการรวมธุรกิจ

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เรื่องสัญญาประกันภัย

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่องสวนงานดําเนินงาน

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่องงบการเงินรวม

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่องเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการวัดมูลคายุติธรรม

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 21 เรื่องเงินที่นําสงรัฐ

    (ปรับปรุง 2558)

 2.2.2 กลุมมาตรฐานการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางไมมีสาระสําคัญและไมมีผลกระทบตอกลุมกิจการ มีดังตอไปนี้

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการนําเสนองบการเงิน

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่องสินคาคงเหลือ

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เรื่องงบกระแสเงินสด

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ 

 ทางบัญชีและขอผิดพลาด

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่องเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่องสัญญากอสราง

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่องภาษีเงินได

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่องสัญญาเชา

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่องรายได

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ

       การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลก 

 เปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
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   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) เรื่องตนทุนการกูยืม

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน 

 เมื่อออกจากงาน

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่องเงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรือ่งการรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีเ่งนิเฟอ

     รุนแรง

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) เรื่องกําไรตอหุน

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เรื่องงบการเงินระหวางกาล

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรือ่งประมาณการหนีส้นิ หนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้และสนิทรพัย

     ที่อาจเกิดขึ้น  

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เรือ่งสนิทรพัยไมหมนุเวยีนทีถ่อืไวเพือ่ขายและการดาํเนนิ

     งานที่ยกเลิก

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการรวมการงาน

   การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่องความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความ

     เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน

   การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) เรื่องสัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา

   การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558) เรือ่งภาษเีงนิได - การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษี

     ของกิจการหรือผูถือหุน

   การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรือ่งการประเมนิเนือ้หาสญัญาเชาทีท่าํขึน้ตามรปูแบบ

     กฎหมาย

   การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ

   การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558) เรือ่งรายได - รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิารโฆษณา

   การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558) เรื่องสินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1  เรือ่งการเปลีย่นแปลงในหนีส้นิทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอน

    (ปรับปรุง 2558) การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4  เรื่องการประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

    (ปรับปรุง 2558) หรือไม

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เรือ่งสทิธใินสวนไดเสยีจากกองทนุการรือ้ถอนการบรูณะ

    (ปรับปรุง 2558) และการปรับปรุงสภาพแวดลอม

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7)  เรื่องการปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

(ปรับปรุง 2558) ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการรายงานทางการ 

 เงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่องงบการเงินระหวางกาลและการดอยคา

    (ปรับปรุง 2558)

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12  เรื่องขอตกลงสัมปทานบริการ

    (ปรับปรุง 2558)

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่องโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา

    (ปรับปรุง 2558)



The Group of INTERLINK
Annual Report 2016

146

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 เรื่องขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน

    (ปรับปรุง 2558) ขอกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสัมพันธของรายการ 

 เหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่องสัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย

    (ปรับปรุง 2558)

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่องการจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ

    (ปรับปรุง 2558)

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 เรื่องการโอนสินทรัพยจากลูกคา

    (ปรับปรุง 2558)

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20 เรื่องตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ

    (ปรับปรุง 2558) เหมืองผิวดิน

2.3 มาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�มีการปรับปรุงและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการ

เงนิ (รวมเรียกว่า “มาตรฐานการบญัชี”) ซึ�งมีผลบงัคับใช้สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มต้นในหรือหลังวันที� 1 มกราคม 

พ.ศ. 2560 และกลุ่มกจิการยังมไิด้นํามาใช้ปฏบิตัก่ิอนวันบงัคับใช้

 2.3.1 กลุมมาตรฐานการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญ

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)  เรื่องการนําเสนองบการเงิน

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)  เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)  เรื่องผลประโยชนของพนักงาน

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)  เรื่องงบการเงินเฉพาะกิจการ

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)  เรื่องเงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)  เรื่องงบการเงินระหวางกาล

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)  เรื่องสินทรัพยไมมีตัวตน

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559)  เรื่องเกษตรกรรม

   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5  เรื่องสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงาน

    (ปรับปรุง 2559)    ที่ยกเลิก

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10   เรื่องงบการเงินรวม

    (ปรับปรุง 2559)

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11   เรื่องการรวมการงาน

    (ปรับปรุง 2559)

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12   เรื่องการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น

    (ปรับปรุง 2559)

 

   ผูบริหารของกลุมกิจการอยูระหวางการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีเหลานี้ ทั้งนี้    

   การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของมาตรฐานการบัญชีดังกลาว มีดังตอไปนี้
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   • มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) ไดใหความชัดเจนในหลายประเด็น ที่สําคัญดังตอไปนี้ 

    • ความมสีาระสาํคญั: กิจการไมควรรวมยอดหรอืแยกแสดงขอมลูในรปูแบบท่ีทําใหผูใชงบการเงนิเขาใจรายการได

ลดลง หากเปนรายการทีม่สีาระสาํคัญ จะตองเปดเผยขอมลูใหเพียงพอเพ่ืออธิบายผลกระทบท่ีมตีอฐานะการเงนิ

หรือผลการดําเนินงาน 

    • การแยกแสดงรายการและการรวมยอด: รายการบรรทัดท่ีระบใุนมาตรฐานการบญัชฉีบบัท่ี 1 อาจจาํเปนตองแสดง

แยกจากกันหากเก่ียวของตอความเขาใจฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของกิจการ นอกจากน้ียังมแีนวปฏบิตัิ

ใหมของการใชการรวมยอด 

    • หมายเหตุประกอบงบการเงิน: มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 ยืนยันวาหมายเหตุประกอบงบการเงินไมจําเปนตอง

เรียงลําดับตามลําดับการแสดงรายการในงบการเงิน 

    • รายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย: สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิด

จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียจะถูกจัดกลุมโดยพิจารณาวาเปนรายการที่จะถูกจัดประเภทใหมไปยังกําไรหรือ

ขาดทนุในภายหลงัหรอืไม โดยแตละกลุมจะแยกแสดงเปนรายการบรรทดัแยกตางหากในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็

อื่น

   • มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือ ไดกําหนดใหมีความชัดเจนขึ้นวาการ

คิดคาเสื่อมราคาที่ดินอาคารและอุปกรณโดยอางอิงกับรายไดนั้นไมเหมาะสม และแกไขขอบเขตใหพืชท่ีใหผลิตผล

ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางการเกษตรรวมอยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

   • มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือ ไดกําหนดใหมีความชัดเจนขึ้นสําหรับ

การเลือกใชอัตราคิดลดสําหรับการประมาณผลประโยชนหลังออกจากงานวาใหใชอัตราผลตอบแทนของหนี้สินโดย

พิจารณาจากสกุลเงินของหนี้สินที่มีสกุลเงินที่สอดคลองกับสกุลเงินของหนี้สินผลประโยชนหลังออกจากงานเปน

สําคัญ ไมใชพิจารณาจากประเทศที่หนี้สินนั้นเกิดขึ้น

   • มาตรฐานการบญัชฉีบบัท่ี 27 (ปรบัปรงุ 2559) ไดมกีารแกไขโดยใหทางเลอืกเพ่ิมในการบนัทึกเงนิลงทุนในบรษิทัยอย 

การรวมคา หรอืบรษิทัรวมในงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยใชวิธีสวนไดเสยีตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่28 (ปรบัปรงุ 

2559) เพ่ิมเตมิจากเดมิทีใ่หใชวิธีราคาทนุ หรอืวิธีมลูคายุตธิรรม (เมือ่มกีารประกาศใช) ท้ังนีก้ารเลอืกใชนโยบายบญัชี

สําหรับเงินลงทุนแตละประเภท (บริษัทยอย การรวมคา หรือบริษัทรวม) เปนอิสระจากกัน โดยหากกิจการเลือกที่จะ

เปลี่ยนมาใชวิธีสวนไดเสียจะตองทําโดยปรับปรุงงบการเงินยอนหลัง

   • มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือ 1) ใหทางเลือกเพิ่มสําหรับกิจการที่

ไมใชกิจการทีด่าํเนนิธุรกิจเฉพาะดานการลงทุนท่ีมสีวนไดเสยีในบรษิทัรวมหรอืการรวมคาท่ีเปนกจิการท่ีดําเนนิธุรกิจ

เฉพาะดานการลงทนุ โดยในการบนัทกึบญัชโีดยใชวิธีสวนไดเสียในเงนิลงทุนในบรษิทัรวมหรอืการรวมคาท่ีเปนกิจการ

ทีด่าํเนนิธุรกิจเฉพาะดานการลงทุนน้ัน จะมทีางเลอืกในการท่ีจะยังคงการวัดมลูคาเงนิลงทนุในบรษิทัยอยของบรษิทั

รวมหรือการรวมคานั้นๆ ดวยวิธีมูลคายุติธรรมตามที่บริษัทรวมหรือการรวมคานั้นๆ ใชอยู หรือจะถอดการวัดมูลคา

ยุติธรรมออกและแทนดวยการจัดทํางบการเงินรวมของบริษัทรวมหรือการรวมคาที่เปนกิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะ

ดานการลงทุน และ 2) เพิ่มทางเลือกในการใชวิธีสวนไดเสียสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวมหรือการรวมคาในงบการ

เงินเฉพาะกิจการ

   • มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญคือไดกําหนดใหมีความชัดเจนถึงความ

หมายของการอางอิงในมาตรฐาน ไปยงั “ขอมูลที่ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล หรือที่อื่น

ในรายงานทางการเงินระหวางกาล” วากิจการท่ีใชประโยชนของขอผอนปรนน้ีจะตองอางอิงจากงบการเงินระหวาง

กาลไปถึงยังรายงานอ่ืนที่มีขอมูลดังกลาวอยางเฉพาะเจาะจง โดยที่ผูใชงบการเงินตองสามารถเขาถึงรายงานอื่นที่

มีขอมูลนั้นในลักษณะและเวลาเดียวกันกับงบการเงินระหวางกาล
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   • มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) ไดมีการเปลี่ยนแปลงโดยใหมีการสันนิษฐานวาการตัดจําหนายของ

สินทรัพยไมมีตัวตนโดยการอางอิงจากรายไดนั้นไมเหมาะสม ขอสันนิษฐานนี้อาจตกไปหากเขาขอหนึ่งขอใดตอไปนี้ 

คือสินทรัพยไมมีตัวตนไดถูกแสดงเหมือนเปนตัววัดของรายได (นั่นคือรายไดเปนปจจัยที่เปนขอจํากัดของมูลคาที่จะ

ไดรบัจากสนิทรพัย) หรอืสามารถแสดงไดวารายไดและการใชประโยชนเชงิเศรษฐกิจทีไ่ดจากสนิทรพัยมคีวามสมัพันธ

กันเปนอยางมาก

   • มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่41 (ปรบัปรงุ 2559) ไดมกีารเปลีย่นแปลงซึง่สอดคลองกับแนวปฏิบตัทิางบญัชสีาํหรบัการ

วัดมูลคาและรับรูรายการของพืชเพื่อการใหผลผลิตซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศ เมื่อ พ.ศ. 2558 

   • มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่5 (ปรบัปรงุ 2559) ไดมกีารเปลีย่นแปลงเพ่ือใหความชดัเจนเพ่ิมเตมิในกรณี

ที่สินทรัพย (หรือกลุมสินทรัพยที่จะจําหนาย) ถูกจัดประเภทใหมจาก “ที่ถือไวเพื่อขาย” เปน “ที่มีไวเพื่อจายใหแกผู

เปนเจาของ” หรือถูกจัดประเภทใหมในทางตรงกันขามน้ัน ไมถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงแผนการขายหรือแผนการ

จายและไมตองปฏิบัติตามแนวทางการบันทึกบัญชีสําหรับการเปลี่ยนแปลง

   • มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) ไดมีการปรับปรุงใหชัดเจนข้ึนเก่ียวกับ 1) ขอยกเวน

    ในการจดัทาํงบการเงนิรวมวาใหใชกับกิจการทีเ่ปนบรษิทัใหญขัน้กลางท่ีเปนบรษิทัยอยของกิจการทีด่าํเนนิธุรกิจดาน

การลงทนุดวยเหมอืนกัน และ 2) กิจการทีด่าํเนนิธุรกิจดานการลงทุนจะตองนําบรษิทัยอยท่ีไมใชกิจการทีด่าํเนนิธุรกิจ

ดานการลงทุนและบริษัทยอยดังกลาวใหบริการหรือมีกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับการลงทุน มารวมในการจัดทํางบการ

เงินรวมดวย

   • มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) ไดกําหนดใหมีความชัดเจนมากขึ้นสําหรับ 1) การซื้อ

สวนไดเสยีในการดาํเนนิงานรวมกันทีกิ่จกรรมของการดาํเนินงานรวมกันนัน้ประกอบกันขึน้เปนธุรกิจ ใหผูซือ้นําหลกั

การบัญชีของการรวมธุรกิจมาถือปฏิบัติ และ 2) ในกรณีที่ผูรวมดําเนินงานมีการซื้อสวนไดเสียในการดําเนินงานรวม

กันเพ่ิมข้ึนนั้น สวนไดเสียเดิมที่มีอยูในการดําเนินงานรวมกันจะไมถูกวัดมูลคาใหม หากรวมดําเนินงานยังคงมีการ

ควบคุมรวมอยู 

   • มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่12 (ปรบัปรงุ 2559) ไดมกีารกําหนดใหชดัเจนย่ิงขึน้ใหกิจการท่ีเปนกิจการที่

ดาํเนนิธุรกจิดานการลงทนุ ตองเปดเผยขอมลูของบรษิทัยอยท่ีวัดมลูคาดวยมลูคายุตธิรรม ตามทีก่าํหนดในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 แมไมไดมีการจัดทํางบการเงินรวม

 2.3.2 กลุมมาตรฐานการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางไมมีสาระสําคัญและไมมีผลกระทบตอกลุมกิจการ มีดังตอไปนี้ 

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)  เรื่องสินคาคงเหลือ 

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)  เรื่องงบกระแสเงินสด

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)  เรือ่งนโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี

          และขอผิดพลาด

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)  เรื่องเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)  เรื่องสัญญากอสราง

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)  เรื่องภาษีเงินได

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)  เรื่องสัญญาเชา

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)  เรื่องรายได

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)  เรื่องการบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผย

          ขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)  เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

          เงินตราตางประเทศ
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   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)  เรื่องตนทุนการกูยืม 

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)  เรือ่งการเปดเผยขอมลูเกีย่วกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วของกนั

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)  เรื่องการบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออก

          จากงาน

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)  เรือ่งการรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีเ่งนิเฟอรนุแรง

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)  เรื่องกําไรตอหุน

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)  เรื่องการดอยคาของสินทรัพย

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)  เรื่องประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย

          ที่อาจเกิดขึ้น

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)  เรื่องอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2  เรื่องการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

    (ปรับปรุง 2559)

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3  เรื่องการรวมธุรกิจ

    (ปรับปรุง 2559)

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4  เรื่องสัญญาประกันภัย

    (ปรับปรุง 2559)

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6  เรื่องการสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร

    (ปรับปรุง 2559)

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8  เรื่องสวนงานดําเนินงาน 

    (ปรับปรุง 2559)

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13  เรื่องการวัดมูลคายุติธรรม

    (ปรับปรุง 2559)

   การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10  เรื่องความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของ

    (ปรับปรุง 2559)     อยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน

   การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15  เรื่องสัญญาเชาดําเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา

    (ปรับปรุง 2559)   

   การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25   เรือ่งภาษเีงนิได - การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษขีองกิจการ

    (ปรับปรุง 2559)    หรือของผูถือหุน

   การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27   เรือ่งการประเมนิเนือ้หาสญัญาเชาทีท่าํขึน้ตามรปูแบบกฎหมาย

    (ปรับปรุง 2559)

   การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29   เรื่องการเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ

    (ปรับปรุง 2559)

   การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31   เรื่องรายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

    (ปรับปรุง 2559)

   การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32   เรื่องสินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต

    (ปรับปรุง 2559)

   การตีความมาตรฐานการรายงาน   เรื่องการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน 

    ทางการเงินฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)  การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
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   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4  เรื่องการประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา 

    (ปรับปรุง 2559)     หรือไม

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5  เรื่องสิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน 

    (ปรับปรุง 2559)     การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7  เรือ่งการปรบัปรงุยอนหลงัภายใตมาตรฐานการบญัชี 

    (ปรับปรุง 2559)     ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการ

           เงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10  เรื่องงบการเงินระหวางกาลและการดอยคา

    (ปรับปรุง 2559)

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12  เรื่องขอตกลงสัมปทานบริการ

    (ปรับปรุง 2559)

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13  เรื่องโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา

    (ปรับปรุง 2559)

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14  เรื่องขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน

    (ปรับปรุง 2559)     ขอกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสัมพันธของรายการ

           เหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง 

           ผลประโยชนของพนักงาน

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   เรื่องสัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย

    ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) 

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   เรื่องการจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ

    ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   เรื่องการโอนสินทรัพยจากลูกคา

    ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   เรื่องตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ

    ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)    เหมืองผิวดิน 

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   เรื่องเงินที่นําสงรัฐ

    ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)  เรือ่งการบญัชสีาํหรบัการปรบัโครงสรางหนีท้ีม่ปีญหา

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)  เรื่องการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และ 

           ตราสารทุน

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)  เรื่องการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับ

           เครื่องมือทางการเงิน
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2.4 บญัชีกลุ่มกจิการ - เงนิลงทนุในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในการร่วมการงาน

 2.4.1 บริษัทย่อย

   บริษัทยอยหมายถึงกิจการ (ซึ่งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุมกิจการควบคุม กลุมกิจการควบคุมกิจการเมื่อกลุมกิจการ

เปดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวของกับผูไดรับการลงทุนและมีความสามารถท่ีจะทําใหเกิด ผล 

กระทบตอผลตอบแทนนั้นจากการมีอํานาจเหนือผูไดรับการลงทุน กลุมกิจการรวมงบการเงินของบริษัทยอยไวในงบการ

เงินรวมตั้งแตวันที่กลุมกิจการมีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย กลุมกิจการจะไมนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมไว

ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุมกิจการสูญเสียอํานาจควบคุม

   กลุมกิจการบนัทกึบญัชกีารรวมธุรกิจโดยถือปฏิบตัติามวิธีซือ้ สิง่ตอบแทนทีโ่อนใหสาํหรบัการซือ้บรษิทัยอยประกอบดวย

มลูคายุตธิรรมของสนิทรพัยท่ีกลุมกิจการโอนใหและหน้ีสนิท่ีกอขึน้เพ่ือจายชาํระใหแกเจาของเดิมของผูถูกซือ้และสวนได

เสยีในสวนของผูถือหุนท่ีออกโดยกลุมกิจการ สิง่ตอบแทนท่ีโอนใหรวมถึงมลูคายุตธิรรมของสนิทรพัย หรอืหน้ีสนิท่ีผูซือ้คาด

วาจะตองจายชาํระตามขอตกลง ตนทนุทีเ่ก่ียวของกับการซือ้จะรบัรูเปนคาใชจายเมือ่เกิดขึน้ มลูคาเริม่แรกของสนิทรพัย

ที่ระบุไดที่ไดมาและหนี้สินที่ระบุไดที่ไดมาและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นที่รับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลคาดวยมูลคา

ยุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ในการรวมธุรกิจแตละครั้ง กลุมกิจการวัดมูลคาของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อดวย

มลูคายุตธิรรมหรอืมลูคาของสนิทรพัยสทุธิทีร่ะบไุดของผูถูกซือ้ตามสดัสวนของหุนท่ีถือโดยสวนไดเสยีท่ีไมมอีาํนาจควบคมุ

   ในการรวมธุรกิจท่ีดําเนินการสําเร็จจากการทยอยซื้อ กลุมกิจการตองวัดมูลคาสวนไดเสียท่ีกลุมกิจการถืออยูในผูถูกซื้อ

กอนหนาการรวมธุรกิจใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซื้อและรับรูผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวัดมูลคาใหม

นั้นในกําไรหรือขาดทุน

   สิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายออกไปโดยกลุมกิจการ รับรูดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ การเปลี่ยนแปลงในมูลคา

ยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายที่รับรูภายหลังวันที่ซื้อซึ่งจัดประเภทเปนสินทรัพยหรือหนี้สินใหรับรูในกําไร

หรือขาดทุน สิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายซึ่งจัดประเภทเปนสวนของผูถือหุนตองไมมีการวัดมูลคาใหม และใหบันทึก

การจายชําระในภายหลังไวในสวนของผูถือหุน

   สวนเกินของมูลคาสิ่งตอบแทนที่โอนให และมูลคาสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อ และมูลคายุติธรรม ณ วันที่

ซื้อธุรกิจของสวนไดเสียในสวนของผูถือหุนของผูถูกซื้อที่กลุมกิจการถืออยูกอนการรวมธุรกิจที่มากกวามูลคาสุทธิ ณ วัน

ที่ซื้อของสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดที่ไดมา กลุมกิจการตองรับรูเปนคาความนิยม หากมูลคาสิ่งตอบแทนที่โอนใหและมูลคา

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อ และมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซื้อธุรกิจของสวนไดเสียในสวนของผูถือหุนของผู

ถูกซื้อที่กลุมกิจการถืออยูกอนการวมธุรกิจนอยกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยที่ไดมาเนื่องจากการ

ซื้อในราคาตํ่ากวามูลคายุติธรรม กลุมกิจการจะรับรูสวนตางโดยตรงไปยังกําไรหรือขาดทุน

   กลุมกิจการจะตัดรายการบัญชีระหวางกันในกลุมกิจการ ยอดคงเหลือ และกําไรที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงระหวางกันในกลุม

กิจการ ขาดทนุท่ียังไมเกิดขึน้จรงิก็จะตดัรายการในทํานองเดยีวกัน เวนแตรายการน้ันมหีลกัฐานวาสนิทรพัยทีโ่อนระหวาง

กันเกิดการดอยคา นโยบายการบญัชขีองบรษิทัยอยไดถูกปรบัปรงุเพือ่ใหสอดคลองกับนโยบายการบญัชขีองกลุมกิจการ

   ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา ตนทุนจะมีการ

ปรบัเพ่ือสะทอนการเปลีย่นแปลงสิง่ตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการเปลีย่นแปลงมลูคาสิง่ตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจาย ตนทุน

นั้นจะรวมสวนแบงตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของกับการไดมาของเงินลงทุนนี้ 
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   บริษัทรับรูเงินปนผลจากบริษัทยอยในกําไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทมีสิทธิในการไดรับเงินปนผล 

   กลุมกิจการจะทดสอบการดอยคาของเงนิลงทุนในบรษิทัยอย เมือ่มขีอบงชีว้าเงนิลงทุนน้ันอาจมกีารดอยคาเกิดข้ึน หากวา

ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน กลุมกิจการจะบันทึกรายการขาดทุนจากการดอยคารวม

ไวในกําไรหรือขาดทุน

   รายชื่อของบริษัทยอยของกลุมกิจการไดเปดเผยไวในหมายเหตุฯ ขอ 14

 2.4.2 ส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

   กลุมกิจการแสดงสวนไดเสยีทีไ่มมอีาํนาจควบคมุในงบแสดงฐานะการเงนิรวมในสวนของผูถือหุนโดยแยกแสดงจากสวน

ของผูถือหุนทีเ่ปนของกลุมกิจการ และถือวาการเปลีย่นแปลงในสวนไดเสยีในความเปนเจาของของกลุมกิจการในบรษิทั

ยอยทีม่ไิดเปนผลมาจากการท่ีกลุมกิจการสญูเสยีการควบคมุบรษิทัยอยเปนรายการในสวนของผูถือหุน กลุมกิจการบนัทึก

ผลตางระหวางมลูคายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีจ่ายใหและมลูคาตามบญัชขีองสนิทรพัยสทุธิของหุนท่ีซือ้มาในบรษิทัยอย

ในสวนของผูถือหุน และบันทึกกําไรหรือขาดทุนจากการขายในสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในสวนของผูถือหุน

 2.4.3 การจาํหน่ายบริษัทย่อย

   เมื่อกลุมกิจการสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอย สวนไดเสียในกิจการที่เหลืออยูจะวัดมูลคาใหมโดยใชมูลคายุติธรรม 

การเปลี่ยนแปลงในมูลคาจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน มูลคายุติธรรมน้ันจะถือเปนมูลคาตามบัญชีเริ่มแรกของมูลคาของ

เงินลงทุนเพื่อวัตถุประสงคในการวัดมูลคาในเวลาตอมาของเงินลงทุนที่เหลืออยู ในรูปของบริษัทรวม กิจการรวมคาหรือ

สินทรัพยทางการเงิน สําหรับทุกจํานวนที่เคยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในสวนท่ีเก่ียวของกับบริษัทยอยน้ันจะถูก

ปฏิบัติเสมือนวากลุมกิจการมีการจําหนายสินทรัพยหรือหนี้สินที่เกี่ยวของนั้นออกไป

 2.4.4 การร่วมการงาน

   สัญญาการรวมการงานเปนสัญญาที่ผูรวมทุนต้ังแตสองรายข้ึนไปตกลงจะควบคุมรวมในกิจกรรมท่ีจัดต้ังข้ึน การตัดสิน

ใจในกิจกรรมท่ีเก่ียวของตองไดรับความเห็นชอบโดยผูควบคุมรวมอยางเปนเอกฉันทจึงจะถือวาเปนไปตามขอกําหนด

ของคาํนยิามวาการควบคมุรวม การรวมการงานสามารถอยูในรปูแบบของการดาํเนนิงานรวมกนัหรอืการรวมคา การจัด

ประเภทขึน้อยูกับสทิธิและภาระผกูพันของผูรวมทุน โดยพิจารณาจากโครงสรางและรปูแบบทางกฎหมายของการรวมการ

งาน ตลอดจนเงื่อนไขของขอตกลงที่ผูรวมทุนตกลงกัน รวมทั้งขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอมอื่นที่มีความเกี่ยวของ 

หากในขอกําหนดผูรวมทุนมีสิทธิในสินทรัพยสุทธิของการรวมการงาน การรวมการงานดังกลาวถือเปนการรวมคา สวน

การดําเนินงานรวมกันนั้น ผูรวมทุนจะมีสิทธิในสินทรัพยและมีภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวของกับการรวมการงานนั้น 

   กลุมกิจการมีเงินลงทุนในการรวมคา และบันทึกบัญชีโดยใชวิธีสวนไดเสีย ตามวิธีสวนไดเสียเงินลงทุนในการรวมคาวัด

มูลคาเริ่มแรกดวยราคาทุนและปรับปรุงภายหลังโดยรับรูสวนแบงกําไรหรือขาดทุนหลังการไดมาสําหรับสวนที่เปนของ

กลุมกิจการและรายการเคลื่อนไหวของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อสวนแบงขาดทุนของกลุมกิจการในการรวมคามีมูลคา

เทากับหรือเกินกวามูลคาเงินลงทุนของกลุมกิจการในการรวมคา (รวมถึงสวนไดเสียระยะยาวใดๆ ซึ่งโดยเนื้อหาแลวถือ

เปนสวนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของกิจการในการรวมคา) กลุมกิจการจะไมรับรูสวนแบงขาดทุนอีกตอไป เวนแตกลุม

กิจการมีภาระผูกพันในหนี้ของการรวมคาหรือรับวาจะจายหนี้แทนการรวมคา รายการกําไรที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงระหวาง

กลุมกิจการกับการรวมคาจะตัดบญัชเีทาทีก่ลุมกิจการมสีวนไดเสยีในการรวมคานัน้ รายการขาดทนุท่ียังไมไดเกิดขึน้จรงิ

ก็จะตัดบัญชีในทํานองเดียวกัน เวนแตรายการน้ันมีหลักฐานวาสินทรัพยท่ีโอนระหวางกันเกิดการดอยคา นโยบายการ

บัญชีของการรวมคาจะถูกเปลี่ยนเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบัญชีของกลุมกิจการ
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   ในงบการเงนิเฉพาะกิจการ เงนิลงทนุในการรวมคาจะบนัทกึบญัชโีดยใชวิธีราคาทนุหกัคาเผือ่การดอยคา ตนทุนจะมกีาร

ปรบัเพ่ือสะทอนการเปลีย่นแปลงสิง่ตอบแทนท่ีเกิดข้ึนการเปลีย่นแปลงมลูคาจากสิง่ตอบแทนท่ีคาดวาตองจาย ตนทุนจะ

รวมตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของจากการไดมาของเงินลงทุนนี้

2.5 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ

 2.5.1 สกุลเงนิที�ใช้ในการดาํเนินงานและสกุลเงนิที�ใช้นําเสนองบการเงนิ

   รายการที่รวมในงบการเงินของแตละบริษัทในกลุมกิจการวัดมูลคาโดยใชสกุลเงินของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจหลัก

ที่แตละบริษัทดําเนินงานอยู (สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาทซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการ

ดําเนินงานและสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงินของบริษัท

 2.5.2 รายการและยอดคงเหลือ

   รายการท่ีเปนสกุลเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิด

รายการ รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจายชําระท่ีเปนเงินตราตางประเทศ และท่ีเกิดจากการ

แปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งเปนเงินตราตางประเทศดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปไดบันทึกไวในกําไร

หรือขาดทุน 

   เมือ่มกีารรบัรูรายการกําไรหรอืขาดทนุของรายการทีไ่มเปนตวัเงนิไวในกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็ องคประกอบของอตัราแลก

เปลีย่นทัง้หมดของกําไรหรอืขาดทนุนัน้จะรบัรูไวในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ดวย ในทางตรงขามการรบัรูกําไรหรอืขาดทุน

ของรายการที่ไมเปนตัวเงินไวในกําไรหรือขาดทุน องคประกอบของอัตราแลกเปล่ียนท้ังหมดของกําไรหรือขาดทุนนั้นจะ

รับรูไวในกําไรหรือขาดทุนดวย

2.6 อนุพนัธ์ทางการเงนิ

 กลุมกิจการรบัรูอนพัุนธทางการเงินเมือ่เริม่แรกตามมลูคายุติธรรม ณ วันท่ีในสัญญา และวัดมลูคาอนุพันธทางการเงนิแตละประเภท

ใหมภายหลังการรับรูเมื่อเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรม รายการกําไรและขาดทุนจากอนุพันธทางการเงินซึ่งเกี่ยวของกับเงินกูยืมจะ

นาํมาหกักลบกันในการนําเสนอรายงานทางการเงนิโดยแสดงอยูในตนทนุทางการเงนิในกําไรหรอืขาดทนุ สวนรายการกําไรและ

ขาดทนุจากอนพุนัธทางการเงนิซึง่เกีย่วของกบัรายการคาปกตจิะนาํมาหกักลบกนัในการนาํเสนอรายงานทางการเงนิ โดยแสดง

อยูในรายไดหรือคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน

2.7 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงินดวยราคาทุน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง 

 เงนิสดในมอื เงินฝากสถาบนัการเงนิ และเงนิลงทุนระยะสัน้อืน่ท่ีมสีภาพคลองในการเปลีย่นมอืสงูซึง่มอีายุไมเกนิสามเดอืนนบัจาก

วันที่ไดมา

2.8 ลูกหนี �การค้า

 ลูกหนี้การคารับรูเริ่มแรกดวยมูลคาตามใบแจงหนี้ และวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินที่เหลืออยูหักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ซึง่ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลอื ณ วันสิน้ป คาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูคอืผลตางระหวางราคาตามบญัชขีองลกูหน้ีการคา

เปรียบเทียบกับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับจากลูกหนี้การคา หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยถือเปนสวนหน่ึงของคา

ใชจายในการบริหาร 
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2.9 สินค้าคงเหลือ

 สนิคาคงเหลอืแสดงดวยราคาทนุหรอืมลูคาสทุธิทีจ่ะไดรบัแลวแตราคาใดจะตํา่กวา ราคาทนุของสนิคาคาํนวณโดยวิธีถัวเฉลีย่ถวง

นํ้าหนัก ตนทุนของการซื้อประกอบดวยราคาซื้อ และคาใชจายท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการซื้อสินคาน้ัน เชนคาอากรขาเขา และ

คาขนสง หักดวยสวนลดจากการจายเงินตามเงื่อนไข สวนลดจากการรับประกันสินคา หรือสวนลดการนําบัตรสวนลดไปขึ้นเปน

เงินสด (Rebate) ตนทุนของสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทําประกอบดวยคาออกแบบ คาวัตถุดิบ คาแรงทางตรง คาใชจาย

อื่นทางตรง และคาโสหุยในการผลิตซึ่งปนสวนตามเกณฑการดําเนินงานตามปกติ แตไมรวมตนทุนการกูยืม  มูลคาสุทธิที่จะได

รบัประมาณจากราคาปกตทิีค่าดวาจะขายไดตามปกตขิองธุรกิจหกัดวยคาใชจายทีจ่าํเปนเพือ่ใหสนิคานัน้สาํเรจ็รปูรวมถึงคาใช

จายในการขาย กลุมกิจการบันทึกบัญชีคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาเกา ลาสมัย หรือเสื่อมคุณภาพเทาที่จําเปน 

2.10 สัญญาวศิวกรรมก่อสร้าง

 สญัญาวิศวกรรมกอสรางคอืสญัญาทีเ่จรจาเฉพาะเจาะจงเพ่ือกอสรางสินทรพัยรายการเดียวหรอืหลายรายการซึง่สัมพันธกันอยางใกล

ชิดหรือตองพึ่งพากันในดานการออกแบบ เทคโนโลยีและหนาที่หรือเชื่อมโยงกันดวยวัตถุประสงคในการใชประโยชนขั้นสุดทาย

 เมือ่ผลการดาํเนินงานตามสญัญาวิศวกรรมกอสรางไมสามารถประมาณการไดอยางนาเชือ่ถอื รายไดตามสัญญาวิศวกรรมกอสราง

จะรับรูไดไมเกินกวาตนทุนตามสัญญาซึ่งคอนขางแนวาจะไดรับคืน ตนทุนตามสัญญาจะรับรูเปนคาใชจายในงวดเมื่อเกิดขึ้น

 เมือ่ผลการดาํเนินงานตามสญัญาวศิวกรรมกอสรางสามารถประมาณการไดอยางนาเชือ่ถือ และมคีวามเปนไปไดทีส่ญัญาวศิวกรรม

กอสรางจะมกีาํไร ใหรบัรูรายไดตลอดระยะเวลาของสัญญาวิศวกรรมกอสราง เมือ่มคีวามเปนไปไดคอนขางแนท่ีตนทุนวศิวกรรม

กอสรางทั้งหมดเกินกวารายไดคาวิศวกรรมกอสรางทั้งหมด กลุมกิจการจะรับรูขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นเปนคาใชจายทันที

 ในการกาํหนดขัน้ความสาํเรจ็ของงานวิศวกรรมกอสราง จะไมพิจารณาตนทนุวิศวกรรมกอสรางท่ีเกิดขึน้ในระหวางงวดท่ีเกีย่วของ

กับกิจกรรมในอนาคต ซึ่งแสดงอยูในรูปสินคาคงเหลือ จํานวนเงินที่จายเปนเงินลวงหนา หรือสินทรัพยอื่น ขึ้นอยูกับลักษณะของ

