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1.ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย ์   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

เลขทะเบียนบริษัท    0107547000222

ชื่อย่อหลักทรัพย	์ 	 	 	 ILINK	(กลุ่มอุตสาหกรรม	:	เทคโนโลยี)	

ประเภทธุรกิจ     3 ธุรกิจหลัก ได้แก่

	 1)	 ธุรกิจจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณ	(Distribution)

	 2)	 ธุรกิจโทรคมนาคม	(Telecom)		

	 3)	 ธุรกิจวิศวกรรม	และโครงการพิเศษ	(Engineering)

ทุนจดทะเบียน 							 	 	 	 362,423,986	บาท	ประกอบด้วยหุ้นสามัญ	362,423,986	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)       

ทุนที่ออกและช�ำระเต็มมูลค่ำ 	 	 362,423,986	บาท	ประกอบด้วยหุ้นสามัญ	362,423,986	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

ส�ำนักงำนใหญ่  
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

48	อาคารอินเตอร์ลิ้งค์	ซ.รุ่งเรือง	ถ.รัชดาภิเษก	

แขวงสามเสนนอก	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310

Tel		Group		 :	02-666	1111	(100	lines)		

Fax	Group		 :	02-666	1199	(auto)

Website	 :	www.interlink.co.th	

E-mail		 :	info@interlink.co.th																									

								:		interlinkfan														:		interlinkfan			

R&D Center (ศูนย์กระจำยสินค้ำ และ LAB)   

9/2		ซ.	01	กาญจนาภิเษก	5/5		ถ.กาญจนาภิเษก	

แขวงท่าแร้ง		เขตบางเขน		กรุงเทพฯ	10220

Tel	R&D		 :	02-181	1522	(auto)	

Fax	R&D		 :	02-181	1525	(auto)

สำขำเชียงใหม่    

412/3	ถนนช้างคลาน		ต�าบลช้างคลาน		อ�าเภอเมืองเชียงใหม่	

จังหวัดเชียงใหม่	50100

Tel		 :	052-065	911	(auto),	052-065912-3			

Fax		 :	052-065	914	 	

E-mail		 :	chiangmai@interlink.co.th

สำขำหำดใหญ่    

70,	72		ถนนป.ณัฐพล	3		ต�าบลหาดใหญ่			

อ�าเภอหาดใหญ่			จังหวัดสงขลา	90110

Tel		 :	074-220	911	(auto),	074-220	982-3	

Fax		 :	074-220	984	

E-mail		 :	hatyai@interlink.co.th
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สำขำขอนแก่น     

108/141-142	ถนนอนามัย	ต�าบลในเมือง		

อ�าเภอเมืองขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น	40000

Tel			 	 :	043-052	911	(auto),	043-052	912-3	

Fax	 	 :	043-052	914		

E-mail		 :	khonkaen@interlink.co.th

สำขำระยอง    

267/249	ถนนสุขุมวิท		ต�าบลมาบตาพุด		

อ�าเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง	21150	

Tel		 :	038-608	283	-	4		

Fax		 :	038-608	294	 														

E-mail		 :	rayong@interlink.co.th

สำขำภำคกลำง    

9/2		ซ.	01	กาญจนาภิเษก	5/5		ถ.	กาญจนาภิเษก

แขวงท่าแร้ง		เขตบางเขน		กรุงเทพฯ	10220	

Tel	R&D			 :	02-181	1522	(auto)	

Fax	R&D		 :	02-181	1525	(auto)

ส�ำนักงำน (ตัวแทนในต่ำงประเทศ)  

ตึก	NNN		บ้านโพนสีนวน		เมืองสีสัดตะนาก

แขวงนะคอนหลวงเวียงจัน		

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Tel	 :		856	20	55166555	 	

E-mail		 :		sikharm.t@interlink.co.th

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพำเวอร์ 

แอนด์ เอ็นจิเนียริ่งจ�ำกัด 
48		อาคารอินเตอร์ลิ้งค์		ซ.รุ่งเรือง			ถ.รัชดาภิเษก		

เขตห้วยขวาง		กรุงเทพฯ	10310

Tel		Power		 :	02-666	1133	(30	lines)			

Fax	Power		 :	02-666	1144	(auto)		

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ำกัด (มหำชน)  
48		อาคารอินเตอร์ลิ้งค์		ซ.รุ่งเรือง			ถ.รัชดาภิเษก		

แขวงสามเสนนอก		เขตห้วยขวาง		กรุงเทพฯ	10310

Tel		Telecom		 :	02-666	2222	(30	lines)			

Fax	Telecom		 :	02-666	2299	(auto)

Network Management Center (NMC)   
9/1		ซ.	01	กาญจนาภิเษก	5/5		ถ.	กาญจนาภิเษก

แขวงท่าแร้ง		เขตบางเขน		กรุงเทพฯ	10220

Tel	NMC		 :	02-666	2288	(24	hrs)		

Fax		 :	02-666	2298	(auto)					

E-mail		 :	nmc@interlinktelecom.co.th

Data Center Operations (NOC) 
9/1		ซ.	01	กาญจนาภิเษก	5/5		ถ.	กาญจนาภิเษก

แขวงท่าแร้ง		เขตบางเขน		กรุงเทพฯ	10220

Tel	NOC		 :	02-666	2255	(24	hrs)			

E-mail		 :	noc@interlinkdatacenter.co.th

นำยทะเบียนหลักทรัพย ์

บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด																																		

93	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย																																												

ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	

เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400																				

โทรศัพท์	 :		0-2009-9000			 	

โทรสาร	 :		0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี 
นายพงทวี		รัตนะโกเศศ		

(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบยีน	7795)																																										

บริษทั	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์	คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จ�ากัด																																																				

179/74-80	ถนนสาทรใต้	กรุงเทพ	10120

โทรศัพท์	 :		0-2344-1000		 	

โทรสาร	 :		0-2824-5000
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 2. ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน

ผลกำรด�ำเนินงำน
งบการเงิน

2558 2559 2560

รายได้จากธุรกิจจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณ 1,974.02 1,987.81 2,001.56

รายได้จากธุรกิจโทรคมนาคม 418.92  784.40 1049.42

รายได้จากธุรกิจวิศวกรรม และโครงการพิเศษ 665.21 169.73 1,151.13

รายได้อื่น 20.84  30.00 48.89

รายได้รวม 3,078.99 2,971.94 4,251.00

ต้นทุนจากธุรกิจจัดจ�าหน่ายสัญญาณ 1,509.78 1,515.35 1,565.89

ต้นทุนจากธุรกิจโทรคมนาคม 292.91 602.35 800.66

ต้นทุนจากธุรกิจวิศวกรรม และโครงการพิเศษ 533.63 136.04 1,254.63

ก�าไรขั้นต้น 721.83  718.20 629.82

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 370.81 387.95 472.62

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า - 0.14 4.56

รวมค่าใช้จ่าย 2,707.13 2,641.83 4,098.36

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล 371.86 330.11  157.20 

ต้นทุนทางการเงิน 36.93 44.56 66.25

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 334.93 285.54 90.95

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 68.48 58.38 16.83

ก�าไรส�าหรับปี 266.45 227.16 36.56

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 5.71 -0.87 -6.8

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 272.16 226.29 62.76

ก�าไรต่อหุ้น  0.80 0.63 0.08

(หน่วย : ล้านบาท)
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ฐำนะกำรเงิน
งบการเงิน

2558 2559 2560

สินทรัพย์รวม 3,450.09 5,671.69 7,129.62

หนี้สินรวม 1,635.39 2,483.61 3,951.27

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,814.70 3,188.08 3,178.35

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน
งบการเงิน

2558 2559 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  1.40 2.22 1.53

อัตราส่วนก�าไรขั้นต้น (ร้อยละ)  23.60 23.39 13.82

อัตราส่วนก�าไรสุทธิ (ร้อยละ) 8.65 7.64 1.64

อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สิน (ร้อยละ) 7.77 5.03 1.09

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 16.16 9.08 2.19

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)  0.90 0.75 1.24

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ 4.54 1.99 1.57

(หน่วย : ล้านบาท)
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3. โครงสร้ำงรำยได้

 บริษัทฯ มีรายได้หลักจาก 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณ  ธุรกิจโทรคมนาคม และธุรกิจวิศวกรรม และโครงการ

พิเศษ และโดยมีรายได้อื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ และก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น ดังมีรายละเอียดตามตารางด้านล่าง

รำยละเอียด

งบกำรเงินรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

รายได้จากธุรกิจจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณ 1,974.02 64.11 1,987.81 66.89 2,001.56 47.08

รายได้จากธุรกิจโทรคมนาคม 418.92 13.61 784.40 26.39 1,049.42 24.69

รายได้จากธุรกิจวิศวกรรม และโครงการพิเศษ 665.21 31.60 169.73 5.71 1,151.13 27.08

รายได้อื่น 20.84 0.68 30.00 1.01 48.89 1.15

รวมรำยได้ 3,078.99 100.00 2,971.94 100.00 4,251.00 100.00
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3. โครงสร้างรายได้ 

บริษัทฯ มีรายได้หลกัจาก 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจจดัจ าหน่ายสายสญัญาณ  ธุรกิจโทรคมนาคม และธุรกิจวิศวกรรม 
และโครงการพิเศษ และโดยมีรายได้อ่ืนๆ ซึง่ประกอบด้วย ดอกเบีย้รับ และก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน เป็นต้น ดงัมี
รายละเอียดตามตารางด้านลา่ง 

            
  งบการเงนิรวม ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  

รายละเอียด 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 
  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากธุรกิจจดัจ าหน่ายสายสญัญาณ 1,974.02 64.11 1,987.81 66.89 2,001.56 47.08 
รายได้จากธุรกิจโทรคมนาคม 418.92 13.61 784.40 26.39 1,049.42 24.69 
รายได้จากธุรกิจวิศวกรรม และโครงการพิเศษ 665.21 31.60 169.73 5.71 1,151.13 27.08 
รายได้อ่ืน 20.84 0.68 30.00 1.01 48.89 1.15 

รวมรายได้ 3,078.99 100.00 2,971.94 100.00 4,251.00 100.00 
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2530 2534 2535 2538 2542 2546 2547 2550 2551 2555 2558 2559

4. พัฒนาการที่สำคัญ 

จดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิง้ จำกัด 

(ชื่อเดิม บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล 
(1987) จำกัด) 

โดยคุณสมบัติ และคุณชลิดา 
อนันตรัมพร

นำเทคโนโลยีสาย LAN (UTP) 
เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย
เป็นรายแรก ก่อให้เกิดเทคโนโลยี

การเชื่อมต่อโครงข่ายสายสัญญาณ
(Network Cabling) ที่เป็นสากลนิยม 
และใช้เป็นมาตรฐานมาจนถึงปัจจุบัน

ประกาศปฏิญญา 3 ข้อ 
ได้แก่ 1. สินค้าคุณภาพ 2. ราคาถูกกว่า 

และ 3. บริการที่ดีกว่า 
เพื่อเป็นคำมั่นสัญญาทางธุรกิจ 

และเป็นกลยุทธ์ (Strategy) 
ทางธุรกิจของบริษัทฯ

20 สิงหาคม 2547 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

เอ็มเอไอ (mai) 

จดทะเบียน 
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 

และโอนย้ายธุรกิจโครงข่ายสายสัญญาณ 
มาเพื่อโฟกัสธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่าย

สายสัญญาณ (Distribution) 
และสร้างการเติบโต โดยมีเป้าหมาย

เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

เตรียมตัวเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
และต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ

จัดจำหน่ายสายสัญญาณ 
ด้านธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ 

 โดยการรับเหมาติดตั้งเทิร์นคีย์ (Turnkey) 
โครงข่ายสายสัญญาณขนาดใหญ่

8 กันยายน 2551 
จดทะเบียนบริษัทลูก

ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร ์ 
แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

เพื่อรุกธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ

19 สิงหาคม 2558 
ย้ายบริษัทแม่ (ILINK) 

เข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET)

14 กันยายน 2559  
Spin Off บริษัทลูก ได้แก่ 

บริษัท อินเตอร์ล้ิงค ์เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
 (ITEL) เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

เอ็มเอไอ (mai)

เปิด R&D CENTER 
เพ่ือเป็นศูนย์กระจายสินค้าหลัก 

(Distribution Center) 
และสร้าง LAB เพ่ือทำ Research 
งานด้านโครงข่ายสายสัญญาณ

และเปิดสาขาครบใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ 
สาขาเชียงใหม่ (2548) ดูแลภาคเหนือ, 
สาขาหาดใหญ่ (2549) ดูแลภาคใต้,  
สาขาขอนแก่น (2551) ดูแลภาคอีสาน

และสาขาระยอง (2555) ดูแลภาคตะวันออก 

3 มกราคม 2550  
จดทะเบียนบริษัทลูก ได้แก่ 

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด 
เพื่อรุกธุรกิจโทรคมนาคม

นำนวัตกรรม One Stop Service 
ในรูปแบบ “เลขาฝ่ายขาย” 
มาให้บริการ ทำให้เกิดการ 

“ซื้อง่าย - ขายคล่อง”
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เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

 5. สำสน์จำกประธำนกรรมกำร

 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น  

 จ� า กัด  (มหาชน)  ก ่ อตั้ ง โดยมี 

 อุดมการณ์ที่จะน�าเทคโนโลยีมา 

 พัฒนาประเทศไทย อีกทั้งยังเป็น 

 บริษัทแรกท่ีน�าเทคโนโลยีสาย LAN  

 มาเผยแพร่ในประเทศไทย และด้วย 

 ความมุ ่งมั่นในการท�าธุรกิจด ้าน 

 โครงข่ายสายสญัญาณ ท�าให้บรษิทัฯ  

 ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ามา

ตลอด 30 ปี โดยได้รับการยอมรับให้เป็น “บริษัทน�าเข้าและ 

จัดจ�าหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ท่ีสุดในอาเซียน” และสามารถน�า

บริษัทฯ เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย

ใช้ชื่อย่อ ILINK และอยู่ในหมวด Technology และยังได้ขยายธุรกิจ

อย่างต่อเนือ่ง โดยในปัจจบุนั มบีรษิทัลกู 3 บรษิทั จงึรวมเรยีกบรษิทั 

อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ว่า “กลุ่มบริษัท 

อินเตอร์ลิ้งค์ฯ”

 อีกทั้งในปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ที่นอกจากจะ

จ�าหน่ายโครงข่ายสายสัญญาณให้ผู้ค้า (Dealer) และผู้รับเหมา 

( C o n t r a c t o r )  มู ล ค ่ า ร ว ม ม า ก ก ว ่ า  2 , 0 0 0  ล ้ า น บ า ท  

กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ โดยสายงานธุรกิจวิศวกรรมและโครงการ

พิเศษ ของกลุม่บรษิทั อนิเตอร์ลิง้ค์ฯ ยังได้รบัความไว้วางใจจากการ

ท ่าอากาศยานไทย ให ้ เป ็นผู ้ รับเหมาวางระบบไฟฟ้าและ

สาธารณูปโภคให้กับสนามบินสุวรรณภูมิใหม่ มูลค่ารวมกว่า 1,000 

ล้านบาท และในช่วงปลายปีนี ้ยังชนะการประกวดราคาเป็นผูจ้ดัหา

รถไฟฟ้าประเภท Light Rail หรือ APM (Automatic People Mover) 

ย่ีห้อ Siemens ให้กับสนามบนิสวุรรณภูม ิมลูค่า 2,000 ล้านบาทอกี

ด้วย

 บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ฯ มีความต้ังใจอย่างแรงกล้าท่ีจะมอบ 

ส่ิงท่ีดีที่สุดให้กับทุกท่าน ด้วยสินค้าท่ีสูงด้วยคุณภาพ ในราคาที่ 

ถูกกว่า และมอบบริการท่ีดีกว่า ท้ังน้ีเพ่ือการเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

และยั่งยืนไปพร้อมกับลูกค้า บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ไม่เคยหยุดนิ่งที่

จะพัฒนาธุรกิจด้านโครงข่ายสายสัญญาณ 

 โดยในปี 2559 ท่ีผ่านมา บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ได้น�า 

บรษิทัลกู ได้แก่ บรษิทั อนิเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) เข้าไป

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai และยังได้ขยายโครงข่าย 

สาย Fiber Optic จนปัจจุบันครอบคลุม 77 จังหวัด และยังชนะการ

ประมูลโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบจาก

ส�านักงาน กสทช. มูลค่ารวม 1,868 ล้านบาท เพื่อติดตั้งโครงข่าย 

Fiber Optic และให้บรกิารอนิเทอร์เนต็ในเขตภาคกลางและภาคใต้

ตลอด 5 ปี

 นอกจากความมุ่งมั่นในการเติบโตต่อเน่ืองและย่ังยืนของ

ธุรกิจแล้ว บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ฯ ยังได้ก่อต้ัง “มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค ์

ให้ใจ” เพ่ือท�าโครงการต่างๆ ให้กับสังคมอย่างมากมาย อาทิ 

“โครงการพ่ีสอนน้อง 84 โรงเรียน” ปลูกปัญญา พร้อมมอบความ

อบอุ่นให้กับเด็กนักเรียนด้อยโอกาสในถ่ินทุรกันดาร โครงการออก

ร้านในงานสภากาชาดไทย และโครงการจิตสาธารณะมากมาย

 ผมขอขอบคณุ ลกูค้า และผูม้อีปุการคณุทกุท่าน ทีไ่ด้ให้การ

สนับสนุนกิจการของ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ด้วยดีตลอดมา ท�าให้ 

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค ์ฯ มีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน  

โดยผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในสากล

โลก ได้โปรดดลบันดาลและประทานพรให้แก่ทุกท่าน ได้ประสบ

ความสุขและสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาตลอดปี 2561 และ 

ตลอดไปครับ

  

 (นายสมบัติ อนันตรัมพร) 

 ประธานกรรมการ 

 กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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เรียน   ผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด(มหำชน)

 6. รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

   คณะกรรมการตรวจสอบฯ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรง

คุณวุฒิท่ีมีความเป็นอิสระจ�านวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมี

คุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์  ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต

ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ 

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ มกีารประชมุท้ังสิน้ 

4 ครัง้ และได้รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็น

ประจ�าทกุไตรมาส กรรมการตรวจสอบฯ แต่ละคนได้เข้าร่วมประชมุ

ตามรายละเอียดดังนี้

    

  โดยการประชุมผลประกอบการประจ�าปี คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้หารือร่วมกับประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่ ผู้สอบบัญชี หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน ตามวาระอัน

ควร ซึ่งการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงาน 

ความเหน็และให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นอสิระโดยสรปุมสีาระส�าคญั

ดังนี้ 

ควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรำยงำน
ทำงกำรเงิน
  สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเ งิน 

ประจ�าปี 2560 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เพ่ือให้ความ

เห็นชอบต่อรายงานทางการเงินได้จัดท�าขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควร

ในสาระส�าคัญ ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป มาตรฐานการ

 หมายเหตุ 1  นางสุนันทา ชัยประเสริฐสิทธิ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ แทนพลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง ซึ่งได้ 

  ลาออกระหว่างปี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

 หมายเหตุ 2  พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการตรวจสอบ แทนนางสุนันทา ชัยประเสริฐสิทธิ  ซึ่งได้ 

 ลาออกระหว่างปี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

 หมายเหตุ 3  นางเสาวนีย์ กมลบุตร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ตามมติที่ประชุม 

 คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันท่ี 3 มกราคม 2561 ได้แต่งต้ังนายธีรกุล นิยม เป็นกรรมการตรวจสอบแทนโดย 

 นายธีรกุล นิยม มีคุณสมบัติครบตามองค์ประกอบที่ก�าหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

ชื่อ-นำมสกุล ต�ำแหน่ง จ�ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุม

นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

4

3

1

1

1

นางเสาวนีย์ กมลบุตร3

พลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง

นางสุนันทา ชัยประเสริฐสิทธิ1

พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ2
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บัญชี การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่ส�าคัญ รวมถึงการสอบทาน

รายงานระหว่างกันระหว่างผู้ถือหุ้นและบริษัทย่อยหรือบริษัทท่ี

เก่ียวข้อง เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายงานระหว่างกันดงักล่าว เป็นรายการท่ี

ด�าเนินตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ใด ๆ 

เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และเป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี

เพ่ือรับทราบประเด็นปัญหาท่ีพบจากการสอบบัญชี ตลอดจน

พิจารณา และเสนอความเห็นต่อแผนการตรวจสอบและผลการตรวจ

สอบของผู้สอบบัญชีก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

กำรบริหำรควำมเสี่ยง
  ก�า กับให ้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยง (Risk  

Management) โดยมกีระบวนการบรหิารความเสีย่งอย่างเป็นระบบ

มาตรฐานที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ท้ังนี้ได้

รับทราบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา และให้ข้อ

เสนอแนะ เพื่อน�าไปสู่การปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

ระบบควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน
  ก�ากับดูแลตรวจสอบภายในให ้ปฏิบัติสอดคล้องกับ

มาตรฐานวิชาชีพ  โดยใช้วิธีประเมินความเสี่ยง และระบบควบคุม

ภายในตามมาตรฐาน COSO ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบ

แผนงานตรวจสอบประจ�าปี ซึง่จดัท�าขึน้โดยพิจารณาจากปัจจยัเส่ียง

พ้ืนฐานทางธุรกิจด้านต่างๆ รวมทั้งแผนอัตราก�าลังและแผนการ

พัฒนาบคุลากรด้านงานตรวจสอบภายใน พิจารณารายงานผลการ

ตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะต่อแผนกตรวจสอบภายใน และฝ่ายบรหิาร

เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน

  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาถึงผลการตรวจสอบ

ตามแผนการตรวจสอบในเร่ืองท่ีส�าคัญ ตามแผนการตรวจสอบ

ประจ�าปีพร้อมกับให้ข้อสังเกตและน�าเสนอเร่ืองที่ส�าคัญต่อคณะ

กรรมการบริษัท เพ่ือให้มีการติดตามให้ฝ่ายบริหารเร่งปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานตามประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ

กำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่าง

สม�่าเสมอ โดยมีความเห็นว่า รายการที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกิจ

ได้สอบทานนั้นมีความเพียงพอ

กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชัน
  แผนกตรวจสอบภายใน สอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย

การต่อต้านทจุรติ และรายงานการประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกับ

การทจุรติภายในบรษิทัฯ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ เพ่ือรบัทราบ

ถึงความเพียงพอในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของบริษัทฯ 

กำรเปิดเผยข้อมูลของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา สอบทานให้ความเห็น

ชอบ และเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติในรายการระหว่างกัน 

รายการเก่ียวข้องกัน และรายการเก่ียวโยงกันระหว่างบริษัทกับ

บรษิทัย่อยและผูถื้อหุ้นทีม่ส่ีวนได้เสยี ซึง่อาจท�าให้เกิดความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์กับบรษิทั ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นในปี 2560 เป็นรายการทางการ

ค้าอนัเป็นธุรกิจปกติท่ัวไป  โดยบรษิทัได้ถอืปฏบิติัตามนโยบายและ

เปิดเผยข้อมลูตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย

กำรคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปี

ทีผ่่านมาของบรษิทั บรษิทั ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ เอบเีอเอส จ�ากดั  

ซึ่งท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทกับบริษัทย่อย โดยเห็นว่า 

เป็นที่พอใจ จากการประชุมหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีซึ่งได้รายงาน

ข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่ตรวจสอบพบ รวมทั้ง

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีให้คณะกรรมการตรวจ

สอบรับทราบ จึงเห็นควรเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทน�าเสนอ

ขออนุมตัต่ิอทีป่ระชมุผูถื้อหุน้เพ่ือแต่งตัง้นายพงทวี รตันะโกเศศ เลข

ทะเบียน 7795 และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพ่ิมพูนวัฒนาสุข เลข

ทะเบียน 4599 และ/หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี เลขทะเบียน 3977 

แห่งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ�ากัด เป็นผู้ตรวจ

สอบบัญชีของบริษัท ประจ�าปี 2560

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
  การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  คณะกรรมการบรษิทั

ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และได้

ตดิตามความคบืหน้าของกระบวนการพัฒนาการก�ากับดแูลกิจการ
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ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และได้ให้คณะผู้

บริหารและแผนกตรวจสอบภายใน ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะ

กรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการก�ากับดูแลและจัดให้มี

การประเมนิผลการปฏิบตัติามนโยบายก�ากับดแูลกิจการเป็นประจ�า

ทกุปี และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีนีแ้ล้ว ภายใต้หัวข้อ   “การ

ก�ากับดูแลกิจการ”

ควำมเห็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมกฎบัตรของคณะ
กรรมกำรตรวจสอบ
  จากการประเมนิผลการปฏิบตังิานตนเองของคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจ�าปี 2560 ที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้

ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะ

กรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง 

ความรอบคอบ และมคีวามอสิระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความ

เห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้

มส่ีวนได้เสยีอย่างเท่าเทยีมกัน ในการสอบทานการจัดท�างบการเงนิ 

การสอบทานการควบคุมภายใน การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตาม

กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกิจของบรษิทั การพิจารณาคดัเลอืกเสนอ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการ

ทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และการจัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ซึ่งผลการประเมินโดยรวมสรุปว่า ได้ปฏิบัติงานอย่างครบถ้วนตาม

กฎบัตรแล้ว

  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า  บริษัทฯ ได้จัดท�ารายงาน

ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี

ที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน หรือรายการ

ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ การ

บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน

และตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่

เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อ

สนับสนุนให้บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน

  

 นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 27 กุมภาพันธ์ 2561
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ดร.ชลิดำ อนันตรัมพร
กรรมการ

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

นำยชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน/	กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 และก�ากับดูแลกิจการ 	

7. คณะกรรมกำรบริษัท และคณะผู้บริหำร

นำยสมบัติ  อนันตรัมพร 
ประธานกรรมการ

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

3

2

พลเรือเอกอภิวัฒน์  ศรีวรรธนะ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

และก�ากับดูแลกิจการ/
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 	

4
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นำยณัฐนัย อนันตรัมพร
กรรมการ	และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
(สายงานกลยุทธ์	และสายงานโทรคมนาคม)
กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์

เทเลคอม	จ�ากัด	(มหาชน)

6

นำยธีรกุล  นิยม
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเสี่ยง
และก�ากับดูแลกิจการ

7. คณะกรรมกำรบริษัท และคณะผู้บริหำร

5

7

นำงสำวขวัญตำ มีสมพร
กรรมการ	และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	