ตนทุน

 กลุมกิจการแสดงจาํนวนเงนิทัง้สิน้ท่ีกิจการมสีทิธิเรยีกรองจากผูวาจางสาํหรบังานกอสรางทุกสญัญาเปนสนิทรพัยของกิจการสาํหรบั

ตนทุนที่เกิดข้ึนและกําไรที่รับรู (หักดวยรายการขาดทุนที่รับรูแลว) สูงกวาจํานวนเงินงวดที่เรียกเก็บ ซึ่งจํานวนเงินท่ีเรียกเก็บที่

ลูกคายังไมไดชําระและจํานวนเงินประกันผลงานจะรวมอยูภายใตหัวขอ รายไดคางรับจากการใหบริการติดต้ังโครงขาย กลุม

กิจการจะแสดงจํานวนเงินท้ังสิ้นที่ผูวาจางมีสิทธิเรียกรองจากกิจการสําหรับงานกอสรางทุกสัญญาเปนหน้ีสินของกลุมกิจการ

สําหรับจํานวนเงินที่เรียกเก็บมากกวาตนทุนที่เกิดขึ้นและกําไรที่รับรู (หักดวยรายการขาดทุนที่รับรูแลว)

2.11 เงนิลงทุนอื�น

 กลุมกิจการจดัประเภทเงนิลงทุนท่ีนอกเหนอืจากเงนิลงทุนในบรษิทัยอยและบรษิทัรวมและการรวมคาเปนประเภทเงนิลงทนุทัว่ไป 

การจัดประเภทขึ้นอยูกับจุดมุงหมายขณะลงทุน โดยฝายบริหารจะเปนผูกําหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ 

เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทอยางสมํ่าเสมอ

 เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ

 เงินลงทุนทั่วไปแสดงดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา
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 กลุมกิจการจะทดสอบคาเผือ่การดอยคาของเงนิลงทุนเมือ่มขีอบงชีว้าเงนิลงทนุนัน้อาจมกีารดอยคาเกิดขึน้ หากวาราคาตามบญัชี

ของเงินลงทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน กลุมกิจการจะบันทึกรายการขาดทุนจากการดอยคารวมไวในกําไรหรือขาดทุน

 ในการจาํหนายเงนิลงทุน ผลตางระหวางผลตอบแทนสทุธิทีไ่ดรบัจากการจาํหนายเมือ่เปรยีบเทียบกับราคาตามบญัชขีองเงินลงทนุ

นัน้จะบนัทกึรวมอยูในงบกําไรขาดทุน กรณีท่ีจาํหนายเงนิลงทนุทีถ่อืไวในตราสารหนีห้รอืตราสารทุนชนดิเดยีวกันออกไปบางสวน 

ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหนายจะกําหนดโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของราคาตามบัญชีจากจํานวนทั้งหมดที่ถือไว  

2.12 ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์

 ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณรบัรูเมือ่เริม่แรกตามราคาทนุ หลงัจากน้ันอาคารและอปุกรณแสดงดวยราคาทุนเดมิหกัคาเสือ่มราคาสะสม

และผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม (ถามี) โดยราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณประกอบดวยราคาซื้อและตนทุนทางตรง

อืน่ๆ ทีเ่ก่ียวของกับการจัดหาสนิทรพัยเพ่ือใหสนิทรพัยนัน้อยูในสถานทีแ่ละสภาพท่ีพรอมจะใชงานไดตามความประสงคของฝาย

บริหาร รวมทั้งตนทุนที่ประมาณในเบื้องตนสําหรับการรื้อ การขนยาย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย ซึ่งเปนภาระผูกพัน

ที่เกิดขึ้นเมื่อกลุมกิจการไดสินทรัพยนั้นมาหรือเปนผลจากการใชสินทรัพยนั้นในชวงเวลาหนึ่งเพื่อวัตถุประสงคตางๆ

 ตนทุนทีเ่กิดขึน้ภายหลงัจะรวมอยูในมลูคาตามบญัชขีองสนิทรพัยหรอืรบัรูแยกเปนอกีสนิทรพัยหนึง่ตามความเหมาะสม เมือ่ตนทนุน้ัน

เกิดขึน้และคาดวาจะใหประโยชนเชงิเศรษฐกิจในอนาคตแกบรษิทัและตนทุนดงักลาวสามารถวัดมลูคาไดอยางนาเชือ่ถือ มลูคา

ตามบญัชขีองชิน้สวนท่ีถูกเปลีย่นแทนจะถูกตดัรายการออก สาํหรบัคาซอมแซมและบาํรงุรกัษาอืน่ๆ กลุมกิจการจะรบัรูตนทนุดงั

กลาวเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

 คาเสือ่มราคาคาํนวณโดยวิธีเสนตรงจากราคาทุนหักดวยมลูคาคงเหลอืโดยประมาณ เพ่ือลดราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยแตละชนดิ

ตามอายุการใหประโยชนที่ประมาณการไวของสินทรัพย ยกเวนที่ดินซึ่งมีอายุการใชงานไมจํากัด

   จาํนวนปี

 สวนปรับปรุงที่ดิน 10 ป

 อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 10 ถึง 30 ป

 ระบบสาธารณูปโภค 10 ป

 เครื่องใชสํานักงานและเครื่องตกแตง  5 ป

 เครื่องมือและอุปกรณ 5 ป

 ยานพาหนะ 5 ป

 อุปกรณโครงขายโทรคมนาคม 8 ถึง 25 ป

 กลุมกิจการไดมกีารทบทวนและปรบัปรงุมลูคาคงเหลอืและอายุการใหประโยชนของสินทรพัยตามความเหมาะสม ณ ทุกส้ินรอบระยะ

เวลารายงาน 

 ในกรณีท่ีราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยสงูกวามลูคาท่ีคาดวาจะไดรบัคนื ราคาตามบญัชจีะถูกปรบัลดใหเทากับมลูคาท่ีคาดวาจะได

รับคืน

 ผลกําไรหรอืขาดทนุทีเ่กิดจากการจาํหนายสนิทรพัยคาํนวณโดยเปรยีบเทียบจากส่ิงตอบแทนสทุธิท่ีไดรบัจากการจาํหนายสินทรพัย

กับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย และจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน
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2.13 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน

 สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

 สทิธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยทีซ่ือ้มามลีกัษณะเฉพาะบนัทกึเปนสนิทรพัยโดยคํานวณจากตนทนุในการไดมาและการดาํเนิน

การใหโปรแกรมคอมพิวเตอรนัน้สามารถนํามาใชงานไดตามประสงค โดยจะตดัจาํหนายตามวิธีเสนตรงตลอดอายุประมาณการ

ใหประโยชนเปนระยะเวลา 5 และ 15 ป

 ตนทุนที่ใชในการบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอรบันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น

2.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์

 สนิทรพัยทีม่อีายุการใหประโยชนไมทราบแนชดั เชน คาความนยิม ซึง่ไมมกีารตดัจาํหนายจะถูกทดสอบการดอยคาเปนประจาํทกุ

ป สนิทรพัยอืน่ท่ีมกีารตดัจาํหนายจะมกีารทบทวนการดอยคาเมือ่มเีหตุการณหรอืสถานการณบงชีว้าราคาตามบญัชอีาจสงูกวา

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาสุทธิที่คาดวาจะ

ไดรบัคนื ซึง่หมายถึงจาํนวนทีส่งูกวาระหวางมลูคายุตธิรรมหกัตนทนุในการขายเทียบกับมลูคาจากการใชสนิทรพัยซึง่ถูกจดัเปน

หนวยทีเ่ลก็ทีส่ดุท่ีสามารถแยกออกมาได เพ่ือวตัถุประสงคของการประเมนิการดอยคา สินทรพัยท่ีไมใชสินทรพัยทางการเงนินอก

เหนอืจากคาความนิยมซึง่รบัรูรายการขาดทุนจากการดอยคาไปแลว จะถูกประเมนิความเปนไปไดท่ีจะกลบัรายการขาดทุนจาก

การดอยคา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

2.15 สัญญาเช่าระยะยาว

 สัญญาเชาระยะยาว - กรณีที่กลุมกิจการเปนผูเชา

 สญัญาระยะยาวเพ่ือเชาสนิทรพัยซึง่ผูใหเชาเปนผูรบัความเสีย่งและผลตอบแทนของความเปนเจาของเปนสวนใหญ สญัญาเชานัน้

ถือเปนสญัญาเชาดาํเนนิงาน เงนิทีต่องจายภายใตสญัญาเชาดงักลาว (สทุธิจากสิง่ตอบแทนจงูใจท่ีไดรบัจากผูใหเชา) จะบันทกึ

ในกําไรหรือขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น

 สญัญาเชาทีด่นิ อาคาร และอปุกรณซึง่ผูเชาเปนผูรบัความเสีย่งและผลตอบแทนของความเปนเจาของเกือบท้ังหมดถือเปนสญัญา

เชาการเงิน ซึ่งจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชา หรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีตอง

จายตามสัญญาเชา แลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา

 จาํนวนเงินทีต่องจายดงักลาวจะปนสวนระหวางหนีส้นิและคาใชจายทางการเงินเพ่ือใหไดอตัราดอกเบีย้คงทีต่อหนีส้นิคงคางอยู โดย

พิจารณาแยกแตละสญัญา  ภาระผกูพันตามสญัญาเชาหกัคาใชจายทางการเงนิจะบนัทึกเปนหนีส้นิระยะยาว สวนดอกเบีย้จาย

จะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชาเพื่อทําใหอัตราดอกเบี้ยแตละงวดเปนอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือของ

หน้ีสินที่เหลืออยู สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยท่ีเชาหรืออายุ

ของสัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใดจะนอยกวา
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 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที�กลุ่มกจิการเป็นผู้ให้เช่า

 สนิทรพัยท่ีใหเชาตามสญัญาเชาทางการเงนิบนัทกึเปนลกูหน้ีสญัญาเชาทางการเงนิดวยมลูคาปจจบุนัของจาํนวนเงนิท่ีจายตาม

สัญญาเชา ผลตางระหวางยอดรวมของลูกหน้ีเบื้องตนกับมูลคาปจจุบันของลูกหนี้บันทึกเปนรายไดทางการเงินคางรับ รายได

จากสัญญาเชาระยะยาวรับรูตลอดอายุของสัญญาเชาโดยใชวิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะทอนอัตราผลตอบแทนคงท่ีทุกงวด ตนทุน

ทางตรงเริ่มแรกที่รวมอยูในการวัดมูลคาลูกหนี้สัญญาเชาทางการเงินเริ่มแรกและจะทยอยรับรูโดยลดจากรายไดตลอดอายุของ

สัญญาเชา

 สนิทรพัยทีใ่หเชาตามสญัญาเชาดาํเนินงานรวมแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงินในสวนท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ และตดัคาเสือ่ม

ราคาตลอดอายุการใหประโยชนของสนิทรพัยดวยเกณฑเดียวกันกบัรายการท่ีดิน อาคารและอปุกรณของกลุมกิจการซึง่มลีกัษณะ

คลายคลึงกัน รายไดคาเชา (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดจายใหแกผูเชา) รับรูดวยวิธีเสนตรงตลอดชวงเวลาการใหเชา

2.16 เงนิกู้ยืม

 เงินกูยืมรบัรูเมือ่เริม่แรกดวยมลูคายุติธรรมของสิง่ตอบแทนทีไ่ดรบัหักดวยตนทุนการจดัทํารายการทีเ่กิดขึน้ โดยเงนิกูยืมวัดมลูคา

ในเวลาตอมาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ผลตางระหวางสิ่งตอบแทน (หักดวยตนทุนการจัดทํา

รายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลคาที่จายคืนเพื่อชําระหนี้นั้นจะรับรูในงบกําไรขาดทุนตลอดชวงเวลาการกูยืม 

 คาธรรมเนียมทีจ่ายไปเพ่ือใหไดเงนิกูมาจะรบัรูเปนตนทนุการจดัทาํรายการเงนิกูเมือ่มคีวามเปนไปไดท่ีบรษิทัจะใชวงเงนิกูบางสวน

หรือท้ังหมด โดยคาธรรมเนียมดังกลาวจะถูกตั้งพักไวรอการรับรูเมื่อมีการเบิกใชเงินกู แตถาหากไมมีหลักฐานที่มีความเปนไป

ไดที่บริษัทจะใชวงเงินกูบางสวนหรือทั้งหมด คาธรรมเนียมจะรับรูเปนคาใชจายจายลวงหนาสําหรับการใหบริการสภาพคลอง

และจะตัดจําหนายตามระยะเวลาของวงเงินกูที่เกี่ยวของ

 เงนิกูยืมจดัประเภทเปนหนีส้นิหมนุเวยีนเมือ่บรษิทัไมมสีทิธิอนัปราศจากเงือ่นไขใหเลือ่นชาํระหน้ีออกไปอกีเปนเวลาไมนอยกวา 12 

เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

 ตนทนุการกูยืมทีเ่ก่ียวของโดยตรงกับการไดมา การกอสราง หรอืการผลิตสินทรพัยท่ีเขาเงือ่นไขตองนํามารวมเปนสวนหน่ึงของราคา

ทนุของสนิทรพัยน้ัน โดยสนิทรพัยทีเ่ขาเงือ่นไขคอืสนิทรพัยทีจ่าํเปนตองใชระยะเวลานานในการเตรยีมสนิทรพัยน้ันใหอยูในสภาพ

พรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือพรอมท่ีจะขาย การรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพยตองส้ินสุดลงเมื่อการดําเนิน

การสวนใหญ ทีจํ่าเปนในการเตรยีมสนิทรพัยทีเ่ขาเงือ่นไขใหอยูในสภาพพรอมทีจ่ะใชไดตามประสงคหรอืพรอมท่ีจะขายไดเสรจ็สิน้ลง

 รายไดจากการลงทุนทีเ่กิดจากการนาํเงนิกูยืมทีกู่มาโดยเฉพาะ ทียั่งไมไดนาํไปเปนรายจายของสนิทรพัยทีเ่ขาเงือ่นไขไปลงทุนเปนการ

ชั่วคราวกอน ตองนํามาหักจากตนทุนการกูยืมที่สามารถตั้งขึ้นเปนตนทุนของสินทรัพย 

 ตนทุนการกูยืมอื่นๆ ตองถือเปนคาใชจายในงวดที่เกิดขึ้น

2.17 ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบนัและภาษีเงนิได้รอตดับญัชี

 คาใชจายภาษเีงินไดสาํหรบังวดประกอบดวย ภาษเีงนิไดของงวดปจจบุนัและภาษเีงินไดรอตัดบญัช ีภาษเีงนิไดจะรบัรูในกําไรหรอื

ขาดทุน ยกเวนสวนภาษีเงินไดที่เก่ียวของกับรายการที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรายการที่รับรูโดยตรงไปยังสวนของ

เจาของ ในกรณีนี้ ภาษีเงินไดตองรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือโดยตรงไปยังสวนของเจาของตามลําดับ
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 ภาษเีงินไดของงวดปจจบุนัคาํนวณจากอตัราภาษตีามกฎหมายภาษท่ีีมผีลบงัคบัใชอยูหรอืทีค่าดไดคอนขางแนวาจะมผีลบงัคับใช

ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในแตละประเทศท่ีบริษัทแตละบริษัทในกลุมกิจการตองดําเนินงานอยูและเกิดรายไดเพ่ือ

เสียภาษี ผูบริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเปนงวดๆ ในกรณีที่มีสถานการณที่การนํากฎหมายภาษี

อากรไปปฏิบตั ิขึน้อยูกับการตคีวามและจะตัง้ประมาณการคาใชจายภาษทีีเ่หมาะสมจากจาํนวนทีค่าดวาจะตองจายชาํระภาษี

แกหนวยงานจัดเก็บ

 ภาษเีงนิไดรอตดับญัชตีัง้เตม็จาํนวนตามวธีิหน้ีสนิ เมือ่เกิดผลตางชัว่คราวระหวางฐานภาษขีองสินทรพัยและหน้ีสนิ และราคาตาม

บัญชีที่แสดงอยูในงบการเงิน 

 อยางไรก็ตาม กลุมกิจการจะไมรบัรูภาษเีงนิไดรอตดับญัชทีีเ่กิดจากการรบัรูเริม่แรกของรายการสนิทรพัยหรอืรายการหนีส้นิทีเ่กดิ

จากรายการที่ไมใชการรวมธุรกิจ และ ณ วันท่ีเกิดรายการ รายการน้ันไมมีผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุนท้ังทางบัญชีหรือทาง

ภาษี ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีคํานวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ท่ีมีผลบังคับใชอยูหรือท่ีคาดไดคอนขางแนวาจะ

มีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานและคาดวาอัตราภาษีดังกลาวจะนําไปใชเมื่อสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่

เกี่ยวของไดใชประโยชน หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีไดมีการจายชําระ

 สนิทรพัยภาษเีงนิไดรอตดับญัชจีะรบัรูหากมคีวามเปนไปไดคอนขางแนวากลุมกิจการจะมกํีาไรทางภาษเีพียงพอทีจ่ะนําจาํนวนผล

ตางชั่วคราวนั้นมาใชประโยชน กลุมกิจการไดตั้งภาษีเงินไดรอตัดบัญชีโดยพิจารณาจากผลตางชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัท

รวมและการรวมคาที่ตองเสียภาษี เวนแตกลุมกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลตางชั่วคราวและการก

ลับรายการผลตางชั่วคราวมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะไมเกิดขึ้นไดภายในระยะเวลาที่คาดการณไดในอนาคต