													(สายงานธุรกิจจัดจ�าหน่าย) 	
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7. คณะกรรมกำรบริษัท และคณะผู้บริหำร

นำงเพ็ญศรี จันต๊ะคำด
กรรมการ	และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่		
													(สายงานการเงินของกลุ่มฯ)	

9

10

นำยประสิทธิชัย วีระยุทธวิไล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	

(สายงานธุรกิจวิศวกรรม	และโครงการพิเศษ)	

นำงธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์
กรรมการ	และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
(สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มฯ)

และเลขานุการบริษัท

8
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Activity 2017



24

 9. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ

9.1 ประวัติควำมเป็นมำ
 กลุม่บรษิทัอนิเตอร์ลิง้ค์ฯ ก่อตัง้เมือ่ปี พ.ศ 2530 โดยเริม่

ต้น ในชื่อบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล (1987) จ�ากัด และเริ่มประกอบ

ธุรกิจ ครั้งแรกด้วยการเป็นผู้แทนจ�าหน่าย สินค้าประเภทอุปกรณ์

ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส�านักงาน เช่น แผ่น  

Diskette, ตลับผ้าหมึก Ribbon และอุปกรณ์ส�านักงานอัตโนมัติ 

เป็นต้น ต่อมา ได้เกิดการพัฒนาของคอมพิวเตอร์ด้วยการน�าสาย

ไฟฟ้า, สวิตซ์ปลั๊กไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์ มาเชื่อมต่อเป็นระบบ  

network ท�าให้คุณสมบัติ อนันตรัมพร ซึ่งจบสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

และมีประสบการณ์โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ได้เล็ง

เห็นโอกาสของธุรกิจสายสัญญาณเพ่ือการเชื่อมต ่อระบบ

คอมพิวเตอร์ จึงได้ศึกษาค้นคว้า เทคโนโลยี ระบบสายสัญญาณ 

และได้ไปน�าเทคโนโลยีสาย UTP หรือปัจจุบันเรียกว่าสาย LAN 

(Local Area Network) เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นรายแรก

อีกด้วย และด้วยอุดมการณ์ ในการท่ีจะน�าเทคโนโลยีมาพัฒนา

ประเทศไทย และต้องการเห็นธุรกิจ เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เป็นที่รู้จักของประชาชนคนไทยโดยท่ัวไป คุณสมบัติ อนันตรัมพร 

ในฐานะผู้ก่อต้ังบริษัทฯ จึงได้ โอนย้ายธุรกิจท้ังหมดจาก บริษัท 

อินเตอร์เนชั่นแนล (1987) จ�ากัด ไปจดทะเบียนบริษัทใหม่ชื่อว่า 

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด ในปี พ.ศ 2518 โดยตั้ง

วิสัยทัศน์ต้องการให้เป็นองค์กรที่มีการเติบโต ต่อเนื่อง และมีความ

ย่ังยืน อกีทัง้ มคีวามตัง้ใจท่ีจะขบัเคลือ่น ธุรกิจ ด้วยปฏญิญา สินค้า

คุณภาพ ราคาถูกกว่า และบริการที่ดีกว่า และต้องการน�าบริษัท

เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือเป็นบริษัทชั้นน�าของคน

ไทยต่อไป

 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด เริ่มต้นด้วย

ธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณ โดยในเวลาต่อมาได้ 

ต่อยอดธุรกิจจ�าหน่ายสายสัญญาณ โดยการเพ่ิมมูลค่าให้สาย

สญัญาณ ด้วยการเป็นผูร้บัเหมาตดิตัง้ระบบสายสญัญาณ โดยเน้น

โครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการสนามบินสุวรรณภูมิ โครงการติด

ต้ังสาย Fiber Optic ในเขตกรุงเทพมหานครและท่ัวประเทศ  

จากความช�านาญและประสบการณ์ของงานรบัเหมาตดิตัง้ โครงการ

ระบบ Fiber Optic และโครงข่ายสายสัญญาณ ท�าให้บริษัทฯ มี

ความช�านาญ และเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในงานโทรคมนาคม โดยมีทีม

งานวิศวกรท่ีมปีระสบการณ์  ท�าให้ในเวลาต่อมา ได้น�าความช�านาญ

และประสบการณ์มาต่อยอดให้เกิดธุรกิจเพ่ิมเติม ได้แก่ ธุรกิจ

โทรคมนาคม และ ธุรกิจวศิวกรรม และโครงการพิเศษจนถึงปัจจบัุน

 เพ่ือสร้างการเตบิโต อย่างต่อเน่ือง และย่ังยืนของบรษิทัฯ 

จึงได้ก่อต้ัง บริษัทลูกมารองรับธุรกิจท่ีเพ่ิมเติม ได้แก่ บริษัท  

อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) (ก่อต้ังเมื่อปี 2550)  

เพ่ือรองรับธุรกิจโทรคมนาคม และดาต้าเซ็นเตอร์ และบริษัท  

อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (ในปี พ.ศ 2551) 

เพื่อรองรับธุรกิจวิศวกรรม และโครงการพิเศษ และบริษัท อินเตอร์

ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ�ากัด (ในปี พ. ศ.2556) เพื่อเตรียมการรองรับ

โลก Digital ท�าให้บรษิทั อนิเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จ�ากัด (มหาชน) 

ซึ่งเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai เมื่อปี พ.ศ. 2547 และ

มีบริษัทลูก หรือบริษัทย่อยอีก 3 บริษัท จึงรวมเรียกว่า กลุ่มบริษัท

อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือเรียกย่อๆ ว่า  

“กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ”

 ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ประกอบด้วย 3 ธุรกิจ

หลัก ได้แก่ ธุรกิจจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณ (Distribution) ธุรกิจ

โทรคมนาคม (Telecom) และ ธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ 

(Engineering) ภายใต้การบริหารงานโดย  3 บริษัท ได้แก่ ธุรกิจจัด

จ�าหน่ายสายสญัญาณ โดย บรษิทั อนิเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่จ�ากดั 

(มหาชน)  ธุรกิจโทรคมนาคม โดยบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม 

จ�ากัด (มหาชน) และธุรกิจวิศวกรรม และโครงการพิเศษ โดยบริษัท 

อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด แต่อย่างไรก็ตาม 

กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ยังคงใช้กลยุทธ์ที่จะ Synergy บริษัทย่อย

ให้สามารถสนับสนุนธุรกิจหลกัทัง้สามธุรกิจให้มกีารเตบิโตต่อเนือ่ง

และสร้างความยั่งยืนให้กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ตลอดไป
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9.2  นโยบำย
 

 Motto (ค�าขวัญ)  : อินเตอร์ลิ้งค์ นัมเบอร์วัน  (INTERLINK no. 1)

 Vision (วิสัยทัศน์) :  เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน

 Philosophy  (ปรัชญา) :  น�าเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย

 Mission (พันธกิจ) :  เติบโตไปพร้อมกันทั้งลูกค้า และพันธมิตร

 Core value (ค่านิยม) : คนดี – คนเก่ง

 Commitment (ปฏิญญา) :   1. สินค้าคุณภาพ  

        2.  ราคาถูกกว่า  

       3.  บริการที่ดีกว่า

9.3 โครงสร้ำงของกลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)  
      หรือกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ
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9.4 ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจของ 
 บริษัท
 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจภายใต้การบริหารงาน

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

1. ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสำยสัญญำณ 
 (DISTRIBUTION) 
 ธุรกิจจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ 

โดยบรษิทัฯ เป็นผูน้�าเข้า (Importer) และผูจ้ดัจ�าหน่าย (Distributor) 

สายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม (Network 

Cabling) ท่ีใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยจัดจ�าหน่ายสินค้าโครง

ข่ายสายสญัญาณ และอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง ย่ีห้อชัน้น�าของโลก ได้แก่ 

LINK และ COMMSCOPE (เดิมชื่อ AMP) จากสหรัฐอเมริกา และ

ตู้ 19” RACK ส�าหรับใส่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ Server ยี่ห้อ 19” 

GERMANY EXPORT RACK โดยมสีนิค้าทีห่ลากหลาย ครอบคลมุ

โครงข่ายสายสัญญาณ และครบวงจร ได้แก่ สาย UTP (สาย LAN) 

สายไฟเบอร์ออฟติก สายโทรศัพท์ สายโคแอกเชียล สายกล้อง

วงจรปิด (CCTV) สาย Control and Security เครื่องมือเข้าหัวและ

ทดสอบ อปุกรณ์ส่งสญัญาณ (PoE Switch) อปุกรณ์แปลงสญัญาณ 

(Media Converter) ข้ัวต่อสายทุกชนิด และอุปกรณ์การติดตั้งที่

เก่ียวข้องกับโครงข่ายสายสัญญาณทุกชนิด รวมถึงเครื่องมือและ

เครื่องทดสอบโครงข่ายสายสัญญาณ โดยได้รับการยอมรับให้

บริษัทฯ เป็นผู ้น�าอันดับ 1 ในธุรกิจโครงข่ายสายสัญญาณใน

ประเทศไทย และยังมีส ่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดใน

ประเทศไทยอีกด้วย

 การจัดจ�าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ เน้นการขายส่งให้ผู้แทน

จ�าหน่าย (Dealer) ผูร้บัเหมาระบบสายสญัญาณ และผูร้บัเหมางาน

ระบบวิศวกรรม (Contractor) บริษัทผู้ค้าระบบ IT และบริษัทห้าง

ร้านท่ีจ�าหน่ายอปุกรณ์ไฟฟ้า อปุกรณ์คอมพิวเตอร์และ IT หรอืกล้อง

วงจรปิด ซึ่งมีท้ังในรูปแบบการติดต่อเข้าหาลูกค้าท่ีมีศักยภาพ

โดยตรงด้วยทีมขายของบริษัทฯ และการที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาท่ี

บรษิทัฯ โดยตรง รวมถึงการได้รบัการแนะน�าต่อกันมา หรอืจากการ

โฆษณาในสื่อนิตยสารคอมพิวเตอร์สื่อหนังสือพิมพ์สื่อวิทยุ  

สื่อโทรทัศน์ และสื่อ Social Internet ต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ จะมีแคตตา

ล็อกสินค้า และสื่ออิเลคทรอนิกส์ online พร้อมราคา ซึ่งมีการปรับ

เปลีย่นทกุๆ 6-12 เดอืน หรอื shop ผ่านทางหน้าเวป็ไซด์ของบรษิทัฯ 

หรอืลกูค้าสามารถร้องขอเพ่ือให้ท�าการเสนอราคาให้ลกูค้าพิจารณา

ก่อนการตัดสินใจ และหากมีการสั่งซื้อก็สามารถจะจัดส่งสินค้าให้

ลูกค้าภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน โดยบรษิทัฯ มสีตอ็คสนิค้าสาย

สัญญาณท่ีมคีวามหลากหลายและมากท่ีสุดในประเทศไทย บรษิทัฯ 

ยังได้มีการบันทึกรายละเอียดการส่ังซื้อสินค้าของลูกค้าทุกรายท่ี

บริษัทฯ มีการติดต่อท�าใบเสนอราคา เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลลูกค้า

ในการประมวลผลและจัดท�าแผนการตลาดต่อเนื่องอีกด้วย 

 เพื่อเป็นการรุกตลาดภูมิภาคโดยครอบคลุมทั่วประเทศ 

บริษัทฯ ได้เปิดส�านักงานสาขาใน 4 ภูมิภาคหลักได้แก่ ภาคเหนือ

ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนือทีจ่งัหวัดขอนแก่น และภาคตะวนัออกท่ีจงัหวัด

ระยอง เพ่ือให้ลกูค้าสามารถติดต่อกับบรษิทัฯ ได้สะดวกย่ิงขึน้ และ

เป็นการกระจายสินค้าไปสู่จังหวัดหลักๆ ในส่วนภูมิภาคได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีโครงการ “ส่งฟรีทั่วไทย” 

กล่าวคือ ลูกค้าตัวแทนจ�าหน่ายในต่างจงัหวัด สามารถสัง่ซือ้สนิค้า

ได้ในราคาเดียวกันกับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดย

บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไปยังส่วน

ภูมภิาคทัว่ประเทศ เพ่ือท�าให้บรษิทัฯ สามารถให้บรกิารทีท่ัว่ถึงและ

ครอบคลุมทุกส่วนภูมิภาคของประเทศไทย

2. ธุรกิจโทรคมนำคม (TELECOM)
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ก่อตัง้เมือ่วนัที ่3 มกราคม 2550 โดยจดัต้ังขึน้ตามนโยบายการปรบั

โครงสร้างทางธุรกิจ (“Reorganization”) ของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ 

คอมมวินิเคชัน่ จ�ากัด (มหาชน) (“ILINK”) เพ่ือต่อยอดจากธุรกิจจดั

จ�าหน่ายอุปกรณ์สายสัญญาณ และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ี ILINK มีความเชี่ยวชาญ ผสมผสานกับธุรกิจวิศวกรรมท่ีมี

ประสบการณ์จากการด�าเนินกิจการรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์สาย