 สนิทรพัยภาษเีงนิไดรอตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษเีงนิไดรอตดับญัชจีะแสดงหักกลบกันกต็อเมือ่กลุมกจิการมสีทิธิตามกฎหมายทีจ่ะนาํ

สนิทรพัยภาษเีงนิไดของงวดปจจบุนัมาหกักลบกับหน้ีสนิภาษเีงนิไดของงวดปจจบุนั และทัง้สนิทรพัยภาษเีงนิไดรอตดับญัชแีละ

หนีส้นิภาษเีงินไดรอตดับญัชท่ีีเก่ียวของกับภาษเีงนิไดทีป่ระเมนิโดยหนวยงานจดัเก็บภาษหีนวยงานเดยีวกันโดยการเรยีกเก็บเปน

หนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกันซึ่งตั้งใจจะจายหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิ

2.18 ผลประโยชน์พนักงาน

 กลุมกิจการจดัใหมกีองทุนสาํรองเลีย้งชพีซึง่กําหนดใหมกีารจายสมทบเขากองทนุโดยสนิทรพัยของกองทนุแยกออกจากสนิทรพัย

ของบริษัทและบริหารโดยผูจัดการกองทุน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินสมทบเขากองทุนจากพนักงานและเงินจาย

สมทบโดยบริษัท เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิด

รายการนั้น

 กลุมกิจการจดัใหมผีลประโยชนพนักงานหลงัการเลิกจางหรอืเกษยีณอายเุพ่ือจายใหแกพนักงานตามกฎหมายแรงงานเมือ่อยูครบ

วาระการทํางานตามขอตกลงระหวางกลุมกิจการและพนกังาน หน้ีสนิผลประโยชนพนักงานเปนหนีส้นิประเภท Defined Benefit 

Obligation ซึ่งคํานวณโดยใชวิธี Projected Unit Credit ตามเกณฑคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial Technique) อันเปน

ประมาณการจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะตองจายในอนาคตโดยคํานวณบนพื้นฐานของเงินเดือนพนักงาน 

อตัราการลาออก อายุจนถึงเกษยีณ อตัราการตาย อายุงาน และปจจยัอืน่ และคาํนวณคดิลดโดยใชอตัราดอกเบีย้ของหลกัทรพัย

รัฐบาลที่มีกําหนดเวลาใกลเคียงกับระยะเวลาของหน้ีสินดังกลาว กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงจากประสบการณหรือการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติฐานจะตองรับรูในสวนของเจาของผาน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น ตนทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน
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2.19 ประมาณการหนี �สิน

 กลุมกิจการจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิ อนัเปนภาระผูกพันในปจจบุนัตามกฎหมายหรอืตามขอตกลงท่ีจดัทําไวอนัเปนผลสบืเนือ่ง 

มาจากเหตกุารณในอดตี ซึง่การชําระภาระผกูพันนัน้มคีวามเปนไปไดคอนขางแนวาจะสงผลใหกลุมกิจการตองสญูเสยีทรพัยากร

ออกไปและตามประมาณการที่นาเชื่อถือของจํานวนที่ตองจาย

2.20 ทนุเรือนหุ้น

 หุนสามัญที่กิจการสามารถกําหนดเงินปนผลไดอยางอิสระจะจัดประเภทไวเปนสวนของเจาของ

 ตนทนุท่ีเพ่ิมขึน้เก่ียวของกบัการออกหุนใหมแสดงเปนรายการหกัในสวนของเจาของดวยจาํนวนเงนิสทุธิจากภาษ ีโดยนาํไปหักจาก

สิ่งตอบแทนที่ไดรับจากการออกหุนดังกลาว

2.21 การจ่ายเงนิปันผล

 เงนิปนผลจายบนัทึกในงบการเงนิในรอบระยะเวลาบญัชซีึง่ท่ีประชมุผูถือหุนและคณะกรรมการของบรษิทัไดอนุมติัการจายเงนิปนผล

2.22 การรับรู้รายได้

 รายไดประกอบดวยมลูคายุตธิรรมท่ีจะไดรบัจากการขายสนิคาและบรกิารซึง่เกิดขึน้จากกิจกรรมตามปกตขิองบรษิทั รายไดจะแสดง

ดวยจํานวนเงินสุทธิจากภาษีขาย การรับคืน เงินคืนและสวนลด รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อผูซื้อรับโอนความเสี่ยงและผล

ตอบแทนทีเ่ปนสาระสาํคญัของความเปนเจาของสนิคา รายไดจากการใหบรกิารแกลกูคารบัรูโดยใชวิธีอตัราสวนของบรกิารทีใ่ห

จนถึงปจจุบันเทียบกับบริการทั้งสิ้นที่ตองให

 รายไดของงานวิศวกรรมกอสรางอางองิกับขัน้ความสาํเรจ็ของงานโดยวัดจากอตัราสวนจากตนทนุการกอสรางท่ีทําเสรจ็จนถึงปจจบุนั 

เทยีบกับประมาณการตนทนุคากอสรางท้ังหมด รายไดจากการใหบรกิารอืน่ๆ รบัรูเมือ่ไดใหบรกิารตามสญัญาหรอืออกใบแจงหนี้

 รายไดดอกเบี้ยตองรับรูตามเกณฑอัตราผลตอบแทนที่แทจริง

 รายไดอื่นรับรูตามเกณฑคงคางซึ่งเปนไปตามเนื้อหาของขอตกลงที่เกี่ยวของ

2.23 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน

 สวนงานดาํเนินงานไดถูกรายงานในลกัษณะเดยีวกับรายงานภายในท่ีนําเสนอใหผูมอีาํนาจตัดสินใจสูงสดุดานการดําเนินงาน ผูมี

อํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

สวนงานดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาวาคือ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญที่ทําการตัดสินใจเชิงกลยุทธ
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3. การจัดประเภทรายการใหม
 ตวัเลขท่ีนํามาแสดงเปรยีบเทียบไดมกีารจดัประเภทรายการใหมเพ่ือใหเปรยีบเทียบไดกับการแสดงรายการท่ีเปล่ียนแปลงไปในงวด

บัญชีปจจุบัน กลุมกิจการไดจัดประเภทรายการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ใหมดังนี้

งบแสดงฐานะการเงนิรวม   

 ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558   

 • ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น สุทธิ 311,910,522 (1,508,785) 310,401,737

   • เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น สุทธิ 719,619,218 (633,670) 718,985,548

   • สินทรัพยอนุพันธการเงิน - 1,744,461 1,744,461

   • หนี้สินอนุพันธการเงิน - 869,346 869,346

งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ   

 ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558   

   • เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น สุทธิ 315,166,533 (633,670) 314,532,863

   • สินทรัพยอนุพันธการเงิน - 128,881 128,881

   • หนี้สินอนุพันธการเงิน - 762,551 762,551

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ   

   สาํหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558   

   • ตนทุนจากการใหบริการโครงขายและ   

  พื้นที่ดาตาเซ็นเตอร (214,305,305) (3,976,588) (218,281,893)

   • คาใชจายในการขายและบริการ (247,764,797) 4,829,557 (242,935,240)

   • คาใชจายในการบริหาร (123,053,922) (852,969) (123,906,891)

จดัประเภท

ใหม่

บาท

ตามที�รายงาน

ไว้เดมิ

บาท

หลังจดั

ประเภทใหม่

บาท

4. การบริหารความเสี่ยงดานการเงิน
 การดาํเนนิงานของกลุมกิจการมคีวามเสีย่งทางดานการเงนิทีห่ลากหลายซึง่รวมถึง ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น ความเสีย่งอตัรา

ดอกเบี้ย ความเสี่ยงดานสภาพคลอง และความเสี่ยงดานทุน

4.1 ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน

 กลุมกิจการปองกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตางประเทศท่ีเกดิจากสญัญาซือ้อปุกรณในสกุลเงนิดอลลารสหรฐัอเมรกิา

สญัญาอตัราแลกเปลีย่นลวงหนาท่ีใชในแผนปองกันความเสีย่งจะมชีวงอายุครบกําหนดไมเกินสบิสองเดอืน ซึง่สอดคลองกับขอ

ผูกมัดการซื้อที่เกี่ยวของ

4.2 ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี �ย

 เน่ืองจากกลุมกิจการไมมสีนิทรพัยทีอ่างองิอตัราดอกเบีย้อยางมนียัสาํคญั ดงันัน้รายไดและกระแสเงนิสดจากการดาํเนินงานของ

กลุมกิจการจึงไมไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
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 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ท่ีเกิดจากเงนิกูยืมซึง่มอีตัราดอกเบีย้ลอยตวั เปนความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้ในกลุมกิจการ 

กลุมกิจการรักษาระดับสัดสวนการกูยืมเงินใหอยูในระดับที่เหมาะสมอยางตอเนื่องเพื่อใหกลุมกิจการมีสภาพคลองสูงที่สุดใน

ขณะที่ตนทุนการกูยืมตํ่าที่สุด 

4.3 ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง

 กลุมกิจการจดัการความเสีย่งดานสภาพคลอง โดยการรกัษาระดบัเงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสดไวอยางพอเพียง อกีทัง้กลุม

กิจการยังจัดใหมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร กลุมกิจการพิจารณาความตองการกระแสเงินสดในอนาคตผานแผนการเงินประจํา

ป รวมถึงแผนการเงินประจําปสําหรับปตอไปไดผานการพิจารณาใหเสร็จสิ้นแลว เพื่อใหความมั่นใจวาการประมาณการสําหรับ

ความตองการในอนาคตจะมีการจัดหาวงเงินสินเชื่ออยางเหมาะสม

4.4 ความเสี�ยงด้านทุน

 กลุมกิจการมนีโยบายทีจ่ะบรหิารทนุเพ่ือใหมคีวามสามารถในการดาํเนินงานอยางตอเนือ่ง และสามารถใหผลประโยชนแกผูถือหุน

และผูมีสวนไดเสีย ในอนาคตกลุมกิจการอาจจะปรับจํานวนเงินปนผลจายแกผูถือหุนเพื่อใหสามารถมีโครงสรางทุนที่เหมาะสม 

กลุมกิจการไดมีการทําแผนทางการเงินประจําป เพื่อประมาณการเงินปนผลทั้งในปจจุบันและอนาคตทุกป

5. ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ
 การประมาณการ ขอสมมตฐิานและการใชดลุยพินจิ ไดมกีารประเมนิทบทวนอยางตอเน่ือง และอยูบนพ้ืนฐานของประสบการณใน

อดีตและปจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตที่เชื่อวามีเหตุผลในสถานการณขณะนั้น

 กลุมกิจการมกีารประมาณการทางบญัชแีละใชขอสมมตฐิานทีเ่ก่ียวของกับเหตกุารณในอนาคต ผลของการประมาณการทางบญัชี

อาจไมตรงกับผลที่เกิดข้ึนจริง ประมาณการทางการบัญชีท่ีสําคัญและขอสมมติฐานท่ีมีความเสี่ยงอยางเปนสาระสําคัญท่ีอาจ

เปนเหตุใหเกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหนา ไดแก

 รายไดและตนทุนธุรกิจวิศวกรรมกอสราง

 รายไดและตนทนุธุรกิจวศิวกรรมกอสรางรบัรูดวยวิธีอางองิกับขัน้ความสาํเรจ็ของงานโดยวัดจากอตัราสวนของงานกอสรางทีท่าํเสรจ็

กับงานกอสรางทัง้หมดตามสญัญาโดยพิจารณาประกอบกับอตัราสวนของงานทีท่าํเสรจ็จากการสาํรวจทางกายภาพโดยวิศวกร

ผูบริหารโครงการรวมกับเจาของหรือลูกคา

 มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ และเครื่องมือทางการเงินอื่น

 มลูคายุตธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิซ่ึงไมมกีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายคลองวัดมลูคาโดยใชวิธีเทคนิคการประเมนิมลูคา กลุม

กิจการใชดุลยพินิจในการเลือกวิธีการและตั้งขอสมมติฐาน ซึ่งสวนใหญอางอิงจากสถานะของตลาดท่ีมีอยู ณ วันส้ินรอบระยะ

เวลารายงาน

 ประมาณการสํารองคาประกันงานธุรกิจวิศวกรรม

 กลุมกิจการรบัประกันการคณุภาพสาํหรบัธุรกิจวิศวกรรมกอสรางเปนระยะเวลาประมาณ 2 ป ประมาณการสาํรองคาใชจายการรบั

ประกันงานธุรกิจวศิวกรรมกอสราง ณ วนัสิน้ปเปนจาํนวนท่ีผูบรหิารคาดวาจะเกิดคาใชจายจากการรบัประกันสนิคาโดยประมาณ

จากประสบการณที่เกิดขึ้นในอดีต



The Group of INTERLINK
Annual Report 2016

162

6. ขอมูลจําแนกตามสวนงาน - งบการเงินรวม
 สวนงานทีร่ายงานอางองิจากรายงานภายในของกลุมกิจการซึง่ถูกสอบทานโดยผูมอีาํนาจตดัสนิใจสงูสดุดานการดาํเนนิงานคือ

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ซึ่งเปนผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร

และประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงาน ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานไดพิจารณาแลววาสวนงานท่ีรายงาน 

มีดังนี้

 กลุมกิจการมสีวนงานทางธุรกิจทีร่ายงานสามสวนงาน ซึง่ประกอบดวย สวนงานธุรกิจจดัจาํหนาย สวนงานธุรกิจวศิวกรรม และสวน

งานธุรกิจบริการโทรคมนาคม

 ทั้งนี้ผูมีอํานาจสูงสุดดานการดําเนินงานใชกําไรขั้นตนในการพิจารณาผลการดําเนินงานแตละเดือน

 กลุมกิจการมีรายไดจากการขายและการใหบริการ โดยใชประโยชนจากสินทรัพยท่ีตั้งในประเทศและรายไดท้ังหมดเกิดข้ึนใน

ประเทศไทย โดยกลุมกิจการไมมีรายไดจากลูกคาภายนอกรายหนึ่งรายใดที่เปนสาระสําคัญ

รายได   1,987.81 1,974.02 169.73 665.21 784.40 418.91 2,941.94 3,058.14

กําไรขั้นตน 472.46 464.24 33.69 131.58 182.05 122.04 688.20 717.86

รายไดอื่น       30.0 20.84

รายไดสุทธิ       718.20 738.70

สวนแบงขาดทุน        

 จากเงินลงทุน        

 ในการรวมคา       (0.14) -

คาใชจายในการขาย        

 และบริการ        

 และคาใชจาย        

 ในการบริหาร       (387.96) (366.86)

ตนทุนทางการเงิน       (44.56) (36.92)

คาใชจายภาษีเงินได       (58.38) (68.47)

กาํไรสุทธิ       227.16 266.45

ที่ดิน อาคาร        

 และอุปกรณ สุทธิ 246.14 232.50 0.55 0.70 2,520.81 2,038.42 2,767.50 2,271.62

สินทรัพยรวม 2,063.74 915.51 187.83 115.44 3,334.33 2,419.14 5,585.90 3,450.09

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ธุรกจิจดัจาํหน่าย ธุรกจิวศิวกรรม
ธุรกจิบริการ
โทรคมนาคม

สาํหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม

รวม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558
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7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

8. เงินลงทุนระยะสั้น

เงินฝากของกลุมกิจการประกอบดวยเงินฝากธนาคารภายในประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เงินฝากธนาคารมีอัตรา

ดอกเบี้ยรอยละ 0.125 ถึงรอยละ 1.0 ตอป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.125 ถึงรอยละ 0.875 ตอป) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เงินฝากประจําไมเกิน 12 เดือนมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.875 ถึงรอยละ 1.50 ตอป (ณ วันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2558 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.5 ถึงรอยละ 1.625 ตอป)

เงินสดในมือ 1,082,480 949,931 512,299 311,595

เงินฝากธนาคาร    

 • ออมทรัพย 427,458,098 293,881,454 211,912,258 174,576,537

 • กระแสรายวัน 15,372,060 9,956,635 4,426,361 2,961,471

เงินฝากประจําไมเกิน 3 เดือน 250,616,063 86,893 250,614,051 85,891

รวมเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 694,528,701 304,874,913 467,464,969 177,935,494

เงินฝากประจําไมเกิน 12 เดือน 751,396,001 118,407,033 748,396,001 33,407,033

รวม   751,396,001 118,407,033 748,396,001 33,407,033

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

งบการเงนิรวม

งบการเงนิรวม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท
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9. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น สุทธิ

ลูกหนี้การคาสามารถวิเคราะหตามอายุหนี้ที่คางชําระได ดังนี้

ลูกหนี้การคา 434,527,198 298,047,209 268,664,342 216,228,583

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน - - 14,615,881 2,633,831

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (17,300,815) (12,013,215) (13,786,680) (11,293,217)

ลูกหนี้การคา สุทธิ 417,226,383 286,033,994 269,493,543 207,569,197

เงินมัดจํา 11,518,224 1,966,412 11,489,532 1,477,438

เงินทดรองจาย 3,451,260 2,019,250 1,859,478 1,088,760

เงินจายลวงหนาคาสินคา 1,236,385 4,478,331 1,236,385 4,478,331

คาใชจายจายลวงหนา 26,912,844 12,497,124 10,125,490 3,415,071

ลูกหนี้ - กิจการที่เกี่ยวของกัน - - 2,069,861 11,903,318

ลูกหนี้อื่น 7,367,756 3,406,626 4,792,666 1,357,076

รวมลูกหนี �การค้าและลูกหนี �อื�น สุทธิ 467,712,852 310,401,737 301,066,955 231,289,191

ยังไมถึงกําหนดชําระ 274,435,521 160,577,002 187,046,958 135,807,647

เกินกําหนดตํ่ากวา 3 เดือน 127,638,896 122,402,761 79,594,986 71,994,834

เกินกําหนด 3 เดือน - 6 เดือน 10,119,822 5,949,070 4,627,563 3,350,157

เกินกําหนด 6 เดือน - 12 เดือน 10,326,929 2,384,972 4,149,101 1,131,240

เกินกําหนดเกินกวา 12 เดือน 12,006,030 6,733,404 7,861,615 6,578,536

     434,527,198 298,047,209 283,280,223 218,862,414

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (17,300,815) (12,013,215) (13,786,680) (11,293,217)

ลูกหนี �การค้า สุทธิ 417,226,383 286,033,994 269,493,543 207,569,197

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

งบการเงนิรวม

งบการเงนิรวม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท
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10. รายไดคางรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม

11. สินคาคงเหลือ สุทธิ 

12. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

ตนทุนงานโครงการจนถึงปจจุบัน 442,870,534 68,839,761 121,601,184 18,664,307

กําไรที่รับรูจนถึงปจจุบัน 88,336,398 23,629,394 19,067,068 3,394,479

ตนทุนงานโครงการที่เกิดขึ้นปรับปรุง    

 ดวยกําไรที่รับรูจนถึงปจจุบัน 531,206,932 92,469,155 140,668,252 22,058,786

หัก เงินงวดที่เรียกเก็บจากผูวาจาง (189,754,054) (23,191,200) (102,705,699) (14,022,000)

รายได้ค้างรับจากงานธุรกจิวศิวกรรม 341,452,878 69,277,955 37,962,553 8,036,786

สินคาสําเร็จรูป 259,507,833 192,173,071 259,507,833 192,173,071

สินคาระหวางทาง 13,987,075 33,866,450 13,987,075 33,866,450

รวม    273,494,908 226,039,521 273,494,908 226,039,521

หัก คาเผื่อสินคาลาสมัย (3,041,705) (1,945,140) (3,041,705) (1,945,140)

สินค้าคงเหลือ สุทธิ 270,453,203 224,094,381 270,453,203 224,094,381 

ภาษีหัก ณ ที่จายรอขอคืน 18,825,170     18,408,356 -    -

ลูกหนี้กรมสรรพากร 126,872,854 98,974,016 1,627,218 846,315

อื่นๆ    354,751 433,583 - -

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 146,052,775 117,815,955 1,627,218 846,315

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

งบการเงนิรวม

งบการเงนิรวม

งบการเงนิรวม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

ตนทุนของสินคาคงเหลือที่รับรูเปนคาใชจายและรวมอยูในตนทุนขายเปนจํานวน 1,502,295,767 บาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 1,494,278,677 บาท)
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13. เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใชเปนเงินฝากประเภทออมทรัพยและฝากประจําสามเดือน 

ธนาคารเปนผูควบคุมการเบิกจายสําหรับคาใชจายเฉพาะที่เกี่ยวของกับการกอสรางโครงขาย



The Group of INTERLINK
Annual Report 2016

167
14

. เ
งิน

ลง
ทุน

ใน
บร

ิษัท
ยอ

ยส
ุทธ

ิ

 
รา

ยล
ะเ

อีย
ดเ

กี่ย
วก

ับบ
ริษ

ัทย
อย

ซึ่ง
จัด

ตั้ง
ขึ้น

ใน
ปร

ะเ
ทศ

ไท
ยท

ั้งห
มด

มีด
ังต

อไ
ปน

ี้

บร
ิษ

ัท 
อิน

เต
อร

ลิ้ง
ค

 
เท

เล
คอ

ม 
จํา

กัด

 
(ม

หา
ชน

)

บร
ิษ

ัท 
อิน

เต
อร

ลิ้ง
ค

 
เพ

าเ
วอ

ร 
แอ

นด
 

 
เอ

็นเ
นอ

รย
ี่ จ

ําก
ัด

บร
ิษ

ัท 
อิน

เต
อร

ลิ้ง
ค 

 
ดา

ตา
เซ

็นเ
ตอ

ร 

 
จํา

กัด

รว
ม

ผูใ
หบ

รกิ
าร

โท
รค

มน
าค

มโ
ดย

ลง
ทนุ

กอ
สร

าง
โค

รง
ขา

ยเ
คเ

บิ้ล
ใย

แก
ว

นํ
าแ

สง
ทั่

วป
ระ

เท
ศไ

ท
ย 

เพื่
อใ

ห


บ
ริก

าร
วง

จร
คว

าม
เร

็วส
ูง 

แล
ะใ

ห

บร
ิกา

รใ
หเ

ชา
พื้น

ที่เ
ซิร

ฟเ
วอ

รพ
ื้นท

ี่

วา
งเ

ซิร
ฟ

เว
อร

 ศู
นย

กา
รใ

หบ
ริก

าร

คล
าว

ดค
อม

พิว
ติ้ง

 แ
ละ

ศูน
ยส

าํร
อง

ขอ
มูล

ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

แล
ะผ

ูรับ
เห

มา
งา

น 

Su
bm

ar
in

e 
C

ab
le

 แ
ละ

Tr
an

sm
is

si
on

 L
in

e 
ทั้ง

 

Fi
be

r O
pt

ic
 แ

ละ
ไฟ

ฟา
แร

งส
ูง

ผูใ
หบ

ริก
าร

ให
เช

าพ
ื้นท

ี่เซ
ิรฟ

เว
อร



พื้
นท

ี่วา
งเ

ซิร
ฟ

เว
อร

 ศ
ูน

ยก
าร

ให


บร
ิกา

รค
ลา

วค
อม

พิว
ติ้ง

แล
ะศ

ูนย


สํา
รอ

งข
อม

ูล

 
50

0,
00

0 
30

0,
00

0 
60

.0
0 

99
.9

9 
40

.0
0 

0.
01

 
29

9,
99

9 
29

9,
99

 
- 

- 
29

9,
99

9 
29

9,
99

9

 
30

,0
00

 
30

,0
00

 
95

.0
7 

95
.0

7 
4.

93
 

4.
93

 
28

,4
10

 
28

,4
10

 
- 

- 
28

,4
10

 
28

,4
10

 
7,

50
0 

7,
50

0 
99

.9
9 

99
.9

9 
0.

01
 

0.
01

 
7,

50
0 

7,
50

0 
(3

,4
94

) 
(3

,4
94

) 
4,

00
6 

4,
00

6

 
 

 
 

 
 

 
33

5,
90

9 
33

5,
90

9 
(3

,4
94

) 
(3

,4
94

) 
33

2,
41

5 
33

2,
41

5

พ
.ศ

. 2
55

9

พ
นับ

าท
ป

ระ
เภ

ทธุ
รก

จิ

พ
.ศ

. 2
55

9

พ
นับ

าท

พ
.ศ

. 2
55

9

พ
นับ

าท

พ
.ศ

. 2
55

9

พ
นับ

าท

ทนุ
ท

ี�ชาํ
ระ

แล้
ว

วธิี
รา

คา
ทนุ

ค่า
เผื

�อ
กา

รด้
อย

ค่า
รา

คา
ทนุ

ขอ
งเ

งนิ
ลง

ทนุ
 สุ

ทธิ

สัด
ส่ว

นข
อง

หุ้น
สา

มัญ

ท
ี�ถอื

โด
ยบ

ริษั
ทใ

หญ่

สัด
ส่ว

นข
อง

หุ้น
สา

มัญ

ท
ี�ถอื

โด
ยส่

วน
ได้

เสี
ย

ท
ี�ไม่

มีอ
าํน

าจ
คว

บ
คุม

งบ
กา

รเ
งนิ

เฉ
พ

าะ
กจิ

กา
ร

พ
.ศ

. 2
55

9

ร้อ
ยล

ะ

พ
.ศ

. 2
55

9

ร้อ
ยล

ะ

พ
.ศ

. 2
55

8

พ
นับ

าท

พ
.ศ

. 2
55

8

พ
นับ

าท

พ
.ศ

. 2
55

8

พ
นับ

าท

พ
.ศ

. 2
55

8

พ
นับ

าท

พ
.ศ

. 2
55

8

ร้อ
ยล

ะ

พ
.ศ

. 2
55

8

บ
าท



The Group of INTERLINK
Annual Report 2016

168

 การเปลี�ยนแปลงสัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท อนิเตอร์ลิ �งค์ เทเลคอม จาํกัด (มหาชน)

 ท่ีประชมุสามญัผูถือหุนประจาํป พ.ศ. 2559 ของบรษิทั อนิเตอรลิง้ค เทเลคอม จาํกัด (มหาชน) ซึง่เปนบรษิทัยอยผูถือหุนมมีติอนมุติั

ใหจัดสรรหุนเพิ่มทุน จํานวน 200 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และในระหวางไตรมาสที่สามบริษัทยอยไดเสนอขายหุน

ดังกลาวใหแกประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรกจํานวน 140 ลานหุนและจํานวน 60 ลานหุนเสนอขายใหแกผูถือหุนของบริษัท โดย

มีราคาเสนอขายหุนละ 5.20 บาท คิดเปนจํานวนเงินรวม 1,040 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทไมไดทําการซื้อหุนเพ่ิมทุนดัง

กลาว ดังน้ันทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทเปล่ียนไปจากการถือหุนรอยละ 99.99 เปนรอยละ 60 กลุมกิจการรับรูการเพ่ิม

ขึน้ของสวนไดเสยีทีไ่มมอีาํนาจควบคมุจาํนวน 553,438,070 บาท และการเพ่ิมขึน้ของสวนเกินจากการเปลีย่นแปลงสดัสวนการ

 ถือหุนในบรษิทัยอยจาํนวน 461,504,845 บาท ในงบแสดงการเปลีย่นแปลงสวนของเจาของรวมสาํหรบัปสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2559

 บรษิทัยอยดงักลาวขางตนไดรวมอยูในการจดัทาํงบการเงนิรวมของกลุมกิจการ สดัสวนของสทิธิในการออกเสยีงในบรษิทัยอยท่ีถอื

โดยบริษัทใหญไมแตกตางจากสัดสวนที่ถือหุนสามัญ

 ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ยอดรวมของสวนไดเสยีท่ีไมมอีาํนาจควบคมุมจีาํนวน 563,440,862 บาท โดยจาํนวน 560,223,251 

บาท เปนของบริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด (มหาชน) และ 3,217,611 บาท เปนของบริษัท อินเตอรลิ้งค เพาเวอร แอนด 

เอ็นเนอรยี่ จํากัด สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัท อินเตอรลิ้งค เพาเวอร แอนด เอ็นเนอรยี่ จํากัด ไมมีสาระสําคัญ

 ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษัทย่อยที�มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมที�มีสาระสาํคัญ

 รายละเอยีดดานลางแสดงขอมลูทางการเงนิโดยสรปุของบรษิทัยอยทีม่สีวนไดเสยีท่ีไมมอีาํนาจควบคมุทีม่สีาระสาํคญัตอกลุมกิจการ

งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป

สวนที่หมุนเวียน    

สินทรัพย   736,451,056 372,567,822

หนี้สิน     (773,804,439) (1,304,154,818)

รวมสินทรัพยหมุนเวียนสุทธิ   (37,353,383) (931,586,996)

สวนที่ไมหมุนเวียน    

สินทรัพย   2,599,704,636 2,060,124,658

หนี้สิน     (1,155,766,410) (803,518,640)

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียนสุทธิ   1,443,938,226 1,256,606,018

สินทรัพยสุทธิ   1,406,584,843 325,019,022

ณ วันที� 31 ธันวาคม

บริษัท อนิเตอร์ลิ �งค์

เทเลคอม จาํกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2558

บาท
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รายได     809,291,874 436,889,290

กําไรกอนภาษี   84,079,198 40,474,485

คาใชจาย/รายไดภาษีเงินได   (16,836,234) (9,809,136)

กําไรหลังภาษีจากการดําเนินงานตอเนื่อง   67,242,964 30,665,349

กําไรหลังภาษีจากการดําเนินงานที่ยกเลิก   - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   (620,058) 877,848

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   66,622,906 31,543,197

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน    

เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน   28,423,553 194,345,901

จายภาษีเงินได   (25,597,942) (11,697,874)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน   2,825,611 182,648,027

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน   (506,537,542) (837,808,638)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน   529,825,174 751,262,593

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ �น สุทธิ   26,113,243 96,101,982

เงินสด รายการเทียบเทาเงินสดและเงินเบิกเกินบัญชีตนป   111,378,064 15,276,082

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป   137,491,307 111,378,064

สาํหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม

สาํหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม

บริษัท อนิเตอร์ลิ �งค์

เทเลคอม จาํกัด (มหาชน)

บริษัท อนิเตอร์ลิ �งค์

เทเลคอม จาํกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จโดยสรุป

งบกระแสเงนิสดโดยสรุป

ขอมูลขางตนแสดงดวยจํานวนกอนการตัดรายการระหวางกัน
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15. เงินลงทุนในการรวมคา

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุมกิจการมีเงินลงทุนในการรวมคา 1 แหง ซึ่งไดแก 

 บริษัท เจเนซสิ ดาต้า เซน็เตอร์ จาํกัด

 บรษิทั เจเนซสิ ดาตา เซน็เตอร จาํกัด ซึง่เปนการรวมคาของกลุมกิจการ โดยการรวมคาดังกลาวประกอบธุรกิจในการใหบรกิารพ้ืนที่

เซริฟเวอร พ้ืนทีว่างเซริฟเวอร ศนูยการใหบรกิารคลาวดคอมพิวต้ิง และศนูยสาํรองขอมลู มทุีนจดทะเบยีนจาํนวน 2,100,000 หุน 

ในราคามูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เปนจํานวนเงิน 210 ลานบาท โดยกลุมกิจการถือหุนเปนสัดสวนรอยละ 33.33 ของทุนจด

ทะเบียน เปนจํานวนเงิน 70 ลานบาท

 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเตอรลิงค เทเลคอม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยมีมติ

 ใหลงทุนในบรษิทั เจเนซสิ ดาตา เซน็เตอร จาํกัด ในสดัสวนรอยละ 33.33 ของทนุจดทะเบยีน บรษิทัยอยไดชาํระคาหุนจาํนวน 40,000 

หุน ในราคาหุนที่ตราไวหุนละ 100 บาทเปนจํานวนเงิน 4 ลานบาทในระหวางไตรมาสที่สาม ทั้งนี้ในระหวางไตรมาสที่สี่บริษัท

ยอยไดลงทุนในหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เจเนซิส ดาตา เซ็นเตอร จํากัด จํานวน 660,000 หุน ในราคาหุนที่ตราไวหุนละ 100 

บาท คิดเปนจํานวนเงิน 66 ลานบาท ตามสัดสวนการถือหุนรอยละ 33.33 โดยชําระคาหุนแลวจํานวน 33 ลานบาท และมีภาระ

ผูกพันเกี่ยวกับหุนที่ยังไมเรียกชําระอีกจํานวน 33 ลานบาท

 การเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในการรวมคาสามารถวิเคราะหไดดังนี้

การรวมคามีทุนเรือนหุนทั้งหมดเปนหุนสามัญ ซึ่งกลุมกิจการไดถือหุนทางตรง 

ลักษณะของเงนิลงทุนในการร่วมค้า

หมายเหตุ 1 : บริษัท เจเนซิส ดาตา เซ็นเตอร จํากัด ดําเนินธุรกิจหลักในการใหบริการพื้นที่เซิรฟเวอร พื้นที่วางเซิรฟเวอร ศูนยการใหบริการคลาวดคอม
พิวติ้ง และศูนยสํารองขอมูล ทั้งนี้ บริษัท เจเนซิส ดาตา เซ็นเตอร จํากัด เปนหุนสวนทางยุทธศาสตรของกลุมกิจการในการลงทุนในธุรกิจ
ศูนยสํารองขอมูล บริษัท เจเนซิส ดาตา เซ็นเตอร จํากัด เปนบริษัทจํากัดและ หุนของบริษัทนี้ไมมีราคาเสนอซื้อขายในตลาด

สาํหรับปีสิ �นสุด วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    

ราคาตามบัญชีตนป   - -

สวนไดเสียในการรวมคาเพิ่มขึ้น   36,999,900 -

สวนแบงขาดทุนในการรวมคา   (141,326) -

ราคาตามบัญชีปลายป    36,858,574 -

งบการเงนิรวม

บาท

สัดส่วนของส่วนได้เสีย (ร้อยละ)

ลักษณะความสัมพนัธ์วธีิการวัดมูลค่าพ.ศ.2559ชื�อ

บริษัท เจเนซิส ดาตา เซ็นเตอร จํากัด 33.33 วิธีสวนไดเสีย หมายเหตุ 1

งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ

บาท
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ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปจากการร่วมค้า

ขอมูลทางการเงินสําหรับบริษัท เจเนซิส ดาตา เซ็นเตอร จํากัด ซึ่งปฏิบัติตามวิธีสวนไดเสีย แสดงดังตอไปนี้

งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จโดยสรุป

สินทรัพย์หมุนเวียน  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 90,738,981

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (ไมรวมเงินสด) 1,419,467

สินทรัพยหมุนเวียนรวม 92,158,448

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 18,670,000  

     110,828,448

หนี �สินหมุนเวียน  

หนี้สินทางการเงินหมุนเวียน (ไมรวมเจาหนี้การคา)  -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น(รวมเจาหนี้การคา) 252,426

หนี้สินหมุนเวียนรวม 252,426

สินทรัพย์สุทธิ 110,576,022

รายไดดอกเบี้ย 33,598

คาใชจายในการบริหาร (563,570)

ขาดทนุจากการดาํเนินงานต่อเนื�อง (529,972)

คาใชจายภาษีเงินได 105,994

ขาดทนุหลังภาษีจากการดาํเนินงานต่อเนื�อง (423,978)