สัญญาณให้กับผู้ให้บรกิารโทรศัพท์เคลือ่นท่ี โดยมวีตัถุประสงค์เพ่ือ

ให้บรกิารด้านการเชือ่มต่อข้อมลูระหว่างออฟฟิศส�านกังานของผูใ้ช้

งานและรองรับการพัฒนาและเติบโตของระบบโทรคมนาคมของ

ประเทศไทย ซึ่งมีความต้องการระบบเครือข่ายเพ่ือเชื่อมต่อข้อมูล

ที่มีเสถียรภาพสูงและสามารถรองรับการรับ-ส่งข้อมูลขนาดใหญ่

 โดยบริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) ได้จด

ทะเบียนเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 

(mai) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

 อกีทัง้เมือ่วันที ่8 พฤษภาคม 2555 บรษิทัฯ ได้รบัใบอนญุาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ประเภทมีโครงข่ายเป็นของ

ตนเอง จากส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพ่ือท�าธุรกิจ

เป็นผู้ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง ซึ่งมีระยะเวลา 15 ปี และ
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เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากการทางรถไฟ

แห่งประเทศไทยให้มีสิทธิท่ีจะติดตั้งโครงข่ายใยแก้วน�าแสงไปตาม

เส้นทางรถไฟ เป็นระยะเวลา 30 ปี ซ่ึงเป็นเส้นทางท่ีแตกต่างจาก

โครงข่ายใยแก้วน�าแสงที่มีอยู่เดิมของผู้ให้บริการรายอื่นๆ โดยภาย

หลงัจากได้รบัใบอนุญาตแล้ว บรษิทัฯ ได้เริม่ด�าเนินการก่อสร้างโครง

ข่ายใยแก้วน�าแสง (Interlink Fiber Optic Network) โดยมีจุดมุ่ง

หมายที่จะเป ็นโครงข ่ายภาคเอกชนท่ีมีความปลอดภัยและ

ประสิทธิภาพสงูสดุ และเริม่เปิดด�าเนนิการให้บรกิารโครงข่ายใยแก้ว

น�าแสงภายใต้ชื่อโครงข่าย Interlink Fiber Optic ในเดือนมิถุนายน 

2556

 โครงข่าย Interlink Fiber Optic ของบริษัทฯ เป็นโครงข่าย

ซึ่งผสมผสานระหว่างโครงข่ายหลักตามเส้นทางของการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย รวมท้ังเส้นทางหลัก เส้นทางส�ารองและเส้นทางย่อย

ตามเส้นทางถนนผ่านเสาไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อเข้าถึงลูกค้า ท�าให้การ

เชือ่มต่อข้อมลูด้วยโครงข่ายของบรษิทัฯ เป็นไปอย่างต่อเนือ่งและมี

เสถียรภาพ สามารถให้บริการครอบคลุม ตั้งแต่ Interlink MPLS 

IP-VPN, Interlink Wavelength และ Interlink Dark Fiber ซึง่เหมาะ

ส�าหรบัใช้ในกิจการเพ่ือการสือ่สารและโทรคมนาคมทกุรปูแบบ โดย

สามารถสื่อสารสัญญาณข้อมูล (Data) ภาพ (Video) เสียง (Voice) 

และการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท (Internet) โดยมีทีมวิศวกรดูแลตลอด 

24 ชัว่โมง และตลอด 365 วัน ดงัน้ันจงึมัน่ใจได้ว่าบรกิารของบรษิทัฯ 

สามารถตอบสนองการส่งผ่านข้อมูลและการสื่อสารได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ มคีวามปลอดภัยสงูสดุ และสามารถตรวจสอบสถานะ

ของโครงข่ายผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้สามารถป้องกันหรอืแก้

ปัญหาได้อย่างทันท่วงที จึงท�าให้โครงข่าย Interlink Fiber Optic 

สามารถให้บริการได้ด้วยมาตรฐานและคุณภาพบริการ (Service 

Level Agreement) ท่ีระดับไม่ต�่ากว่า 99.9% โดยโครงข่ายของบ

ริษัทฯ ยังครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ 

ทัว่ประเทศไทย (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บรษิทัฯ ได้วางโครงข่าย 

ครอบคลมุแล้วท้ังสิน้ 75 จงัหวดั โดยสามารถให้บรกิารได้ 77 จงัหวดั

ท่ัวประเทศ) นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้รับอนุญาตจากส�านักงาน 

กสทช. ในการให้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไปยังต่าง

ประเทศ เพ่ิมเติมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 ส่งผลท�าให้บริษัทฯ 

สามารถเชื่อมต่อโครงข่ายต่อไปยังพันธมิตรในแถบอาเซียน เช่น 

ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม พม่าและลาวได้

 บรษิทัฯ ยังได้ต่อยอดธุรกิจ โดยให้บรกิารพ้ืนทีด่าต้าเซน็เตอร์ 

(Data Center) เพื่อน�าเอาประโยชน์ของการมีโครงข่าย  ใยแก้วน�า

แสงทั่วประเทศมาเป็นจุดขายซึ่งครอบคลุมการให้บริการเช่าพ้ืนท่ี

วางเซิร์ฟเวอร์ พื้นที่เซิร์ฟเวอร์เสมือน และศูนย์ส�ารองข้อมูลฉุกเฉิน 

(Disaster Recovery) แก่องค์กรต่างๆ ตามความต้องการของลกูค้า

ท่ีแตกต่างกัน โดยดาต้าเซ็นเตอร์ของบริษัทฯ  ถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็น

ดาต้าเซ็นเตอร์โดยเฉพาะ และได้ออกแบบและก่อสร้างตามข้อ

ก�าหนดของ Data Center ประเภท TIER 3 โดยให้บริการตลอด  

24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่มีวันหยุด 

3. ธุรกิจวิศวกรรม และโครงกำรพิเศษ 
 (ENGINEERING)
 ธุรกิจวิศวกรรม และโครงการพิเศษ ให้บริการออกแบบ 

ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง และบ�ารุงรักษา ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบ

สือ่สารโทรคมนาคม และ ระบบขนส่ง โดยมุง่เน้นการให้บรกิารแบบ

ครบวงจร (Total Solution) 

 โดยบรษิทัฯ มุง่เน้นเฉพาะงานวิศวกรรมโครงการขนาดใหญ่

ทีต้่องการความเชีย่วชาญพิเศษและใช้เทคโนโลยีระดบัสงู เพ่ือสร้าง

รายได้ และบริการต่อเนื่องระยะยาว เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน รวมทั้ง

การรับเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าอุปกรณ์ด้านระบบไฟฟ้าและ

สื่อสาร เพิ่มเติม โดยจัดกลุ่มรูปแบบธุรกิจ ดังนี้ 

 1) โครงการระบบสื่อสารขนาดใหญ่ ได้แก่  ระบบสาย 

สัญญาณคอมพิวเตอร ์และสายเคเบิ้ลใยแก้วน�าแสง โดยม ี

ประสบการณ์ ได้แก่ โครงการสนามบินสุวรรณภูมิ การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) 

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย และ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ

 2) โครงการระบบสายส่งไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้าใต้ทะเล สายส่ง 

ไฟฟ้าใต้ดิน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีประสบการณ์ ได้แก่ 

สายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 KV ที่อ�าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สาย

ไฟฟ้าใต้ทะเล ของเกาะล้าน เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี, เกาะปูยู 

เกาะยาว จังหวัดสตูล, เกาะมุกด์ เกาะสุกร เกาะลิบง จังหวัดตรัง, 

เกาะกูด เกาะหมาก จังหวัดตราด, เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ฯลฯ

 3) โครงการระบบสถานีไฟฟ้า (Power Substation)  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีประสบการณ์ ได้แก่ ที่จังหวัดล�าพูน  

ล�าปาง นครปฐม ฯลฯ

 4) โครงการระบบบริหารจัดการ Smart City และ IOT  

ได้แก่ ระบบบริหารจัดการไฟฟ้า Smart Grid AMI System และ 

Smart Electronic Meter 
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 5) โครงการพิเศษขนาดใหญ่ อาทิ ระบบขนส่งรถไฟโดยสาร  

และระบบอาณัติสัญญาณ เป็นต้น

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ก่อสร้างโครงการ

วิศวกรรมขนาดใหญ่ของท้ังภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนมากมาย 

โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ด�าเนินการก่อสร้างต่างๆ และ

ยังไม่แล้วเสร็จ ดังนี้ 

 -  โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายส่งแรงสูง  

   115KV อ.ฮอด-แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มูลค่า 310  

   ล้านบาท 

 -  โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าภาคเหนือ 3 สถานี  มูลค่า  

   567 ล้านบาท

 -  โครงการก่อสร้างสถานไีฟฟ้า นครปฐม-บ้านเลน 2 มลูค่า  

   275 ล้านบาท

 -  โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของสนามบิน 

   สุวรรณภูมิ เฟส 2 มูลค่า 1,980 ล้านบาท 

 -  โครงการระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ APM มูลค่า  

   2,099 ล้านบาท 

   (หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

   แล้ว)

 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธุรกิจวิศวกรรม และโครงการพิเศษ  

จะเติบโตแบบยั่งยืน และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง และยังมีโอกาสที่

จะสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมของการบริการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

สู่ความส�าเร็จในอนาคตได้ต่อไป



29

10.1 ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสำยสัญญำณ  
 (Distribution) 
 จากจุดเริ่มต้นที่บริษัทฯ เป็นผู้น�าเทคโนโลยีสาย UTP  

มาเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นรายแรก กว่า 25 ปี และโฟกัสเฉพาะ

ธุรกิจสายสัญญาณ โดยเน้นเพ่ือการขายส่งให้คู่ค้าน�าไปจ�าหน่าย

ต่อ หรือเพื่อให้ผู้รับเหมาน�าไปติดตั้งให้กับลูกค้า ประกอบกับตลาด

ทางด้านการสื่อสารของประเทศไทย  มีการเติบโตมาโดยตลอด  

อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาเทคโนโลยีตลอดเวลา จึงช่วย

ผลักดันให้ธุรกิจจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณของบริษัทฯ มีการเติบโต

มาโดยตลอด   แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยโลกของเทคโนโลยีการสื่อสาร

ที่ปรับตัวตลอดเวลา ส่งผลให้บริษัทฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

ท้ังการเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาด้านการบริการ  

เพ่ือจะสามารถแข่งขนักับโลกดจิติอลทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็

ได้ทันเวลา

10.1.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) และบริกำร 
 (Service) 
 ในฐานะท่ีบริษัทฯ เป็นผู้น�าด้านธุรกิจสายสัญญาณ  

โดยด�าเนินธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณมาเป็นระยะ

เวลายาวนานกว่า 30 ปี และมีการเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์ใหม่  

เพ่ือสามารถรองรับตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังน้ัน  

ในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงมีผลิตภัณฑ์สายสัญญาณท่ีหลากหลาย  

 และครบวงจร ดังต่อไปนี้

 10. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
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10.1.2 แบรนด์สินค้ำ (Brand)
 เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่มธุรกิจสายสัญญาณมานาน

กว่า 30 ปี และด้วยอดุมการณ์ของผูก่้อตัง้ท่ีต้องการน�าเทคโนโลยีมา

พัฒนาประเทศไทย อีกทั้งยังให้ค�ามั่นสัญญากับลูกค้าที่จะมอบ

สินค้าคุณภาพ ในราคาที่ถูกกว่าให้แก่ลูกค้า จึงก่อให้เกิดปฏิญญา

ในการพิจารณาเลอืกแบรนด์สนิค้าท่ีต้องสอดคล้องกับปฏิญญาของ

องค์กร ดังนั้นแบรนด์สินค้าที่บริษัทฯ น�าเข้ามาเพื่อการจัดจ�าหน่าย 

จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ก่อก�าเนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้น�า

ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสารผ่านโครงข่ายสาย

สัญญาณ   โดยบริษัทฯ ได้ท�าสัญญาและเป็นตัวแทนจัดจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ของสายสัญญาณแบรนด์ LINK และ COMMSCOPE  

จากสหรัฐอเมริกา มาอย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่า 25 ปี 

 และเน่ืองจากโครงข่ายสายสัญญาณมีความจ�าเป็นต้องมี 

ตู้เก็บอุปกรณ์เพ่ือการกระจายสายสัญญาณ และในอดีตท่ีผ่านมา 

แบรนด์สินค้าของ LINK และ COMMSCOPE ไม่มีสินค้าดังกล่าว   

จงึเป็นโอกาสให้บรษิทัฯ ได้ร่วมมอืกับโรงงานในประเทศไทย ในการ

ร่วมออกแบบและผลติสนิค้า 19” RACK เพ่ือการจ�าหน่ายในประเทศ 

ภายใต้แบรนด์ “19” GERMANY EXPORT RACK” (บริษัทฯ  

เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า) และเน่ืองจากบริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่ม

ธุรกิจสายสัญญาณมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของการเชื่อมโยงโครงข่าย

สายสัญญาณส�าหรับคอมพิวเตอร์  ส่งผลให้แบรนด์สินค้าที่บริษัทฯ 

เป็นผูจ้ดัจ�าหน่าย เป็นท่ีคุน้เคยและได้รบัการตอบรบัเป็นอย่างดขีอง

ผู้เกี่ยวข้องในวงการ ICT และ Digital อย่างกว้างขวาง

แบรนดสินคา

บริษัทคูคา

ประเภทสัญญา

อายุสัญญา

เงื่อนไขที่สําคัญ
ในสัญญา

- LINK ASIA Limited 
- LINK (FAR-EAST) Corp.