ขาดทนุหลังภาษีจากการดาํเนินงานที�ยกเลิก  -

ขาดทนุเบด็เสร็จอื�น  -

ขาดทนุเบด็เสร็จรวม (423,978)

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สาํหรับปีสิ �นสุด

วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บริษัท เจเนซสิ ดาต้า

เซน็เตอร์ จาํกัด

บริษัท เจเนซสิ ดาต้า

เซน็เตอร์ จาํกัด

บาท

บาท

ขอมลูขางตนเปนจาํนวนทีร่วมอยูในงบการเงนิของการรวมคาปรบัปรงุทีม่กีารเก่ียวกับความแตกตางของนโยบายการบญัชขีองกลุม

กิจการและการรวมคา (ซึ่งไมใชเพียงแคสวนแบงของกลุมกิจการในการรวมคาดังกลาว)



The Group of INTERLINK
Annual Report 2016

172

การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป

การกระทบยอดรายการระหวางขอมูลทางการเงินโดยสรุปกับมูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียของบริษัทในการรวมคา

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที� 9 กันยายน (วันจดทะเบยีนจดัตั �งบริษัท) 12,000,000

เพิ่มขึ้น  99,000,000

ขาดทุนในระหวางป (423,978)

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ �นปี 110,576,022

สวนไดเสียในการรวมคา รอยละ 33.33

มูลค่าตามบญัชี 36,858,574

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บริษัท เจเนซสิ ดาต้า

เซน็เตอร์ จาํกัด

บาท
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ตนทุนการกูยืมจํานวน 4.37 ลานบาท กลุมกิจการไดบันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยโดย

รวมอยูในรายการซื้อสินทรัพยระหวางป (พ.ศ. 2558 จํานวน 3.46 ลานบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทไดจดจํานองที่ดินและอาคารมูลคาตามบัญชีสุทธิ 149.45 ลานบาท เปนประกันสําหรับวงเงิน

กูยืม วงเงนิเบกิเกินบญัช ีวงเงนิเลตเตอรออฟเครดติ วงเงนิทรสัตรซีที วงเงนิคํา้ประกัน และวงเงนิซือ้ขายเงนิตราตางประเทศลวงหนา 

(วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จํานวน 195.39 ลานบาท) (หมายเหตุฯ ขอ 21)

บริษัทไมมีรายการไดมาซึ่งสินทรัพยภายใตสัญญาเชาทางการเงินเพิ่มขึ้นในป พ.ศ. 2559 (พ.ศ. 2558 จํานวน 47.11 ลานบาท) รวม

อยูในยอดการซื้อสินทรัพยระหวางป (กรณีบริษัทเปนผูเชา)

สินทรัพยตามสัญญาเชาการเงินที่บริษัทเปนผูเชาซึ่งรวมแสดงในรายการขางตนประกอบดวยอุปกรณโครงขายโทรคมนาคมมี

รายละเอียดดังนี้

ณ วันที� 31 ธันวาคม    

ราคาทุนตามสัญญาเชาการเงิน 169,757,821 169,757,821 - -

หัก คาเสื่อมราคาสะสม (20,949,098) (12,461,212) - -

ราคาตามบัญชี สุทธิ 148,808,723 157,296,609 - -

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท
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17. สินทรัพยไมมีตัวตน สุทธิ

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2558   

ราคาทุน 6,039,418 277,000 6,316,418

หัก คาตัดจําหนายสะสม (3,151,539) - (3,151,539)

ราคาตามบัญชี สุทธิ 2,887,879 277,000 3,164,879

สาํหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558   

ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ 2,887,879 277,000 3,164,879

ซื้อสินทรัพย 2,026,600 279,000 2,305,600

คาตัดจําหนาย (373,254) - (373,254)

ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ 4,541,225 556,000 5,097,225

   

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558   

ราคาทุน 8,066,018 556,000 8,622,018

หัก คาตัดจําหนายสะสม (3,524,793) - (3,524,793)

ราคาตามบัญชี สุทธิ 4,541,225 556,000 5,097,225

   

สาํหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   

ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ 4,541,225 556,000 5,097,225

ซื้อสินทรัพย 4,144,000 336,000 4,480,000

โอนเขา (ออก) 615,000 (615,000) -

ตัดจําหนายสินทรัพย สุทธิ - (89,000) (89,000)

คาตัดจําหนาย (493,472) - (493,472)

ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ 8,806,753 188,000 8,994,753

   

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   

ราคาทุน 12,825,018 188,000 13,013,018

หัก คาตัดจําหนายสะสม (4,018,265) - (4,018,265)

ราคาตามบัญชี สุทธิ 8,806,753 188,000 8,994,753

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์
ระหว่างตดิตั �ง

บาท

งบการเงนิรวม

รวม
บาท

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์

บาท
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ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2558   

ราคาทุน 3,406,000 89,000 3,495,000

หัก คาตัดจําหนายสะสม (2,903,133) - (2,903,133)

ราคาตามบัญชี สุทธิ 502,867 89,000 591,867

   

สาํหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558   

ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ 502,867 89,000 591,867

ซื้อสินทรัพย - 224,000 224,000

คาตัดจําหนาย (205,563) - (205,563)

ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ 297,304 313,000 610,304

   

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558   

ราคาทุน 3,406,000 313,000 3,719,000

หัก คาตัดจําหนายสะสม (3,108,696) - (3,108,696)

ราคาตามบัญชี สุทธิ 297,304 313,000 610,304

   

สาํหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   

ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ 297,304 313,000 610,304

ซื้อสินทรัพย - 336,000 336,000

โอน 560,000 (560,000) -

ตัดจําหนายสินทรัพย สุทธิ - (89,000) (89,000)

คาตัดจําหนาย (70,490) - (70,490)

ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ 786,814 - 786,814

   

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   

ราคาทุน 3,966,000 - 3,966,000

หัก คาตัดจําหนายสะสม (3,179,186) - (3,179,186)

ราคาตามบัญชี สุทธิ 786,814 - 786,814

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์
ระหว่างตดิตั �ง

บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

รวม
บาท

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์

บาท

17. สินทรัพยไมมีตัวตน สุทธิ (ตอ)
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18. ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
  สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสามารถวิเคราะหไดดังนี้

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินไดรอตัดบัญชีมีดังนี้

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับญัชี    

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่จะใช    

   ประโยชนภายใน 12 เดือน 17,248,331 4,933,171 (67,088) 126,734

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่จะใช    

   ประโยชนเกินกวา 12 เดือน 12,185,493 9,928,831 9,726,437 8,463,087

     29,433,824 14,862,002 9,659,439 8,589,821

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี    

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่จะจาย    

   ชําระภายใน 12 เดือน - (4,635) - -

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่จะจาย    

   ชําระเกินกวา 12 เดือน - - - -

     - (4,635) - -

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี สุทธิ 29,433,824 14,857,367 9,659,439 8,569,821

ณ วันที่ 1 มกราคม 14,857,367 15,054,943 8,589,821 14,373,521

เพิ่ม / (ลด) ในกําไรหรือขาดทุน 14,358,843 1,224,785 1,069,528 (4,576,518)

เพิ่ม / (ลด) บันทึกโดยตรงไปยัง    

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 217,614 (1,422,361) - (1,207,182)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 29,433,824 14,857,367 9,659,349 8,589,821

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงนิรวม

งบการเงนิรวม

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท
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หนี �สินภาษีเงนิได้รอตดับญัชี    

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 4,635 4,635 - -

เพิ่ม/(ลด)ในกําไรหรือขาดทุน (4,635) (4,635) - -

ภาษีเพิ่ม/(ลด)บันทึกโดยตรงไปยัง    

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - - - -

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558  3,438,855 3,438,855 - -

เพิ่ม/(ลด)ในกําไรหรือขาดทุน (3,434,220) (3,434,220) - -

ภาษีเพิ่ม/(ลด)บันทึกโดยตรงไปยัง    

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  4,635 4,635 - -

สินทรัพย์
อนุพนัธ์
การเงนิ
บาท

สินทรัพย์
อนุพนัธ์
การเงนิ
บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

รวม
บาท

รวม
บาท

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีมีดังนี้ (ตอ)

19. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

เจาหนี้การคา 677,238,683 450,737,291 276,073,953 253,701,473

เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน - - 394,295 5,745,744

รวมเจาหนี้การคา 677,238,683 450,737,291

276,468,248 259,447,217

เจาหนี้อื่น 224,905,264 93,258,840 8,127,061 12,044,613

คาใชจายคางจาย 41,864,497 146,877,174 26,756,485 20,880,014

โบนัสคางจาย 29,989,032 28,112,243 14,345,782 16,161,131

เจาหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 552,202 - 4,488,431 5,999,888

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 974,549,678 718,985,548 330,186,007 314,532,863

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท
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20. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน สุทธิ

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินไมรวมดอกเบี้ยในอนาคต มีดังนี้

มูลคายุติธรรมของหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินมีมูลคาใกลเคียงกับราคาตามบัญชี เน่ืองจากผลกระทบของอัตราคิดลดไมมีสาระ

สําคัญ

ณ วันที� 31 ธันวาคม    

ภายใน 1 ป 44,442,970 46,818,455 - -

เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป 39,016,474 83,459,344 - -

     83,459,444 130,277,799 - -

หัก ดอกเบี้ยจายในอนาคตของสัญญาเชาการเงิน (4,093,530) (9,116,991) - -

มูลคาปจจุบันของหนี้สิน

   ตามสัญญาเชาการเงิน สุทธิ 79,365,914 121,160,808 - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม    

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน  83,459,444 130,277,799 - -

หัก ดอกเบี้ยรอตัดจาย (4,093,530) (9,116,991) - -

     79,365,914 121,160,808 - -

หัก สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน    

 ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป สุทธิ (41,597,088) (41,794,214) - -

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน สุทธิ 37,768,826 79,366,594 - -

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงนิรวม

งบการเงนิรวม

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท
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21. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ
21.1 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิประกอบด้วยเงนิกู้ยืมดงัต่อไปนี �

ราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาว มีดังตอไปนี้

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ    

   ที�จะครบกาํหนดภายในหนึ�งปี    

เงินกูยืมสกุลเงินบาท 99,200,000 15,700,000 - -

หัก คาธรรมเนียมการจัดหาเงินกูยืมตัดจายภายใน 1 ป (858,248) (360,411) - -

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน    

   ที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป สุทธิ 98,341,752 15,339,589 - -

    

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ    

เงินกูยืมสกุลเงินบาท 1,117,900,000 725,100,000 - -

หัก คาธรรมเนียมการจัดหาเงินกูยืมตัดจายเกินกวา 1 ป (2,345,483) (2,220,800) - -

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ 1,115,554,517 722,879,200 - -

รวมเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ 1,213,896,269 738,218,789 - -

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร 1,217,100,000 740,800,000 1,200,660,066 717,923,743

     1,217,100,000 740,800,000 1,200,660,066 717,923,743

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - - - -

     - - - -

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

มูลค่ายุตธิรรม

งบการเงนิรวม

งบการเงนิรวม

ราคาตามบญัชี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท
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มลูคายุติธรรมของเงนิกูยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมมีลูคาใกลเคียงกับราคาตามบญัช ีเน่ืองจากอตัราดอกเบีย้เปนแบบลอยตวั

ดังนั้นผลกระทบของอัตราคิดลดจึงไมมีสาระสําคัญ

มลูคายุตธิรรมคาํนวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึง่คิดลดดวยอตัราดอกเบีย้เงนิกูยืมท่ีอตัรารอยละ 4.75 (พ.ศ. 2558 : อตัรารอยละ 5)

และอยูในขอมูลระดับ 2 ของลําดับชั้นมูลคายุติธรรม

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เงนิกูยืมระยะยาวของกลุมกิจการเปนเงนิกูยืมสกุลเงนิบาทท่ีมหีลกัประกันจากสถาบนัการเงนิภายใน

ประเทศจํานวน 1,217.10 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จํานวน 740.80 ลานบาท) ดังรายละเอียดตอไปนี้

ตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูดังกลาว กลุมกิจการตองรักษาอัตราสวนเงินกูยืมสถาบันการเงินตอสวนของผูถือหุนและเงินกูยืมจาก

กลุมกิจการไมเกิน 2 เทา และความสามารถในการชําระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) จะตองไมตํ่ากวา 1.2 เทา (พิจารณา

จากงบการเงินประจําปของบริษัท) และครอบครัวอนันตรัมพรตองรักษาสัดสวนการเปนผูถือหุน ท้ังทางตรงหรือทางออมโดยผาน

บริษัทในเครือไมตํ่ากวารอยละ 25 โดยสัญญาเงินกูดังกลาว คํ้าประกันโดย

1. ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของบริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ที่ถูกจํานอง

2. กรรมการบริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

3. หุนของบริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด (มหาชน) จํานวนรอยละ 51

ลาํดบัที�

1

2

3

4

รวม

 517,100,000

 

 300,000,000

 

 200,000,000

 

 200,000,000

 

1,217,100,000

 532,800,000

 

 208,000,000

 

 -

 

 -

 

 740,800,000

MLR - รอยละ 1.5 ตอป

MLR - รอยละ 1.5 ตอป

MLR - รอยละ 1.5 ตอป

MLR - รอยละ 1.5 ตอป

ชําระทุกเดือน

ชําระทุกเดือน

ชําระทุกเดือน

ชําระทุกเดือน

ชําระคืนทุกเดือนนับตั้งแต

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ชําระคืนทุกเดือนนับตั้งแต

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

ชําระคืนทุกเดือนนับตั้งแต

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

ชําระคืนทุกเดือนนับตั้งแต

เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

กาํหนดการ

จ่ายชาํระ

ดอกเบี �ย

จาํนวนคงเหลือ

ณ วันที�

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559

(บาท)

จาํนวนคงเหลือ

ณ วันที�

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2558

(บาท)

อัตราดอกเบี �ย

ต่อปีร้อยละ การชาํระคืนเงนิต้น
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21.2 ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี �ยของเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกลุมกิจการ มีดังตอไปนี้

21.4 วงเงนิกู้ยืม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุมกิจการมีวงเงินกูยืมและวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารที่ยังไมไดเบิกใชจํานวน 1,388 

ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จํานวน 3,156 ลานบาท) วงเงินเลตเตอรออฟเครดิต วงเงินทรัสตรีซีท วงเงินคํ้าประกัน

และวงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาที่ยังไมไดเบิกใชจํานวน 3,650 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จํานวน 

3,560 ลานบาท)

22. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานหลังเกษียณอายุ
 ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์สามารถวเิคราะห์ได้ดงันี �

21.3 ระยะเวลาการครบกาํหนดของเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมีดงัต่อไปนี �

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - ณ อัตราลอยตัว 1,217,100,000 740,800,000 - -

รวมเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,217,100,000 740,800,000 - -

ณ วันที� 31 ธันวาคม    

ภายใน 1 ป  99,200,000 15,700,000 - -

เกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป 880,800,000 561,800,000 - -

เกินกวา 5 ป 237,100,000 163,300,000 - -

รวมเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,217,100,000 740,800,000 - -

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน    

   ที่จะจายชําระภายใน 12 เดือน 1,620,086 - - -

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน    

   ที่จะจายชําระเกินกวา 12 เดือน 15,639,993 14,455,463 12,718,212 11,781,527

     17,260,079 14,455,463 12,718,212 11,781,527

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงนิรวม

งบการเงนิรวม

งบการเงนิรวม

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท
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รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานหลังการเกษียณอายุระหวางปมีดังนี้ 

ขอสมมตฐิานจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรประกันภยั (Actuarial Technique) ทีส่าํคญั ณ วนัทีใ่นงบการเงนิมดีงัตอไปนี้

ยอดคงเหลือตนป 14,455,463 18,171,718 11,781,527 15,345,366

ตนทุนบริการปจจุบัน 1,350,914 2,701,070 671,640 1,859,685

ตนทุนดอกเบี้ย 365,630 711,612 265,045 612,384

การวัดมูลคาใหม    

   กําไรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง    

      ขอสมมติดานประชาการศาสตร (728,120) (17,206,383) - (15,839,685)

   ขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง    

      ขอสมมติทางการเงิน 936,171 9,716,827 - 9,733,951

   ขาดทุนที่เกิดจากประสบการณ 880,021 360,619 - 69,826

ยอดคงเหลือปลายป 17,260,079 14,455,463 12,718,212 11,781,527

อัตราคิดลด 2.19 – 2.99  3.13 - 4.04 2.19 2.16

อัตราการขึ้นเงินเดือน 8.00  8.00 8.00 8.00

อัตราการลาออก 0.00 - 54.00 4.50 - 54.00 10.00 - 54.00 10.00 - 54.00

อัตราการตาย อางอิงตามตาราง อางอิงตามตาราง อางอิงตามตาราง อางอิงตามตาราง

     มรณะป 2551 มรณะป 2551 มรณะป 2551 มรณะป 2551

อัตราคิดลด รอยละ 0.5 ลดลง 413,116 บาท เพิ่มขึ้น 442,672 บาท

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน รอยละ 0.5 เพิ่มขึ้น 480,114 บาท ลดลง 453,069 บาท

อัตราการลาออกของพนักงาน รอยละ 10.0 ลดลง 1,079,808 บาท  เพิ่มขึ้น 1,265,274 บาท

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

ร้อยละ

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

ร้อยละ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงนิรวม

พ.ศ. 2559

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้

งบการเงนิรวม

งบการเงนิรวม

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

ร้อยละ

การลดลงของ

ข้อสมมติ

การเพิ�มขึ �นของ

ข้อสมมติ

การเปลี�ยนแปลง

ในข้อสมมติ

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

ร้อยละ
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อัตราคิดลด รอยละ 0.5 ลดลง 950,346 บาท เพิ่มขึ้น 1,023,099 บาท

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน รอยละ 0.5 เพิ่มขึ้น 1,398,906 บาท ลดลง 1,317,613 บาท

อัตราการลาออกของพนักงาน รอยละ 10.0 ลดลง 966,497 บาท เพิ่มขึ้น 1,124,078 บาท

งบการเงนิรวม

พ.ศ. 2558

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้

การลดลงของ

ข้อสมมติ

การเพิ�มขึ �นของ

ข้อสมมติ

การเปลี�ยนแปลง

ในข้อสมมติ

อัตราคิดลด รอยละ 0.5 ลดลง 413,116 บาท เพิ่มขึ้น 442,672 บาท

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน รอยละ 0.5 เพิ่มขึ้น 480,114 บาท ลดลง 453,069 บาท

อัตราการลาออกของพนักงาน รอยละ 10.0 ลดลง 1,079,808 บาท  เพิ่มขึ้น 1,265,274 บาท

อัตราคิดลด รอยละ 0.5 ลดลง 424,530 บาท  เพิ่มขึ้น 454,343 บาท

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน รอยละ 0.5 เพิ่มขึ้น 429,824 บาท ลดลง 406,471 บาท

อัตราการลาออกของพนักงาน รอยละ 10.0 ลดลง 966,497 บาท เพิ่มขึ้น 1,124,078 บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2559

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้

พ.ศ. 2558

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้

การลดลงของ

ข้อสมมติ

การลดลงของ

ข้อสมมติ

การเพิ�มขึ �นของ

ข้อสมมติ

การเพิ�มขึ �นของ

ข้อสมมติ

การเปลี�ยนแปลง

ในข้อสมมติ

การเปลี�ยนแปลง

ในข้อสมมติ

การวิเคราะหความออนไหวขางตนนี้อางอิงจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติขณะที่ใหขอสมมติอื่นคงท่ี ในทางปฏิบัติสถานการณดัง

กลาวยากที่จะเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติอาจมีความสัมพันธกัน ในการคํานวณการวิเคราะหความออนไหวของภาระ

ผูกพันผลประโยชนท่ีกําหนดไวท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลงใขอสมมติหลักไดใชวิธีเดียวกับ (มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันโครงการผล

ประโยชนที่กําหนดไวคํานวณดวยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน)ในการคํานวณหนี้สินบําเหน็จบํานาญที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงิน

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนของกลุมกิจการอยูระหวาง 2 ป ถึง 42 ป (โดยสวนของ

กิจการคือ 3 ป ถึง 41 ป)
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การวิเคราะหการครบกําหนดของการจายชําระผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุที่ไมมีการคิดลด

ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558     

ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ - 1,300,609 9,620,371 57,669,678 68,580,658

รวม    - 1,300,609 9,610,371 57,669,678 68,580,658

ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     

ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ 1,620,086 3,979,806 5,838,284 72,082,828 83,521,004

รวม    1,620,086 3,979,806 5,838,284 72,082,828 83,521,004

ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     

ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ - 3,772,087 5,838,284 20,595,893 30,206,264

รวม    - 3,772,087 5,838,284 20,595,893 30,206,264

ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558     

ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ - - 9,610,371 20,595,893 30,206,264

รวม    - - 9,610,371 20,595,893 30,206,264

เกนิกว่า 5 ปี

บาท

เกนิกว่า 5 ปี

บาท

เกนิกว่า 5 ปี

บาท

เกนิกว่า 5 ปี

บาท

ระหว่าง 1-2 ปี

บาท

ระหว่าง 1-2 ปี

บาท

ระหว่าง 1-2 ปี

บาท

ระหว่าง 1-2 ปี

บาท

น้อยกว่า 1 ปี

บาท

น้อยกว่า 1 ปี

บาท

น้อยกว่า 1 ปี

บาท

น้อยกว่า 1 ปี

บาท

งบการเงนิรวม

งบการเงนิรวม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

รวม

บาท

รวม

บาท

รวม

บาท

รวม

บาท

ระหว่าง 2-5 ปี

บาท

ระหว่าง 2-5 ปี

บาท

ระหว่าง 2-5 ปี

บาท

ระหว่าง 2-5 ปี

บาท

ระหว่าง 2-5 ปี

บาท
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23. ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน

การใช้สิทธิใบสาํคัญแสดงสิทธิ

เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558 วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวรวมกันเปนจํานวน 7,633,121 บาท (หุนสามัญ 7,633,121 หุน มูลคาตราไวหุนละ 

1 บาท) สําหรับการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (ILINK - W1) สําหรับรอบการแปลงสิทธิครั้ง

ที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 และครั้งที่ 9 จํานวน 3,337,615 หนวย

เมือ่วันที ่12 มกราคม พ.ศ. 2559 วนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2559 และวันที ่29 กันยายน พ.ศ. 2559 บรษิทัไดจดทะเบยีนเพ่ิมทนุจดทะเบยีน

ชําระแลวจํานวน 27,770,135 บาท (หุนสามัญ 27,770,135 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) สําหรับการแปลงสภาพใบสําคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (ILINK-W1) สําหรับรอบการแปลงสิทธิครั้งที่ 10, 11 และ 12 จํานวน 11,108,063 หนวย

การเพิ�มหุ้นสามัญ

ทีป่ระชมุสามญัผูถือหุนเมือ่วนัที ่29 เมษายน พ.ศ. 2558 ไดอนุมติัจายเงินปนผลประจาํปสาํหรบัปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

เปนหุนสามัญของบริษัทจํานวน 65,973,153 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกผูถือหุนของบริษัทในอัตรา 4 หุนเดิมตอ 1 หุน

ปนผลหรือคิดเปนอัตราการจายปนผลหุนละ 0.25 บาท เปนจํานวนเงิน 65.97 ลานบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 261,048,952 261,048,952 517,347,298 778,396,250

การใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 7,633,121 7,633,121 59,119,167 66,752,288

การเพิ่มหุนสามัญ 65,971,778 65,971,778 - 65,971,778

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 334,653,851 334,653,851 576,466,465 911,120,316

การใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 27,770,135 27,770,135 194,390,945 222,161,080

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 362,423,986 362,423,986 770,857,410 1,133,281,396

ส่วนเกนิ

มูลค่าหุ้น

บาทจาํนวนหุ้น

รวม

บาท

หุ้นสามัญ

บาท
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24. ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในระหวางป พ.ศ. 2556 บรษิทัฯ ไดออกใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุนสามญัของบรษิทั อนิเตอรลิง้ค คอมมวินเิคชัน่ จาํกัด (มหาชน) 

โดยไมคิดมูลคา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ไดมีขึ้นเครื่องหมาย XD หุน เพื่อการจายเงินปนผลและหุนปนผลประจําป พ.ศ. 2557 

ซึ่งตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทตองปรับราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิของ 

ILINK-W1 เปนดังนี้

ตอมา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ไดมีขึ้นเครื่องหมาย XD หุน เพื่อการจายเงินปนผลและหุนปนผลประจําป พ.ศ. 

2558 ซึ่งตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทตองปรับราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ

ของ ILINK-W1 เปนดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดแจงความจํานงใชสิทธิจํานวน 387,000 หนวย บริษัทไดรับชําระเงิน

สาํหรบัการแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลาวจาํนวน 7,740,000 บาท โดยบรษิทัรบัรูรายการดงักลาวเปนเจาหนีอ้ืน่ในงบแสดง

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และบริษัทไดออกหุนสามัญในป พ.ศ. 2559

ณ วันที่ 31  ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทมีใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดมาใชสิทธิคงเหลือจํานวน 10,742,688 หนวย

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทไดรับชําระเงินสําหรับการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 214,421,080 

บาท สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดแจงความจํานงใชสิทธิจํานวน 10,721,063 หนวย และบริษัทไมมี

เจาหนี้อื่นคงเหลือในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31  ธันวาคม พ.ศ. 2559

ณ วันที่ 31  ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทมีใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดมาใชสิทธิคงเหลือจํานวน 21,625 หนวย ซึ่งหมดอายุการใช

สิทธิ์แลว

วันที�ออก

ใบสาํคัญแสดง

สิทธิ

24 มิถุนายน 

พ.ศ. 2556

อัตราการใช้

สิทธิต่อ 1 

หน่วยใบสาํคัญ

แสดงสิทธิ

1 หุนสามัญ

ประเภท

ใบสาํคัญ

แสดงสิทธิ

ILINK -W1

อายุใบสาํคัญ

แสดงสิทธิ

3 ป

วันที�มีผลบงัคับใช้

วันที�มีผลบงัคับใช้

30 เมษายน พ.ศ. 2557

6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ราคาใช้สิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ

ราคาใช้สิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ

10.00 บาท

8.00 บาท

อัตราการใช้สิทธิต่อ 1 หน่วย 

ใบสาํคัญแสดงสิทธิ

อัตราการใช้สิทธิต่อ 1 หน่วย 

ใบสาํคัญแสดงสิทธิ

2 หุนสามัญ

2.5 หุนสามัญ

จาํนวน

ใบสาํคัญ

แสดงสิทธิ

ที�ออก

(หน่วย)

14,997,238

ออกให้แก่

ผูถือหุนทั่วไป

ราคาใช้สิทธิ

ต่อ 1 หุ้น

สามัญ

20.00 บาท
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ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองสํารองตามกฎหมายอยางนอยรอยละ 5% ของกําไรสุทธิหลังจาก

หักสวนของขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองนี้จะมีมูลคาไมนอยกวารอยละ 10% ของทุนจดทะเบียน สํารองนี้ไมสามารถ

นําไปจายเงินปนผลได

ณ วันที่ 1 มกราคม 34,816,666 23,641,093 34,816,666 23,641,093

จัดสรรระหวางป 1,425,732 11,175,573 1,425,732 11,175,573

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 36,242,398 34,816,666 36,242,398 34,816,666

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

25. เงินปนผล
ทีป่ระชมุสามญัผูถือหุนเมือ่วนัที ่27 เมษายน พ.ศ. 2559 ไดอนุมติัจายเงินปนผลประจาํปสาํหรบัปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

เปนเงินสดในอัตรา 0.26 บาทตอหุน เปนจํานวนเงินรวม 90.02 ลานบาท 

บริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาวในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2558 ไดอนุมัติจายเงินปนผลประจําปสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

• จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทจํานวน 65,973,153 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาทใหแกผูถือหุนของบริษัทในอัตรา 4 หุน 

 เดิมตอ 1 หุนปนผล หรือคิดเปนอัตราการจายปนผลหุนละ 0.25 บาท เปนจํานวนเงินรวม 65.97 ลานบาท

• จายปนผลเปนเงินสดในอัตรา 0.02778 บาทตอหุน เปนจํานวนเงินรวม 7.33 ลานบาท

บริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาวในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

26. สํารองตามกฎหมาย
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28. คาใชจายภาษีเงินได 

สาํหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม    

ภาษีเงินไดในปปจจุบัน 72,736,201 69,696,214 42,697,660 51,108,046

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (14,358,843) (1,224,785) (1,069,528) 4,576,518

รวมคาใชจายภาษีเงินได 58,377,358 68,471,429 41,628,132 55,684,564

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

27. คาใชจายตามลักษณะ

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป    

   และงานระหวางทํา 46,358,823 10,897,854 46,358,823 22,701,483

ตนทุนงานจางเหมา 170,759,058 401,623,434 25,714,921 412,863,154

คาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษา 45,245,585 31,956,838 3,657,646 3,999,827

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 203,041,639 156,834,555 104,491,804 123,532,303

คาใชจายเกี่ยวกับระบบและอุปกรณ 58,258,496 32,986,833 4,725,213 4,479,013

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 259,301,851 194,940,428 179,189,554 136,680,248

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 144,571,466 111,978,963 25,379,500 23,991,602

ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 226,550 - - 3,494,113

คาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 51,264,047 18,774,413 4,157,200 2,829,057

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

สาํหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม    

กําไรกอนภาษีเงินได 285,541,438 334,925,931 211,489,241 279,196,022

ภาษีคํานวณจากอัตราภาษีรอยละ 20% 20% 20% 20%

ผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช 57,108,288 66,985,186 42,297,848 55,839,204

ผลกระทบ    

   รายไดที่ไมตองเสียภาษี (1,031,575) (100,000) (1,003,952) (430,404)

   คาใชจายที่ไมสามารถหักภาษี 2,300,645 1,586,243 334,236 275,764

ภาษีเงินได 58,377,358 68,471,429 41,628,132 55,684,564

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

ภาษเีงินไดสาํหรบักําไรกอนภาษเีงนิไดมยีอดจาํนวนเงนิท่ีแตกตางจากการคํานวณกําไรทางบญัชคูีณกบัภาษ ีโดยมรีายละเอยีดดงันี้
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การวัดมูลคาใหมของ

   ผลประโยชน

   เมื่อเกษียณอายุ - - - (6,035,908) 1,207,182

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�น - - - (6,035,908) 1,207,182

     

ภาษีเงินไดงวดปจจุบัน  -   -

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

   (หมายเหตุฯ 18)  -   1,207,182

  -   1,207,182

หลังภาษี
บาท

หลังภาษี
บาท

ก่อนภาษี
บาท

ก่อนภาษี
บาท

พ.ศ. 2559

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2558

ภาษี (ลด) / เพิ�ม
บาท

ภาษี (ลด)/ เพิ�ม
บาท

ภาษีเงินไดที่ (ลด) / เพิ่ม ในสวนของเจาของโดยตรงมีดังนี้

ภาษีเงินไดงวดปจจุบัน    

คาใชจายที่เกี่ยวของกับการออกหุน - - - -

     - - - -

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

การวัดมูลคาใหมของ

   ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ 1,088,072 (217,614) 870,458 (7,128,937) 1,422,363 (5,706,574)

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�น 1,088,072 (217,614) 870,458 (7,128,937) 1,422,363 (5,706,574)

ภาษีเงินไดงวดปจจุบัน  -   - 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

   (หมายเหตุฯ 18)  (217,614)   1,422,363 

  (217,614)   1,422,363 

หลังภาษี
บาท

หลังภาษี
บาท

ก่อนภาษี
บาท

ก่อนภาษี
บาท

พ.ศ. 2559

งบการเงนิรวม

พ.ศ. 2558

ภาษี (ลด) / เพิ�ม
บาท

ภาษี (ลด)/ เพิ�ม
บาท

ภาษีเงินไดที่ (ลด) / เพิ่ม ที่เกี่ยวของกับองคประกอบในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีดังนี้
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สําหรับกําไรตอหุนปรับลด คํานวณโดยดูจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหวางป ปรับปรุงดวยจํานวน

หุนสามัญเทียบเทาปรับลดโดยสมมติวาหุนสามัญเทียบเทาปรับลดไดแปลงเปนหุนสามัญท้ังหมด บริษัทมีหุนสามัญเทียบเทาปรับ

ลดคือสิทธิเลือกซื้อหุนที่ใหแกผูถือหุนของบริษัท ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด หุนสามัญเทียบเทาปรับลดมาจากสิทธิเลือกซื้อ

หุน สิทธิเลือกซื้อหุน บริษัทคํานวณจํานวนหุนเทียบเทาปรับลดโดยพิจารณาจากมูลคายุติธรรมซึ่งขึ้นอยูกับมูลคาที่เปนตัวเงินของ

ราคาตามสิทธิซื้อหุนท่ีมาพรอมกับสิทธิเลือกซื้อหุน (กําหนดจากราคาถัวเฉล่ียของหุนสามัญของบริษัทในระหวางป) การคํานวณนี้

ทําขึ้นเพื่อกําหนดจํานวนหุนสามัญที่ตองบวกเพิ่มกับหุนสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด โดยไมมี

การปรับปรุงกําไรสุทธิแตอยางใด

สาํหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม    

กาํไรต่อหุ้นขั �นพื �นฐาน    

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญของ    

   บริษัทใหญ (บาท) 220,860,793 265,576,117 169,861,109 223,511,458

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 351,679,609 330,510,792 351,679,609 330,510,792

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน) 0.63 0.80 0.48 0.68

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม    

กําไรตอหุนปรับลด    

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ    

   ของบริษัทใหญ (บาท) 220,860,793 265,576,117 169,861,109 223,511,458

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 351,679,609 330,510,792 351,679,609 330,510,792

การปรับปรุงสําหรับ    

   • ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุน (หุน) 5,037,668 30,104,317 5,037,668 30,104,317

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักที่ใช    

   คํานวณกําไรตอหุนปรับลด (หุน) 356,717,277 360,615,109 356,717,277 360,615,109

กําไรตอหุนปรับลด (บาทตอหุน) 0.62 0.74 0.48 0.62

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงนิรวม

งบการเงนิรวม

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558

29. กําไรตอหุน
 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย

ถวงนํ้าหนักที่ออกในระหวางป
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30. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทไมวาจะเปน

โดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทําหนาที่ถือหุน บริษัทยอย และกิจการที่เปน

บรษิทัยอยในเครอืเดยีวกัน นอกจากนีบ้คุคลหรอืกิจการทีเ่ก่ียวของกันยังหมายรวมถึงบรษิทัรวมและบคุคลซึง่ถือหุนทีม่สีทิธิออกเสยีง

ไมวาทางตรงหรือทางออมและมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัท ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ตลอดทั้ง

สมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาว และกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้น

ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับบริษัทแตละรายการ จะคํานึงถึงเน้ือหาของความสัมพันธ

มากกวารูปแบบทางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ผูถือหุนรายใหญไดแก

รายการตอไปนี้เปนรายการที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

30.1 รายได้จากการขายและการให้บริการ

 สําหรับรายไดคาเชาและบริการ บริษัทไดทําสัญญาใหเชาพื้นที่อาคารสํานักงานและสัญญาใหบริการบริหารจัดการกับบริษัท