Commscope Connectivity 
(Thailand) Limited

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

การเขาไปถือหุน
รอยละ 10

Authorized Distributor 
(สัญญา 1 มกราคม 2560 
สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2564 )

Exclusive Distributor
(สัญญา 1 มกราคม 2559
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563)

5 ป 5 ป -

-  ใหบริษัทฯเปนตัวแทนจัดจําหนาย
 แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย   
 และประเทศในแถบเอเซีย
-  บริษัทฯไดนําเครื่องหมายการคามา
 จดทะเบียนเครื่องหมายการคาใน
 ประเทศ เลขที่ ค.147350

- Commscope ประเทศไทยสามารถ
 แตงตั้งผูแทนจําหนายอื่นๆ ไดโดย
 ไมจําเปนตองแจงบริษัทฯ

-  วาจางโรงงานใหผลิตภายใตยี่หอ
 สินคาและลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ
-  บริษัทฯ เปนเจาของเครื่องหมาย
 การคาโดยจดทะเบียนเครื่องหมาย
 การคาในประเทศ เลขที่ ค.372189 
 และ ค.372815
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10.1.3 กำรจัดจ�ำหน่ำย และช่องทำงกำร
 จัดจ�ำหน่ำย
  การจ�าหน่ายสนิค้าของบรษิทัฯ เน้นการขายส่งให้ผูแ้ทน

จ�าหน่าย (Dealer) ผูร้บัเหมาระบบสายสญัญาณ และผูร้บัเหมางาน

ระบบวิศวกรรม (Contractor) บริษัทผู้ค้าระบบ IT และบริษัทห้าง

ร้านทีจ่�าหน่ายอปุกรณ์ไฟฟ้า อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ และ IT หรอืกล้อง

วงจรปิด ซึ่งมีท้ังในรูปแบบการติดต่อเข้าหาลูกค้าท่ีมีศักยภาพ

โดยตรงด้วยทีมขายของบริษัทฯ และการที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาท่ี

บรษิทัฯ โดยตรง รวมถึงการได้รบัการแนะน�าต่อกันมา หรอืจากการ

โฆษณาในสื่อนิตยสารคอมพิวเตอร์ สื่อหนังสือพิมพ์สื่อวิทยุ ส่ือ

โทรทศัน์ และสือ่ Social Internet ต่างๆ ซึง่บรษิทัฯ จะมแีคตตาลอ็ก

สินค้า และสือ่อเิลคทรอนิกส์ online พร้อมราคา ซึง่มกีารปรบัเปลีย่น

ทุกๆ 6-12 เดือน หรือผ่านทางหน้าเว็ปไซด์ของบริษัทฯ หรือลูกค้า

สามารถรอ้งขอเพือ่ให้ท�าการเสนอราคาให้ลกูค้าพจิารณาก่อนการ

ตัดสินใจ และหากมีการสั่งซื้อก็สามารถจะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า

ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน โดยบริษัทฯ มีสต็อคสินค้า 

สายสัญญาณท่ีมีความหลากหลายและมากท่ีสุดในประเทศไทย 

โดยบรษิทัฯ ยังได้มกีารบนัทกึรายละเอยีดการสัง่ซือ้สนิค้าของลกูค้า

ทกุรายทีบ่รษิทัฯ มกีารติดต่อท�าใบเสนอราคา เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมลู

ลูกค้าในการประมวลผลและจัดท�าแผนการตลาดต่อเนื่องอีกด้วย

 เพ่ือเป็นการรุกตลาดภูมิภาคโดยครอบคลุมทั่วประเทศ 

บริษัทฯ ได้เปิดส�านักงานสาขาใน 4 ภูมิภาคหลัก ได้แก่ ภาคเหนือ

ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนอืท่ีจงัหวัดขอนแก่น และภาคตะวันออกทีจ่งัหวัด

ระยอง เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้สะดวกยิ่งขึ้น และ

เป็นการกระจายสินค้าไปสู่จังหวัดหลักๆ ในส่วนภูมิภาคได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และเพื่อท�าให้บริษัทฯ สามารถให้บริการที่ทั่วถึงและ

ครอบคลุมในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย บริษัทฯ จึงได้จัดให้มี

โครงการ “ส่งฟรีท่ัวไทย” กล่าวคือ ลูกค้าตัวแทนจ�าหน่ายในต่าง

จังหวัด สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ในราคาเดียวกันกับลูกค้าในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน

การขนส่งสินค้าไปยังส่วนภูมิภาคท่ัวประเทศ และต้ังแต่ปี 2561 

เป็นต้นไป บริษัทฯ ได้เปิดบริการใหม่ สามารถซื้อง่าย - ขายคล่อง 

ผ่านช่องทาง Online ดังนี้

ปัจจุบันบริษัทฯ มีฐานลูกค้าที่เคยติดต่อซื้อขาย และได้ส่งข่าวสาร

ให้เป็นประจ�า อยู่มากกว่า 20,000 รายทั่วประเทศ

10.1.4  ลักษณะลูกค้ำและกลุ่มลูกค้ำ
 เป้ำหมำย
  เนื่องจากสินค้าที่บริษัทฯ น�าเข้ามาจัดจ�าหน่ายเป็น

สนิค้าด้านวัสดอุปุกรณ์ด้านโครงข่ายสายสญัญาณท่ีใช้เพ่ือก่อสร้าง  

หรือติดตั้งเป็นสาธารณูปโภคส�าหรับการสื่อสารของข้อมูล ดังน้ัน 

ลักษณะของการค้า จึงเป็นการขายส่งให้ลูกค้าไปจ�าหน่ายต่อหรือ

จ�าหน่ายผ่านให้กับผู้รับเหมาติดตั้งเพ่ือน�าไปติดตั้งให้กับลูกค้า  

หรือจ�าหน่ายผ่านผู้ค้าท่ีเป็นผู้รวบรวมระบบ (System Integrator) 

ซึง่จะ Turnkey งานระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ ทัง้ Hardware และ 

Software ให้กับลูกค้าอีกทอดหนึ่ง อีกทั้งยังมีโครงการขนาดใหญ่

ของภาครฐัท่ีต้องใช้ความช�านาญพิเศษ ซึง่ต้องการให้บรษิทัฯ เสนอ

งาน Turnkey ระบบโครงข่ายสายสัญญาณโดยตรงกับให้ลูกค้า

โครงการอีกด้วย

 ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้แบ่งกลุ่มลูกค้าตามลักษณะของลูกค้า 

เพ่ือจะสามารถดูแลลกูค้าได้อย่างใกล้ชดิ และตรงตามความต้องการ

ของลูกค้า ดังต่อไปนี้
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A. DEALER (คู่ค้ำ) / SYSTEM INTEGRATOR (SI) / 

 NETWORK CABLING INSTALLER ได้แก่

 1. บริษัท/ห้าง/ร้าน  ที่ท�าธุรกิจ ค้าคอมพิวเตอร์ และ 

     อุปกรณ์เน็ทเวิร์ค

 2. บริษัท/ห้าง/ร้าน  ที่ท�าธุรกิจ ผู้ค้า และจัดหาระบบ 

     IT ครบวงจร หรือเรียกว่า ผู ้ค ้า 

     โซลูชั่นครบวงจร (SI)

 3. บริษัท/ห้าง/ร้าน  ที่ท�าธุรกิจ ผู ้รับเหมาติดตั้งระบบ 

     สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (และ 

     อาจต่อยอดรับเหมาไฟฟ้าสื่อสาร 

     ก็ได้)

 4. บริษัท ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ส่วนใหญ่จะขนาด 

   ใหญ่)

 5. บริษัทผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต

 6. บริษัทน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค 

B. CONTRACTOR (ผู้รับเหมำ) / INSTALLER (ผู้รับเหมำ 

 งำนติดตั้ง) ได้แก่

 1. บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่ ท� าธุ รกิจ  รับ เหมาติดตั้ ง งาน 

     ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (และอาจ 

     ต ่อยอดรับเหมาติดตั้ งงานสาย 

     สัญญาณก็ได้)

 2. บริษัทก่อสร้าง ที่ท�าธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างเป็น 

     หลัก (และเมื่อใหญ่ขึ้นจะมีแผนก  

     M&E มาต่อยอด)

 3. บรษิทั/ห้าง/ร้าน ที่ท�าธุรกิจ รับเหมาเน้นงานระบบ 

     สื่อสาร (ซึ่งส ่วนใหญ่จะท�างาน 

     ระบบ Infrastructure ภายนอก 

     เป็นหลัก) 

 4. บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่ท�าธุรกิจ ผู ้ผลิต, ผู ้ค้า, ตัวแทน 

     จ�าหน่ายเคร่ืองจักรอัตโนมัติใน 

     อุตสาหกรรม รวมทั้งผู ้รับเหมา 

     ติดดตั้งเครื่องจักรด้วย

 5. บริษัท/ห้าง/ร้าน  ที่ท�าธุรกิจ ผู้น�าเข้า, ผู้ค้า, ตัวแทน 

     จ�าหน่ายเน้นผู ้ติดตั้งระบบ Fire  

     Alarm, BAS และระบบควบคุม 

     อัจฉริยะ

 6. บริษัท/ห้าง/ร้าน  ที่ท�าธุรกิจ ผู้น�าเข้า, ผู้ค้า ตัวแทน 

     จ�าหน่ายเน้นผู้ผลิต ระบบโทรศัพท ์

     อัตโนมัติ  (PABX)  และ Cal l  

     Center

C. ELECTRICAL / IT/ CCTV SHOP (หน้ำร้ำนหรือ SHOW  

 ROOM) และ MODERN TRADE STORE ได้แก่

 1.  บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่มีหน้าร้านหรือ SHOW ROOM  

     ท�า ธุร กิจ จ�าหน ่ายปลีกและส ่ง  

     อุปกรณ์ไฟฟ้าครบวงจร

 2.  บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่มีหน้าร้านหรือ SHOW ROOM  

     ท�า ธุรกิจ จ�าหน ่ายปลีกและส ่ง  

     คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ Network  

     และสื่อสาร 

 3. บริษัท/ห้าง/ร้าน  ที่มีหน้าร้านหรือ SHOW ROOM  

     ท�า ธุรกิจ จ�าหน ่ายปลีกและส ่ง  

     อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์

 4. บริษัท/ห้าง/ร้าน  ที่มีหน้าร้านหรือ SHOW ROOM  

     ท�า ธุรกิจ จ�าหน ่ายปลีกและส ่ง  

     กล้องวงจรปิด (CCTV)

 5. บริษัท/ห้าง/ร้าน  ที่มีหน้าร้านหรือ SHOW ROOM  

     ท�า ธุรกิจ จ�าหน ่ายปลีกและส ่ง  

     จานดาวเทียม TV และ TV รวม

 6. บริษัท/ห้าง/ร้าน  ที่มีหน้าร้านหรือ SHOW ROOM  

     ท�า ธุรกิจ จ�าหน ่ายปลีกและส ่ง  

     เครื่องลงเวลาและ ระบบปิด-เปิด 

     อัตโนมัติ

 7. บริษัท/ห้าง/ร้าน  ที่ท�าธุรกิจ ผู้น�าเข้า, ผู้ค้า ตัวแทน 

     จ�าหน่าย เน้นผู้ติดต้ังระบบกล้อง 

     วงจรปิด (CCTV)

 8. บริษัท/ห้าง/ร้าน  ที่ท�าธุรกิจ ผู้น�าเข้า, ผู้ค้า ตัวแทน 

     จ�าหน่ายเน้นผู ้ติดต้ังระบบเครื่อง 

     ลงเวลา และระบบปิด-เปิดอัตโนมัติ

 9. บริษัท/ห้าง/ร้าน  ที่ท�าธุรกิจ ผู้น�าเข้า, ผู้ค้า ตัวแทน 

     จ�าหน่ายเน้นผู้ติดตั้งระบบดาวเทียม  

     TV และ TV รวม

D. USER (ลูกค้ำที่ใช้งำน) ได้แก่

 1. ราชการ (กระทรวง, กรม, กอง)

 2. กองทัพไทย, กองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ,  

   กรมต�ารวจและหน่วยงานความมั่นคง

 3. รัฐวิสาหกิจ

 4. องค์การมหาชน

 5. องค์กรอิสระ

 6. ศาลยุติธรรม, ศาลรัฐธรรมนูญ, ศาลปกครอง ฯลฯ
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 7. มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นสูง รวมท้ัง 

   วิทยาลัยอาชีวะ และโรงเรียนทั้งราชการและเอกชน 

  8. ธนาคาร / สถาบันการเงิน / บริษัทเงินทุน / บริษัท 

   หลักทรัพย์ / กองทุน

 9. บริษัทประกันภัย

 10. โรงพยาบาล / สถานพยาบาล ทั้งราชการและเอกชน

 11. ศูนย์การค้า, ซีนีเพล็กต่างๆ, ห้างสรรพสินค้า, Modern  

   Trade (เพื่อก่อสร้าง)

 12. โรงงานอุตสาหกรรม และส�านักงานของโรงงาน 

   อุตสาหกรรม

 13. โครงการพิเศษต่างๆ

10.1.5  ภำพรวมอุตสำหกรรมและแนวโน้ม
 บรษิทัฯและธุรกิจจดัจ�าหน่ายสายสญัญาณ ด�าเนินธุรกิจ

อยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซึ่ง

ภาพรวมของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารใน

ปัจจุบัน มีรายละเอียดดังนี้

 ภำวะอุตสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร (ICT)และแนวโน้มในอนำคต
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) มกีารเปลีย่นแปลง

อย่างรวดเร็ว โลกมีการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารในทุกๆ ด้านมากย่ิงข้ึน การเกิดขึ้นของ