ยอยโดยเปนสัญญาปตอป คาเชาและบริการคํานวณตามหลักเกณฑตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม

สําหรับรายไดจากการขายสินทรัพยบริษัทไดทําสัญญาซื้อขายสินทรัพยกับบริษัทยอย โดยราคาซื้อขายเปนมูลคาสุทธิทางบัญชี

• บริษัท อินเตอรลิ้งค โฮลดิ้ง จํากัด (ถือโดยครอบครัว อนันตรัมพร) 25.05

• ครอบครัว อนันตรัมพร 25.97

• ครอบครัว ศักดิ์ชัยเจริญกุล 10.30

• บุคคลทั่วไป 38.68

อัตราร้อยละของหุ้นที�ถือ

สาํหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม    

รายไดจากการขายสินคา    

   • บริษัทยอย - - 18,918,490 5,218,297

รายไดจากการขายสินทรัพย    

   • บริษัทยอย - - - 5,537,766

รายไดคาเชาและบริการ    

   • บริษัทยอย - - 4,142,171 3,396,457

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท
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รายการตอไปนี้เปนรายการที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

30.2 การซื �อสินค้าและบริการ

 บริษัทไดทําสัญญาการใชบริการเชาวงจรกับบริษัทยอยโดยเปนสัญญาปตอป คาบริการคํานวณตามหลักเกณฑตนทุนบวก

กําไรสวนเพิ่ม

สําหรับตนทุนจากธุรกิจวิศวกรรมบริษัทไดทําสัญญาจางเหมาชวงกับบริษัทยอยเพื่อรวมดําเนินงานในโครงการจางเหมากอสราง

เคเบิ้ลใตนํ้า โดยทําสัญญาเปนรายโครงการคาบริการคํานวณตามหลักเกณฑตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม

30.3 รายได้และค่าใช้จ่ายอื�นๆ 

30.4 ลูกหนี �การค้าและเจ้าหนี �การค้ากจิการที�เกี�ยวข้องกัน

สาํหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม    

ซื้อสินคาและบริการ    

   • บริษัทยอย - - 4,498,080 4,422,000

ตนทุนจากธุรกิจวิศวกรรม    

   • บริษัทยอย - - 891,137 391,832,897

สาํหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม    

ดอกเบี้ยรับ    

   • บริษัทยอย - - 7,007,787 10,150,104

คาเชา    

   • บริษัทใหญ - - 225,000 -

ณ วันที� 31 ธันวาคม    

ลูกหนี้การคา    

   • บริษัทยอย - - 14,615,881 2,633,831

เจาหนี้การคา    

   • บริษัทยอย - - 394,295 5,745,744

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงนิรวม

งบการเงนิรวม

งบการเงนิรวม

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท
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30.5 ลูกหนี �และเจ้าหนี �กจิการที�เกี�ยวข้องกัน

30.6 เงนิให้กู้ยืมระยะสั �นแก่บริษัทย่อยและดอกเบี �ยที�เกี�ยวข้อง

 การเปลี่ยนแปลงของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยสามารถวิเคราะหไดดังนี้

ณ วันที� 31 ธันวาคม    

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน    

   • บริษัทยอย - - 2,069,861 11,903,318

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน    

   • บริษัทยอย - - 4,488,431 5,999,888

ณ วันที� 31 ธันวาคม    

ดอกเบี้ยคางรับ    

   • บริษัทยอย - - - 11,102,203

     - - - 11,102,203

สาํหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม    

ดอกเบี้ยรับ    

   • บริษัทยอย - - 7,007,787 10,150,104

     - - 7,007,787 10,150,104

สาํหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

ยอดคงเหลือตนป - 850,000,000

เงินรับชําระคืนระหวางป - (850,000,000)

ยอดคงเหลือปลายป - -

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บาท

งบการเงนิรวม

งบการเงนิรวม

งบการเงนิรวม

งบการเงนิรวม

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท
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30.7 ค่าตอบแทนผู้บริหารคนสาํคัญ

30.8 สัญญากับกจิการที�เกี�ยวข้องกัน

 บรษิทัไดเขาทาํสญัญากจิการรวมคากับบรษิทั อนิเตอรลิง้ค เพาเวอร แอนด เอน็เนอรย่ี จาํกัด ซึง่เปนบรษิทัยอยเมือ่ 16 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 จํานวน 1 ฉบับ เพื่อรวมดําเนินงานในโครงการจางเหมากอสรางกอสรางสายระบบ 115 เควี ชวงสถานีไฟฟาฮอด จังหวัด

เชียงใหม สถานีไฟฟาแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน ตามโครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะท่ี9.1 ชวงท่ี3 มูลคา

สัญญาทั้งสิ้นจํานวน 309.60 ลานบาท โดยแบงเปนสวนของบริษัท มูลคา 44.65 ลานบาท และของบริษัท อินเตอรลิงค เพาวเวอร 

แอนด เอ็นเนอรยี จํากัด มูลคา 264.95 ลานบาท

สาํหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม    

ผลประโยชนระยะสั้น 43,176,412 41,509,626 25,545,350 25,662,445

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 1,075,060 1,131,063 539,315 910,289

รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 44,251,472 42,640,689 26,134,665 26,572,734

พ.ศ. 2559

บาท

พ.ศ. 2559

บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

พ.ศ. 2558

บาท

พ.ศ. 2558

บาท

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยเปนเงินใหกูยืมในสกุลเงินบาทท่ีไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน และมีกําหนดอัตราดอกเบี้ยจากอัตรา

ดอกเบี้ยขั้นตํ่าเงินฝากประจํา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชยที่ประกาศใช ณ วันที่ใหกูยืม เวนแตจะสามารถระบุที่มาของแหลงเงิน

ที่ใหกูยืมได ก็จะกําหนดใหใชอัตราดอกเบี้ยเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยของแหลงเงินนั้น เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยดังกลาวมี

กําหนดการชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยเมื่อทวงถาม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยดังกลาว มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.9 ตอป

มูลคายุติธรรมของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยมีมูลคาใกลเคียงกับราคาตามบัญชี เนื่องจากอัตราผลดอกเบี้ยเปนแบบลอยตัว

ดังนั้นผลกระทบของอัตราคิดลดจึงไมมีสาระสําคัญ
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31. มูลคายุติธรรม
31.1 การประมาณการมูลค่ายุตธิรรม

ตารางตอไปน้ีแสดงถึงเครือ่งมอืทางการเงนิท่ีวดัมลูคาดวยมลูคายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมลูคา ความแตกตางของระดบั

ขอมูลสามารถแสดงไดดังนี้

 • ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับที่ 1)

 • ขอมูลอื่นนอกจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคาตลาด) หรือโดย

  ออม (ไดแก ขอมูลที่คํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น (ขอมูลระดับที่ 2)

 • ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได)  

  (ขอมูลระดับที่ 3)

ไมมีรายการโอนระหวางระดับ 1 และระดับ 2 และระดับ 3 ของลําดับชั้นมูลคายุติธรรมในระหวางป

ไมมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการประมาณมูลคายุติธรรมในระหวางป

ตารางตอไปนี้แสดงถึงสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของกลุมกิจการที่วัดมูลคาดวยราคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

และ พ.ศ. 2558

สินทรัพย์ ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

     สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 4,315,644 4,315,644

สินทรัพย์ ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

     สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 1,744,461 1,744,461

หนี �สิน ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

     สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 481,653 481,653

หนี �สิน ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

     สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 869,346 869,346

สินทรัพย์ ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

     สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 501,729 501,729

สินทรัพย์ ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

     สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 128,881 128,881

หนี �สิน ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

     สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 166,289 166,289

หนี �สิน ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

     สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 762,551 762,551

รวม

บาท

รวม

บาท

ข้อมูลระดบัที� 2

บาท

ข้อมูลระดบัที� 2

บาท

งบการเงนิรวม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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31.2 เทคนิคการประเมนิมูลค่าสาํหรับการวัดมูลค่ายุตธิรรมระดบัที� 2

ตราสารอนุพันธที่ใชสําหรับการบัญชีปองกันความเสี่ยงซึ่งมูลคายุติธรรมอยูในระดับท่ี 2 ไดแก สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ

ลวงหนา ซึ่งวัดมูลคายุติธรรมโดยอางอิงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศซึ่งมีการเสนอซื้อขายกันในตลาดท่ีมีสภาพคลอง

สูง การคิดลดไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธซึ่งมูลคายุติธรรมอยูในระดับที่ 2

31.3 สินทรัพย์และหนี �สินทางการเงนิที�ไม่ได้รับรู้ด้วยมูลค่ายุตธิรรม

ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน ซึ่งไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้และเจา

หนี้การคา ลูกหน้ีและเจาหนี้กิจการท่ีเก่ียวของกัน ลูกหน้ีและเจาหน้ีอื่น และเงินกูยืมระยะส้ัน มีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 

เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินกลุมนี้มีระยะเวลาครบกําหนดสั้น

32.  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
32.1 ภาระผูกพนัหนังสือคํ �าประกันของธนาคาร

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มหีนังสอืคํา้ประกันทีอ่อกโดยธนาคารในนามบรษิทัและบรษิทัยอยเหลอือยูเปนจาํนวน 696.29 ลาน

บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จํานวน 317.89 ลานบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ

ของบรษิทัและบรษิทัยอยเปนจาํนวน 695.66 ลานบาทและเปนหลกัประกันในการไกลเกล่ียขอพิพาทระหวางบรษิทัและกรมศลุกากร

เกี่ยวกับการสําแดงประเภทสินคานําเขาเปนจํานวน 0.63 ลานบาท

32.2 ภาระผูกพนัเกี�ยวกับสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการ

บริษัทและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาพื้นที่และสัญญาบริการอื่นๆ อายุของสัญญามีระยะเวลา

ตั้งแต 1 ถึง 30 ป

บรษิทัและบรษิทัยอยมจํีานวนเงนิข้ันตํา่ท่ีตองจายในอนาคตท้ังสิน้ภายใตสญัญาเชาดาํเนนิงานและสญัญาบรกิารทีบ่อกเลกิไมได ดงัน้ี

ณ วันที� 31 ธันวาคม  

จายชําระภายใน  

   ภายใน 1 ป 43.19 37.26

   1 ถึง 5 ป 54.98 38.44

   มากกวา 5 ป 144.77 152.01

พ.ศ. 2558พ.ศ. 2559

(หน่วย : ล้านบาท)

32.3 ภาระผูกพนัที�เป็นข้อผูกมัดเพื�อใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทนุ

บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุนที่ยังไมเรียกชําระใน บริษัท เจเนซิส ดาตา เซ็นเตอร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมคา เปนจํานวน

เงิน 33 ลานบาท
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32.4 คดฟ้ีองร้อง

 32.4.1 ในป พ.ศ. 2549 บรษิทัและบรษิทัยอยไดรบัแจงจากกรมศลุกากรวาบรษิทัไมไดปฏบิติัตามขอกําหนดและขอบเขตงาน

ตามสัญญาวาจางเกี่ยวกับการออกบัตร Smart Card โดยกรมศุลกากรไดคิดคาปรับเปนจํานวนเงินรอยละ 10 ของ

สัญญาวาจางเปนจํานวนเงิน 1,734,728.94 บาท บริษัทปฏิเสธที่จะจายคาปรับเน่ืองจากไมใชความผิดของบริษัท 

อยางไรก็ตามบริษัทไดบันทึกภาระคาปรับดังกลาวทั้งจํานวนในบัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2549 และตอมาบริษัทไดดําเนินการฟองตอศาลเพื่อเรียกหนังสือคํ้าประกันคืนจากทางกรมศุลกากร ซึ่งกรมศุลกากร

ไดตอสูคดีและฟองแยงเรียกคาเสียหายเปนเงิน 1,734,728.94 บาท พรอมดอกเบี้ยจํานวน 282,665.76 บาท

   เมือ่วนัที ่16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 ศาลปกครองกลางมคีาํพิพากษาใหบรษิทั (ผูฟอง) ชาํระคาปรบัใหแกกรมศลุกากร

ทั้งสิ้นจํานวน 1,734,728.94 บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับจากวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2552 เปนตน

ไปจนกวาจะชําระเสร็จ โดยใหบริษัทดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับแตวันที่คดีถึงที่สุด ซึ่งปจจุบันบริษัทอยู

ในระหวางพิจารณาดําเนินการอุทธรณคําพิพากษา

 32.4.2 บรษิทัรบัเหมาแหงหน่ึงไดย่ืนฟองบรษิทัยอยในเรือ่งการผดิสญัญาจางเหมาคาแรงตดิตัง้เคเบิล้ใยแกวนําแสง โดยบรษิทั

ดงักลาวเรยีกรองคาเสยีหายจาํนวน 975,096.96 บาท พรอมดอกเบีย้ 186,182.38 บาท รวมเปนจาํนวน 1,161,279.34 

บาท และบริษัทยอยไดฟองแยงเรียกคาเสียหายจํานวน 692,656.51 บาท โดยศาลชั้นตนพิพากษาให บริษัทดังกลาว

ชําระเงินจํานวน 265,743.96 บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป นับจากวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 จนกวา

จะชําระเสร็จ ซึ่งขณะนี้บริษัทดังกลาวขอขยายอุทธรณ โดยศาลอนุญาตใหถึงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2560 

33. อนุพันธทางการเงิน

สัญญาซื �อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 กลุมกิจการมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาซึ่งมีไวเพื่อชวยในการ

บริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสําหรับเจาหนี้ในสกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้

เครื�องมือทางการเงนิ 

(ก) สินทรัพย์และหนี �สินทางการเงนิ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เปนสกุลเงินตราตาง

ประเทศ ดังนี้

อัตราซื �อ

หนี �สิน

ทางการเงนิ

สินทรัพย์

ทางการเงนิสกุลเงนิ อัตราขาย

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

อัตราแลกเปลี�ยนงบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(หน่วย : บาท/เงนิตราต่างประเทศ)

หนี �สิน

ทางการเงนิ

สินทรัพย์

ทางการเงนิ

 ดอลลารสหรัฐฯ - 321,306,804 - 111,935,595 - 36.00
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(ข) ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุมกิจการมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาซึ่งมีไวเพื่อชวยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจาก

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสําหรับเจาหน้ีในสกุลเงินตราตางประเทศ กลุมกิจการไดทําสัญญาซื้อขาย

เงนิตราตางประเทศลวงหนาจาํนวน 318.46 ลานบาท วันครบกําหนดชาํระเงนิของสญัญาซือ้ขายเงนิตราตางประเทศลวงหนาทีเ่ปด

สถานะไวมีอายุระหวาง 6 วัน ถึง 365 วัน จํานวนเงินในสกุลเงินบาทที่จะตองชําระและอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาเปนดังนี้ 

(ค) มูลค่ายุตธิรรมสุทธิ

 มูลคายุติธรรมเปดเผยตามหมายเหตุฯ ขอ 31

อัตราซื �อ

หนี �สิน

ทางการเงนิ

สินทรัพย์

ทางการเงนิสกุลเงนิ อัตราขาย

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

อัตราแลกเปลี�ยนงบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(หน่วย : บาท/เงนิตราต่างประเทศ)

หนี �สิน

ทางการเงนิ

สินทรัพย์

ทางการเงนิ

 ดอลลารสหรัฐฯ - 215,247,411 - 111,463,676 - 36.25

สกุลเงนิเหรียญสหรัฐอเมริกา    

   • อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย     

       (บาท/เหรียญสหรัฐอเมริกา) 34.63 - 36.56 34.65 - 36.49 35.05 - 36.03 35.58 - 36.49

   • จํานวนเงินในสกุลเงินตางประเทศ     

       (เหรียญสหรัฐอเมริกา) 8,962,865 4,717,376 3,054,486 1,931,200

   • จํานวนเงินในสกุลเงินทองถิ่น (พันบาท) 318,456 169,137 109,130 69,849

สกุลเงนิเยน    

   • อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย (บาท/เยน) - 0.3072 - 0.3074 - 0.3072 - 0.3074

   • จํานวนเงินในสกุลเงินตางประเทศ (เยน) - 82,013,400 - 82,013,400

   • จํานวนเงินในสกุลเงินทองถิ่น (พันบาท) - 25,197 - 25,197

พ.ศ. 2559พ.ศ. 2559

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

พ.ศ. 2558พ.ศ. 2558



The Group of INTERLINK
Annual Report 2016

205

34. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

การจดัตั �งบริษัทย่อยในบริษัท อนิเตอร์ลิ �งค์ เทเลคอม จาํกัด (มหาชน)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 ของบริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอย เมื่อวันที่ 

27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 ไดมีการอนุมัติใหจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม (เมียนมา) จํากัด ในประเทศเมียนมา 

เพื่อลงทุนในธุรกิจใหบริการเกี่ยวกับโทรคมนาคม โดยบริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด (มหาขน) มีสัดสวนการถือหุนรอยละ 100

การเปลี�ยนแปลงมูลค่าที�ตราไว้ของหุ้นสามัญในบริษัท อนิเตอร์ลิ �งค์ เทเลคอม จาํกัด (มหาชน)

ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่2/2560 ของบรษิทั อนิเตอรลิง้ค เทเลคอม จาํกัด (มหาชน) ซึง่เปนบรษิทัยอย เมือ่วันท่ี 27 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 ไดมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนสามัญของบริษัทจากเดิมมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหเปนมูลคาที่

ตราไวหุนละ 0.50 บาท โดยการแตกหุนสามัญจํานวน 1 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาทใหเปนหุนสามัญจํานวน 2 หุนมูลคาที่ตรา

ไวหุนละ 0.50 บาท และอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนของบริษัทดัง

กลาว เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่ออนุมัติตอไป
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