อินเตอร์เน็ตท�าให้มนุษย์สามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว ทั้งภาพ 

ข้อมูลและเสียง อีกท้ังยังช่วยลดเวลาในการติดต่อสื่อสารและลด

ต้นทุนในการรับรู ้ข่าวสารข้อมูล ท�าให้ท้ังภาครัฐและเอกชนของ

ประเทศไทยต้องมีการปรับตัวเพ่ือก้าวให้ทันกับพัฒนาการทาง

เทคโนโลยี อีกท้ังยังเป็นการลดต้นทุนการด�าเนินงานในระยะยาว 

และช่วยจดัระเบยีบในองค์กรให้มคีวามคล่องตวัและเพ่ิมมาตรฐาน

และประสิทธิภาพในการท�างานให้มากย่ิงข้ึน การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในงานด้านต่างๆ จึงทวีความ

ส�าคัญมากยิ่งขึ้น

 
 ตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
(ICT)
 จากรายงานของส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร ์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตลาด ICT ของประเทศไทยประกอบ

ด้วย 5 กลุ่มย่อย ได้แก่ 

 (1) ตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 

 (2) ตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ 

 (3) ตลำดสื่อสำร 

 (4) ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ และ 

 (5) ตลาดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ 
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  ที่มา : ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 จากข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทยปี 2559 และประมาณการปี 2560 โดยฝ่ายวิจัยนโยบายส�านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (“สวทช.”) พบว่า ในภาพรวม มูลค่าตลาดสื่อสารปี 2559 เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2558 ในอัตราร้อยละ 7.72 

คือเพิ่มขึ้นเป็น 577,329 ล้านบาทในปี 2559 จาก 535,989 ล้านบาทในปี 2558   ในขณะที่ประมาณการปี 2560 คาดว่ามูลค่าตลาดสื่อสาร

จะเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 9.49 เมื่อเทียบกับปี 2559 หรือคิดเป็นจ�านวนมูลค่าตลาดสื่อสารทั้งสิ้น 632,120 ล้านบาท โดยมูลค่าตลาดส่วนใหญ่

ยังคงมาจากตลาดบริการสื่อสารเป็นหลัก ซึ่งคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 371,011 ล้านบาทส�าหรับประมาณการปี 2560 หรือคิดเป็นร้อยละ 58.69 

ของตลาดสื่อสารทั้งหมด ในขณะที่อีกร้อยละ 41.31 มาจากตลาดอุปกรณ์สื่อสาร ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 261,109 ล้านบาท  โดยหากวิเคราะห์ต่อ 

เพื่อดูมูลค่าตลาดของธุรกิจจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณ ซึ่งอยู่ในตลาดอุปกรณ์สื่อสาร หมวดอุปกรณ์สื่อสารใช้สายของปี 2560 มีดังนี้

  ที่มา : ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ตลำดสื่อสำรของประเทศไทย
 ตลาดสือ่สาร (Communication Market) เป็นตลาดท่ีมคีวามส�าคญัในฐานะทีเ่ป็นแรงขบัเคลือ่นตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร (Information and Communication Market) อีกท้ังยังเป็นตลาดท่ีมีบทบาทและกลไกส�าคัญต่อการพัฒนาและเติบโตของภาค

เศรษฐกิจและสังคมของชาติ ดังจะเห็นได้ว่า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม ได้เปลี่ยนไป เพื่อให้สอดคล้องกับโลกของ

การสือ่สารทีป่รบัเปลีย่นไปเป็นเทคโนโลยีดิจติอล และมผีลต่อการขบัเคลือ่นทางเศรษฐกิจของประเทศ อนัส่งผลโดยตรงต่อสงัคมในโลกยุค

ใหม่ โดยใช้ชือ่กระทรวงใหม่เป็น กระทรวงดจิิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม โดยตลาดสือ่สารสามารถจ�าแนกได้เป็น 2 องค์ประกอบหลกัได้แก่

 1. ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร (Communication Equipment)

 2. ตลาดบริการสื่อสาร (Communication Service)

ประเภท
(หน่วย : ล้านบาท) อัตราการเติบโต

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560F 2557-2558 2558-2559F 2559-2560F

1. ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร 199,415 226,539 246,513 261,109 13.60% 8.82% 5.92%

2. ตลาดบริการสื่อสาร 300,326 309,450 330,815 371,011 3.04% 6.90% 12.15%

มูลค่ำตลำดรวม 499,741 535,989 577,328 632,120 7.3% 7.72% 9.49%

ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร
(หน่วย : ล้านบาท) อัตราการเติบโต

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560F 2557-2558 2558-2559F 2559-2560F

1. เครื่องโทรศัพท์ 93,358 105,020 111,413 119,970 12.49% 6.08% 7.68%

2. อุปกรณ์โครงข่ายหลัก 63,742 69,680 73,284 75,459 9.32% 5.17% 2.97%

3. อุปกรณ์สื่อสำรใช้สำย 14,978 16,030 16,733 18,115 7.02% 4.39% 8.26%

4. อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 27,337 35,809 45,086 47,565 30.99% 20.58% 5.50%

มูลค่ำตลำดรวม 199,415 226,539 246,516 261,109 13.60% 8.82% 5.92%
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 ตลาดอุปกรณ์ส่ือสารเป็นตลาดท่ีมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด ในปี 2559 ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร มีมูลค่า 246,516 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 226,539 ล้านบาทในปี 2558 คิดเป็นอัตราการเติบโต ร้อยละ 8.82 และประมาณการว่าในปี 2560 จะมีอัตราการ

เติบโตเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.92 หรือคิดเป็นมูลค่า 261,109 ล้านบาท   โดยที่ตลาดอุปกรณ์สื่อสารประกอบด้วย 

 1.  ตลาดเครื่องโทรศัพท์ (Telephone Handset) 

 2.  ตลาดอุปกรณ์โครงข่ายหลัก (Telco Network Equipment) 

 3.  ตลำดอุปกรณ์สื่อสำรใช้สำย (Wireline Equipment) และ 

 4.  ตลาดอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย (Wireless Equipment)

ตลาดอุปกรณ์สื่อสารใช้สาย 

(Wireline Equipment)

(หน่วย : ล้านบาท) อัตราการเติบโต

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560F 2558-2559 2559-2560F

1. Access Equipment 6,935 7,635 8,743 10.1% 14.5%

2. Network Cabling 5,878 6,460 6,925 9.9% 7.2%

3. PBX 3,217 2,638 2,447 -18.0% -7.20%

มูลค่ำตลำดรวม 16,030 16,733 26,858 4.4% 8.3%

  ที่มา : ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 ตลาดอุปกรณ์สื่อสารใช้สาย ซึ่งหากพิจารณาหัวข้อ Network Cabling จะพบว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยใน      

ปี 2559 มีการเติบโต 9.9% ด้วยมูลค่าตลาด 6,460 ล้านบาท  โดยคาดการณ์ว่าในปี 2560 จะมีการเติบโตที่ลดลง แต่ก็ยังเติบโต 7.2% จาก

ประมาณการณ์มูลค่าตลาด 6,925 ล้านบาท

 ส่วนหัวข้อ Access Equipment ซึ่งเป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณก็เช่นเดียวกัน กล่าวคือ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2559 มีมูลค่า

ตลาด 7,635 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.1% และประมาณการณ์ปี 2560 จะมีมูลค่าตลาด 8,743 ล้านบาท ซึ่งจะเพิ่มขึ้นถึง 14.5%

ÁÙÅ¤‹ÒµÅÒ´ÍØ»¡Ã³�Ê×่ÍÊÒÃ: 
ÍØ»¡Ã³�Ê×่ÍÊÒÃãªŒÊÒÂ»‚ 2558-2560f
Wireline Equipment: 2015-2017f

Ë¹‹ÇÂ: ÅŒÒ¹ºÒ· (Million ß)
ÍÑµÃÒ¡ÒÃàµÔºâµ: % (growth)

µÅÒ´ÍØ»¡Ã³�â¤Ã§¢‹ÒÂËÅÑ¡ ¨Óá¹¡µÒÁ¼ÅÔµÀÑ³±�Â‹ÍÂ
Telco Network Equipment by Sub-categories 10.8% 10.1% 14.5%

8.3%

4.4%

7.0%

18,115

16,733

16,030

»‚ 2560f/ 2017f

»‚ 2559/ 2016

»‚ 2558/ 2015
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IP PBX

-10.5% -18.0% -7.2%

3,
21
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63

8

2,
44
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PBX

ที่มา : ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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10.1.6 โอกำสทำงธุรกิจของธุรกิจ
 จัดจ�ำหน่ำยโครงข่ำยสำยสัญญำณ 
 (Network Cabling)
  โครงข่ายสายสัญญาณเป็นความจ�าเป็นของโลก 

  แห่งการสื่อสาร ซึ่งในปัจจุบันมีท้ังการสื่อสารผ่าน 

  สายสัญญาณ (Network Cabling) และการสื่อสาร 

  แบบไร้สาย (Wireless) และเหตผุลทีส่�าคญัในความ 

  จ�าเป็นท่ีจะต้องใช้การสื่อสารผ่านโครงข่ายสาย 

  สัญญาณ มีดังต่อไปนี้

   - สามารถและรองรับการส่งและรับข้อมูลขนาด 

    ใหญ่ได้ (Big Data)

   - สามารถและรองรับการส่งและรับข้อมูลด้วย 

    ความเร็วสูง (High Speed) 

   - มีความปลอดภัยสูง (High Security) 

   - ปราศจากการรบกวนจากสภาพแวดล้อม 

    (No Interference) 

   - ลงทุนต�่าเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายทั้งระบบ แต่ม ี

    ผลกระทบต่อการสือ่สารและอาจเสยีหายรนุแรง  

    (Low Investment but high impact) 

   โอกาสที่มีผลต่อเน่ืองจากยุทธศาสตร์การพัฒนา 

   โครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ของแผน 

   พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (2560 – 2564) 

   - การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง

   - การพัฒนาระบบโลจิสติกส์

   - การผลักดันพลังงาน

   - การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตัล

   โอกาสจากการขยายตัวของ Digital ตามแผนการ 

   ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ  

   20 ปี (2560 – 2579)

   - Smart Industry

   - Smart City

   - Smart People

      ฯลฯ

   โอกาสของการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี

   - 4G, 5G Mobile และ 1G, 10G 40G Ethernet

   - LoT (Internet of Thing)

   - FTTH (Fiber To the Home)

   - PoE (Power Over Ethernet)

   - Air Blow Fiber Optic

      ฯลฯ
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10.2 ธุรกิจโทรคมนำคม (TELECOM)
  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม

ผ่านโครงข่ายใยแก้วน�าแสง (Fiber Optic Network)      การให้บรกิาร

ตดิตัง้โครงข่ายโทรคมนาคม และให้บรกิารพืน้ท่ีดาต้าเซน็เตอร์ โดย

ในปัจจุบันบริการของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

10.2.1 กำรให้บริกำรโครงข่ำยวงจร
 สื่อสำรข้อมูลควำมเร็วสูง 
 (Data Service)
  บริษัทฯ ให้บริการโครงข่ายวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็ว

สงู (Data Service) โดยใช้โครงข่าย Interlink Fiber Optic ซึง่ก่อสร้าง

โดยน�าเทคโนโลยี Internet Protocol (IP) ท่ีทันสมยัและเป็นพ้ืนฐาน

ส�าหรบัการรบั-ส่งข้อมลู โดยอาศยัเทคโนโลยีทีส่�าคญั ได้แก่ Dense 

Wavelength Division Multiplexing (DWDM) และ Multi-Protocol 

Label Switching (MPLS) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีจะเพ่ิมขีดความ

สามารถของระบบโครงข่ายและสามารถให้บริการรับ-ส่งข้อมูลได้

ครบทกุรปูแบบ ซึง่เทคโนโลยีท่ีโครงข่าย Interlink Fiber Optic เลอืก

Layer ลักษณะกำรท�ำงำน

Layer 3 : Network Layer

Layer 2 : Data Link Layer

Layer 1 : Physical Layer

ก�าหนดเส้นทางการรับ-ส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย

ควบคุมการรับส่งข้อมูลในระดับฮาร์ดแวร์ และตรวจสอบ

ความถูกต้องในการรับ-ส่งข้อมูล

การก�าหนดวิธีควบคมุการรบัและการส่งข้อมลูระหว่างเครือ่ง

คอมพิวเตอร์ในระดับบิต โดยการเชื่อมต่อเข้ากับสายรับส่ง

ข้อมูล

ใช้ท�าให้สามารถให้บรกิารกับลกูค้าได้ถึงระดบั 3 (Layer 3 : Network 

Layer) โดยมคีณุสมบตัซิึง่เพ่ิมขึน้จากระดบั 2 (Layer 2 : Data Link 

Layer) ที่มีความสามารถเพียงควบคุมการรับส่งข้อมูล ดังนี้

  (1)  ความสามารถด้านการบริหารจัดการรับ-ส่งข้อมูล 

  ระหว่างเน็ตเวิร์ค (Managed Network)

 (2) ความสามารถในการจัดการเส้นทางการรับ-ส่งข้อมูล  

  (Routing) 

  (3) ความสามารถในการจัดล�าดับความส�าคัญในการรับส่ง 

  ข้อมูลตามประเภทการใช้งาน (Class of Service) และ 

  (4) ความสามารถในการรับรองคุณภาพในการให้บริการ  

  (Quality of Service) โดยการจดัล�าดบัความส�าคัญของ 

  ในการให้บริการแต่ละประเภท ซึ่งมีผลอย่างมากในการ 

  บริหารจัดการการส่งข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด  

  ทั้งยังป้องกันไม่ให้เกิดเป็นคอขวดภายในโครงข่ายและ 

  สามารถรองรับการส่งสัญญาณที่เ พ่ิมข้ึนถึงระดับ  

  100 Gbps และ 400 Gbps ในอนาคต
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 ทั้งนี้ การให้บริการโครงข่ายวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็ว

สูงของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1) Interlink MPLS IP-VPN
 บริการ Interlink MPLS IP-VPN เป็นบริการโครงข่าย 

ส่วนตัวเสมือนจริง (Virtual Private Network: VPN) ที่มีการส่งผ่าน

ข้อมลูด้วยเทคโนโลยีหลกั คอื MPLS (Multi-Protocol Label Switch-

ing) ท�าให้เกิดเป็นวงจรเสมอืนและสามารถเชือ่มต่อระหว่างจดุใดๆ 

ต่อจุดใดๆ (Multi Point to Multi Point) ภายในองค์กรเข้าหากันได้ 

โดยไม่จ�าเป็นต้องส่งข้อมลูกลบัมาประมวลผลท่ีส่วนกลาง อกีท้ังยัง

สามารถก�าหนดล�าดับความส�าคัญของข้อมูลตามประเภทการใช้

งาน (Class of Service) และมคีวามสามารถในการรบัรองคณุภาพ

การให้บรกิาร (Quality of  Services) โดยการจดัล�าดบัความส�าคญั

ของการให้บริการ  แต่ละประเภท ซึ่งบริการ MPLS IP-VPN จะช่วย

ให้ผู้ใช้บริการสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการเช่าวงจรสื่อสารที่เชื่อม

ต่อระหว่างส�านักงานได้ และจะช่วยเพ่ิมความสะดวกในการเชื่อม

โยงโครงข่ายของลกูค้าท่ีมอียู่ในหลายๆ พ้ืนท่ีโดยท่ีไม่จ�าเป็นต้องจอง

วงจรส่วนตัวตลอดเวลาท�าให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า

และเต็มประสิทธิภาพ

 นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยังสามารถบรหิารจดัการการส่งผ่าน

ข้อมูลด้วยระบบบริหารจัดการโครงข่าย (Network Management 

System - NMS) เพื่อท�าการตรวจสอบและควบคุมการท�างานของ

อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกีย่วข้องภายในโครงข่ายทั้งหมด และสามารถช่วย

บรหิารจดัการอปุกรณ์ในส่วนท่ีเป็นของผูใ้ช้บรกิารได้อกีด้วย และใน

กรณีเกิดเหตุขัดข้องยังสามารถเปลี่ยนเส้นทางการส่งข้อมูลไปยัง

เส้นทางส�ารองแบบอัตโนมัติภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว (น้อยกว่า 

50 มิลลิวินาที) จึงสามารถมั่นใจได้ว่าการให้บริการจะอยู่ในสภาวะ

ปกติตลอด 24 ชั่วโมง

 บริการ Interlink MPLS IP-VPN นั้นเหมาะส�าหรับกลุ่ม

ผู้ใช้บริการที่มีความต้องการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างจุดใดๆ ต่อจุด

ใดๆ (Multi Point to Multi Point) อาท ิการเชือ่มต่อระหว่างส�านกังาน

ขององค์กรที่มีส�านักงานสาขามากกว่า 2 แห่ง เช่น ธนาคาร บริษัท

หลกัทรพัย์ ห้างสรรพสนิค้าและซปุเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น รวมท้ังกลุม่

ผู้ใช้บริการที่มีการรับ-ส่งข้อมูลมากกว่า   1 ประเภทไม่ว่าจะเป็น 

ประเภท Voice, Video, Data หรอื Internet ทัง้นี ้บรษิทัฯ ยังสามารถ

ให้บรกิารกับผูที้ม่ใีบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ประเภท

ที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่มีความต้องการเชื่อมต่อจากจุดแลกเปลี่ยน

อินเตอร์เน็ทไปยังลูกค้าปลายทางผ่านทางบริการดังกล่าวของบ

รษิทัฯ ได้อกีด้วย และนอกจากน้ียังสามารถเชือ่มต่อกับอปุกรณ์เพ่ิม

เติมเพ่ือต่อยอดไปยังบริการเสริมอื่นๆ เช่น บริการโทรศัพท์ผ่าน

ระบบโครงข่าย (Voice over MPLS), ระบบการประชุมเสมือนจริง

ผ่านระบบโครงข่าย (Video Conference over MPLS) และการบีบ

อัดข้อมูลและการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ (High Definition TV 

Broadcast) เป็นต้น 
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 จุดเด่นของบริกำร Interlink MPLS IP-VPN

  ติดตั้งโดยเคเบิ้ลใยแก้วน�าแสงทั้งระบบซึ่งสามารถเพ่ิม 

  หรือลดความเร็วได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนชนิดของสาย 

  สัญญาณ

  มีเสถียรภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพสูง เช่น 

  เดยีวกับ Leased Line, Frame Relay และ Asynchronous  

  Transfer Mode (ATM)

  สามารถจัดล�าดับความส�าคัญของแต่ละแอพพลิเคชั่น 

  การใช้งานได้ตั้งแต่ภาพ เสียง ข้อมูลและการเชื่อมต่อ 

  อนิเตอร์เน็ทตามแต่ละความต้องการของลกูค้าแต่ละราย  

  และสามารถรบัรองคณุภาพการให้บรกิารตามระดับการ 

  ให้บริการ (QoS) ที่ก�าหนดได้

  มีการเชื่อมต่อโครงข่ายหลักแบบ Ring Topology ซึ่ง 

  เป็นการเชื่อมต่อแบบวงแหวน เพ่ือความเสถียรของ 

  โครงข่ายและเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดตลอดการใช้งาน 

  เนื่องจากหากโครงข่ายเกิดความขัดข้องที่จุดใดจุดหน่ึง 

  โครงข่ายจะยังคงให้บริการได้ตามปกติ

  ระบบจดัหาเส้นทางอตัโนมตัใินกรณีเส้นทางบางเส้นทาง 

  ขัดข้อง (วงจร Back Up)

  โครงข่ายหลักสามารถรองรับการเชื่อมต่อขนาดใหญ่ได ้

  ถึง 10 Gbps

  มีความยืดหยุ่นในการเพ่ิมหรือลดความเร็วท่ีลูกค้า 

  ต้องการใช้บรกิารในแต่ละจดุ หรอื เพ่ิมหรอืลดขนาดของ 

  ช่องสัญญาณได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบ NMS นอกจาก 

  นีใ้นกรณีทีพ่บเหตขุดัข้อง บรษิทัฯ สามารถเชือ่มต่อไปยัง 

  อุปกรณ์ของผู้ใช้งานได้ เพ่ือความรวดเร็วในการแก้ไข 

  ปัญหาและช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้จากส่วนกลาง 

  ทันที โดยอาจจะไม่จ�าเป็นต้องเดินทางไปที่จุดที่เกิดเหตุ 

  ขัดข้อง

  สามารถเลือกเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ (Access) ได ้

  หลากหลาย เช่น Fast Ethernet/Gigabit Access,  

  Leased Line เป็นต้น โดยไม่ต้องแยกระบบ Network  

  ท�าให้ลูกค้าสะดวกต่อการดูแลและซ่อมบ�ารุง

  มีทีมคอยเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง  

  ทุกวันไม่มีวันหยุด

 2)  Interlink Wavelength
  บริการ Interlink Wavelength เป็นการให้บริการเชื่อม

ต่อเพ่ือรับ-ส่งข้อมูลขนาดใหญ่ส�าหรับผู้ใช้บริการท่ีมีความต้องการ

ความกว้างของช่องสัญญาณ (Bandwidth) มากกว่า 1 Gbps  

ขึ้นไป โดยเป็นการส่งข้อมูลผ่านโครงข่าย Interlink Fiber Optic   

ด้วยเทคโนโลยีหลัก DWDM   ซึ่งเป็นเทคนิคการส่งข้อมูลบนเคเบิ้ล

ใยแก้วน�าแสงโดยใช้วิธีส่งข้อมูลไปบนหลาย ๆ ช่วงความยาวคลื่น 

จึงท�าให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการส่งข้อมูลจ�านวนมาก

ไปพร้อมๆ กันบนโครงข่ายใยแก้วน�าแสง และช่วยลดค่าใช้จ่ายใน

การรับ-ส่งข้อมูล เหมาะส�าหรับกลุ่มผู้ใช้บริการท่ีมีความต้องการ

เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างจุดต่อจุด และมีความต้องการช่องสัญญาณ

ขนาดใหญ่มากกว่า 1 Gbps ข้ึนไป กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ  

Interlink Wavelength เช่น กลุ่มผู้ใช้บรกิารท่ีต้องการเชือ่มต่อข้อมลู

ระหว่างดาต้าเซน็เตอร์ 2 แห่ง กลุม่ผูใ้ห้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที ่และ

กลุ่มผู้ให้บริการ Internet ตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นต้น
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 จุดเด่นของบริกำร Interlink Wavelength

  ติดตั้งโดยเคเบิ้ลใยแก้วน�าแสงท้ังระบบซึ่งสามารถเพ่ิม 

  หรือลดความเร็วได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนชนิดของสาย 

  สัญญาณ

  รองรับการส่งผ่านข้อมูลขนาดใหญ่สามารถเลือกใช ้

  บริการได้ตั้งแต่ 1 Gbps / 2.5 Gbps / 10 Gbps /  

  40 Gbps  และ 100 Gbps

  ต้นทุนของการรับ-ส่งข้อมูลต่อ Mbps ต�่ากว่าการ 

  เชื่อมต่อแบบปกติ 

  สามารถเลือกเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ (Access) ได ้

  หลากหลาย เช่น DWDM, SDH และ Ethernet

  ผูใ้ช้บรกิารไม่ต้องลงทุนในอปุกรณ์เชือ่มต่อท่ีมรีาคาแพง

  มีทีมคอยเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง  

  ทุกวันไม่มีวันหยุด

 3) Interlink Dark Fiber
 บริการ Interlink Dark Fiber เป็นการให้บริการเชื่อมต่อ

ข้อมูลของผู้ใช้บริการผ่านโครงข่าย Interlink Fiber Optic  ซึ่งผู้ใช้

บริการสามารถเลือกเทคโนโลยีส�าหรับการรับ-ส่งข้อมูลที่ตนเอง

ต้องการได้โดยอสิระ รวมถึงยังเป็นผูร้บัผิดชอบในการบรหิารจดัการ

โครงข่ายเองท้ังหมด ซึ่งเหมาะส�าหรับกลุ่มผู้ใช้บริการที่มีความ

ต้องการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างจุดต่อจุดและมีความต้องการช่อง

สัญญาณขนาดใหญ่ รวมทั้งมีบุคลากรที่จะบริหารจัดการโครงข่าย

เป็นของตนเอง ซึง่ลกูค้าเป้าหมายหลกัจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ เช่น 

กลุ่มธนาคารพาณิชย์ กลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และกลุ่มผู้

ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ประเภทที่ 1, 2 และ 

3 เป็นต้น
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 จุดเด่นของบริกำร Interlink Dark Fiber

  ติดตั้งโดยเคเบิ้ลใยแก้วน�าแสงท้ังระบบซึ่งสามารถเพ่ิม 

  หรือลดความเร็วได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนชนิดของสาย 

  สัญญาณ

  รองรับเทคโนโลยีตามแต่ที่ผู ้ใช้บริการเลือกและยัง 

  สามารถก�าหนดความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลต่างๆ ได ้

  อย่างอสิระ ไม่ว่าจะเป็น High Definition TV Broadcast  

  3G หรือ 4G เป็นต้น

  โครงข่ายใยแก้วน�าแสงของผู้ใช้บริการได้รับการดูแล 

  อย่างดีจากทีมงานของบริษัทฯ โดยลูกค้าสามารถ 

  แลกเปลี่ยนข้อมูลกับศูนย์ควบคุมโครงข่าย (Network  

  Operation Center) ของบริษัทฯ เพ่ือให้บริษัทฯ ช่วย 

  เฝ้าระวังและติดตามสถานะของระบบได้

  มีทีมคอยเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง  

  ทุกวันไม่มีวันหยุด

 4)  Interlink IPLC
 เป็นการให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมต่อใน

ลักษณะจุดต่อจุด (Point to Point) ผ่านโครงข่าย Interlink Fiber 

Optic ในประเทศไทยไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ผ่านทางโครงข่าย

ความร่วมมือของพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งเป็นผู้น�าด้านการให้บริการ

เชื่อมต่อข้อมูลในต่างประเทศ (Global Network Operator) เหมาะ

ส�าหรับกลุ่มผู้ใช้บริการท่ีมีความต้องการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง 

จุดต่อจุดไปยังปลายทางในต่างประเทศ หรือการเชื่อมต่อจาก 

ต่างประเทศมายังประเทศไทย เช่น องค์กรหรือธุรกิจที่มีสาขาอยู่ 

ต่างประเทศ สถานทตู หรอืองค์กรระหว่างชาต ิธุรกิจการโรงแรมและ

การท่องเท่ียว ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจน�าเข้าและส่งออก, ผู้ให้บริการ

อนิเตอร์เน็ต และกลุม่ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

ประเภทที่ 1, 2 และ 3 เป็นต้น
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 จุดเด่นของบริกำร Interlink IPLC

  ติดตั้งโดยเคเบ้ิลใยแก้วน�าแสงท้ังระบบซึ่งสามารถเพ่ิม 

  หรือลดความเร็วได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนชนิดของสาย 

  สัญญาณ

  เป็นวงจรสื่อสารความเร็วสูงท่ีมีความเร็วคงที่อยู่ตลอด 

  เวลา ท�าให้สามารถใช้งานของความกว้างของช่อง 

  สัญญาณ (Bandwidth) อย่างเต็มประสิทธิภาพ

  เป็นวงจรสื่อสารความเร็วสูงที่รองรับการสื่อสารทุกรูป 

  แบบไม่ว่าจะเป็นภาพ เสียง ข้อมูลและมัลติมีเดียอื่นๆ

  สามารถรองรบัการเชือ่มต่อได้หลากหลาย เช่น DWDM  

  SDH และ Ethernet

  รองรับการส่งผ่านข้อมูลขนาดใหญ่สามารถเลือกใช ้

  บรกิารได้ตัง้แต่ 1 Gbps/2.5 Gbps/10 Gbps/40 Gbps  

  และ 100 Gbps

  ผูใ้ช้บรกิารไม่ต้องลงทุนในอปุกรณ์เชือ่มต่อทีม่รีาคาแพง 

  ตลอดเส้นทางจากต้นทางไปยังปลายทาง

  มีทีมคอยเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย และกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยส�ำหรบั 

บริกำรโครงข่ำยวงจรสื่อสำรข้อมูลควำมเร็วสูง
 บรษิทัฯ มทีีมงานขายเป็นของตนเอง ท่ีจะท�าการตดิต่อและ

เจรจากับลูกค้าโดยตรง โดยบริษัทฯ แบ่งทีมขายออกเป็น  5 กลุ่ม 

ตามลักษณะของกลุม่ลูกคา้เปา้หมาย เนือ่งจากแต่ละกลุ่มลกูคา้มี

ความต้องการที่แตกต่างกัน โดยฝ่ายขายจะท�าหน้าที่ดูแลและน�า

เสนอบริการต่างๆ ให้แก่ลูกค้า และเลือกสรรบริการให้เหมาะกับ

วัตถุประสงค์การด�าเนินธุรกิจของลูกค้าแต่ละราย เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลูกค้าของ 

บริษัทฯ ครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้าเอกชน และหน่วยงานของภาครัฐ 

ซึ่งสามารถจ�าแนกออกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้

 1.  กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจท่ัวไป (BIZ)  หมายถึง กลุ่ม 

  ผูป้ระกอบธุรกิจทีต้่องการเชือ่มต่อระหว่างส�านักงานของ 

  องค์กรท่ีมีส�านักงานสาขามากกว่า 2 แห่ง หรือการ 

  เชื่อมต่อระหว่างส�านักงานกับศูนย์ส�ารองข้อมูล โดยใน 

  ปัจจุบันลูกค้าในกลุ่มนี้ของบริษัทฯ เช่น บริษัท เมเจอร์  

  ซนีีเพล็กซ์ กรุป้ จ�ากัด (มหาชน) บรษิทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์  

  จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด  

  (ประเทศไทย) เป็นต้น

 2. กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจด้ำนกำรถ่ำยทอดสัญญำณ 

  วทิยุโทรทัศน์ (MBC) หมายถึง กลุม่สถานีโทรทัศน์ กลุม่ 

  ผู้ประกอบการกลุ่มเคเบิ้ลทีวี ผู้ประกอบการดิจิตอลทีวี  

  และผู้ผลิตรายการ (Content Provider) ท่ีต้องการ 

  ส่งกระจายข่าวสาร ข้อมลูมลัติมเีดีย (Multimedia) ต่างๆ 

  ไปยังผู้รบัปลายทาง ซึง่เป็นกลุ่มท่ีต้องการช่องสญัญาณ 

  ขนาดใหญ่ส�าหรบัการรบั-ส่งข้อมลูมลัตมิเีดยี แบบ Real  

  time โดยในปัจจุบันลูกค้าในกลุ่มน้ีของบริษัทฯ เช่น  

  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย  

  จ�ากัด และบริษัท วอยซ์ ทีวี จ�ากัด เป็นต้น

 3. กลุม่ผูป้ระกอบธรุกิจให้บรกิำรด้ำนกำรสือ่สำรและ 

  โทรคมนำคม (ISP) หมายถึง ผูป้ระกอบการท่ีให้บรกิาร 

  ด้านโครงข่ายส่ือสารข้อมูล บริการด้านระบบโทรศัพท ์

  เคลื่อนท่ี บริการด้านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นกลุ่มท่ี 

  ต้องการช่องสญัญาณส�าหรบัรบัส่งข้อมลูขนาดใหญ่และ 

  ให้ความส�าคัญต่อเสถียรภาพในการรับส่งข้อมูล และ 
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  ผู้ให้บริการออกแบบระบบ (System Integrator) เพื่อให้ 

  บริการลูกค้าในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโทรคมนาคม  

  โดยในปัจจุบันลูกค้าในกลุ่มน้ีของบริษัทฯ เช่น บริษัท  

  ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน) บริษัท อินเทอร์เน็ต 

  ประเทศไทย จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล  

  คอนเวอร์เจ้นซ์ จ�ากัด บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด  

  (มหาชน) และบริษัท เคิร์ซ จ�ากัด เป็นต้น

 4.  กลุม่ผูป้ระกอบธุรกิจธนำคำร บรษิทัหลกัทรพัย์ และ 

  บริษัทประกัน (BFI) หมายถึง ผู้ประกอบการกลุ่ม 

  ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทประกัน ซึ่งเป็น 

  กลุ่มที่มีสาขาเป็นจ�านวนมาก และให้ความส�าคัญต่อ 

  ความปลอดภัยและเสถียรภาพในการรับส่งข้อมูล โดย 

  ในปัจจุบันลูกค้าในกลุ่มนี้ของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท 

  หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ�ากัด  

  (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน) บริษัท  

  น�าสินประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) เป็นต้น

 5.  กลุ่มลูกค้ำท่ีเป็นองค์กรภำครัฐ (GOV) หมายถึง  

  หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้วิธี 

  จัดซื้อจัดจ้างในลักษณะเดียวกันกับระเบียบของทาง 

  ราชการ เช่น มีการสอบราคา การประกวดราคาทาง 

  อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โดยในปัจจุบันลูกค้าใน 

  กลุ่มน้ีของบริษัทฯ ได้แก่ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส ์

  ทหารอากาศ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

  กรุงเทพ เป็นต้น

กลยุทธ์กำรแข่งขัน
 1. กำรติดตั้งโครงข่ำยใยแก้วน�ำแสงด้วยเส้นทำงท่ี 

  แตกต่ำง

 บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส�าคัญของเสถียรภาพในการ 

เชือ่มต่อข้อมลูท่ีสงูทีส่ดุ โดยผูใ้ช้งานต้องสามารถใช้งานโครงข่ายได้

อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ (Service Availability) บริษัทฯ  

จึงเลือกใช้เสาโทรเลขตามแนวรถไฟเป็นเส้นทางหลักในการวาง 

โครงข่าย Interlink Fiber Optic เนื่องจากเสาโทรเลขตามแนวรถไฟ

นัน้มคีวามปลอดภัยสงูกว่าเสาไฟฟ้าบนถนนสาธารณะ ซึง่มโีอกาส

เกดิการหกัโค่นจากอบุตัเิหตบุนท้องถนนได้มากกว่าเสาโทรเลขตาม

แนวรถไฟ โดยบริษัทฯ ได้ท�าสัญญากับการรถไฟแห่งประเทศไทย

เพ่ือขออนุญาตท�าการพาดสายเคเบิ้ลใยแก้วน�าแสงไปตาม 

เสาโทรเลข การวางโครงข่าย  ใยแก้วน�าแสงตามแนวรถไฟท�าให้

บริษัทฯ สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการพาดสายลงได้เนื่องจาก

ความถ่ีของเสาโทรเลขตามแนวรถไฟมีน้อยกว่าเสาไฟฟ้าตาม 

แนวถนน 

 นอกจากนี้ ในการวางโครงข่าย Interlink Fiber Optic ตาม

เส้นทางหลัก เส้นทางส�ารองและเส้นทางย่อยท่ีเข้าถึงลูกค้าซึ่งจะ

ต้องวางโครงข่ายไปตามเสาไฟฟ้าบนถนนสาธารณะนัน้ บรษิทัฯ จะ

พิจารณาเลือกท่ีจะติดต้ังในเส้นทางท่ีไม่ทับซ้อนกับผู้ให้บริการราย

อื่นเท่าท่ีจะเป็นไปได้ เพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการใช้บริการให้

แก่ลูกค้า และสร้างความแตกต่างจาก ผู้ให้บริการรายอื่น

 2. กำรให้บริกำรผ่ำนใยแก้วน�ำแสงทั้งเส้นทำง 

  (End to End Fiber Optic) และครอบคลุมท่ัวประเทศ

 บริษัทฯ เล็งเห็นความส�าคัญของการเชื่อมต่อข้อมูลที่มี 

ขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ 

จึงได้สร้างโครงข่ายโดยก�าหนดให้เป็นเคเบิ้ลใยแก้วน�าแสงทั้ง 

เส้นทาง ซึ่งรวมถึงโครงข่ายย่อยท่ีท�าการเชื่อมต่อไปยังลูกค้า 

ปลายทาง (Access) เน่ืองจากใยแก้วน�าแสงนัน้สามารถรองรบัการ

รบั-ส่งข้อมลูได้สูงสุด และมเีสถียรภาพในการใช้งานท่ีมากกว่าโครง

ข่ายประเภทอื่นๆ เช่น โครงข่ายสายโทรศัพท์ หรือโครงข่าย 

สายทองแดง เป็นต้น นอกจากนั้น การที่โครงข่ายของบริษัทฯ เป็น

โครงข่ายใยแก้วน�าแสงท้ังเส้นทางท�าให้ไม่เกิดปัญหาคอขวดจาก

การเปลีย่นประเภทโครงข่ายในการรบั-ส่งข้อมลู จงึท�าให้ผูใ้ช้บรกิาร

ได้รับประโยชน์จากการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น การ

เพ่ิมหรือลดขนาดช่องสัญญาณในบางช่วงเวลา ซึ่งโครงข่ายบาง 

โครงข่ายอาจไม่สามารถด�าเนินการให้ได้เน่ืองจากมีข้อจ�ากัดของ

โครงข่ายที่ไม่เป็นโครงข่ายใยแก้วน�าแสงทั้งหมด 

 นอกจากน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้วาง 

โครงข่าย ครอบคลุมแล้วทั้งสิ้น 75 จังหวัด โดยสามารถให้บริการได้ 

77 จังหวัดท่ัวประเทศ ซึ่งการท่ีโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วน�าแสงของ 

บริษัทฯ ครอบคลุมท่ัวประเทศและจะเชื่อมต่อกับโครงข่ายเคเบิ้ล 

ใยแก้วน�าแสงของประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ สิงค์โปร์ มาเลเซีย 

กัมพูชา ลาว และพม่า นั้นจะท�าให้บริษัทฯ สามารถให้บริการแก่

ลกูค้าได้อย่างครอบคลมุทกุรปูแบบ ท้ังการเชือ่มต่อภายในประเทศ

และการเชือ่มต่อไปยังต่างประเทศและรวมถึงสามารถควบคมุต้นทนุ

การให้บริการให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า
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 3. กำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีเสถียรภำพ

 บรษิทัฯ ใช้เทคโนโลยี MPLS (Muti Protocal Label Switching) 

และ DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) โดย

เป็นเทคโนโลยีที่จะเพ่ิมขีดความสามารถของระบบโครงข่ายและ

สามารถให้บริการรับ-ส่งข้อมูลได้ครบทุกรูปแบบ ซึ่งสามารถให้

บริการกับลูกค้าได้ถึงระดับ 3 (Layer 3: Network Layer) ซึ่งมี

คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นจากระดับ 2 (Layer 2: Data Link Layer) ที่ใช้

กันอย่างแพร่หลายอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเทคโนโลยี MPLS นั้นจะช่วย

เพ่ิมความสามารถด้านการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างเน็ตเวิร์ค และการ

จัดการเส้นทางการส่งข้อมูล (Routing) ซึ่งมีผลอย่างมากในการ

บริหารจัดการกับการรับ-ส่งข้อมูลที่เป็นคอขวดและรองรับการส่ง

สัญญาณและข้อมูลชนิดต่างๆ ท่ีเพ่ิมมากข้ึน และในส่วนของ

เทคโนโลยี DWDM น้ัน จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการรับส่ง

ข้อมูลภายในโครงข่ายโดยใช้วิธีส ่งข้อมูลไปบนหลายๆ ช่วง

ความยาวคลื่นไปในเส้นใยแก้วน�าแสง 1 เส้น ซึ่งท�าให้สามารถส่ง

ข้อมูลได้มากถึง 100 Gbps และด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยให้

โครงข่ายใยแก้วน�าแสงของบริษัทฯ สามารถรับส่งข้อมูลได้อย่าง

รวดเร็ว มีความปลอดภัย และระบบมีเสถียรภาพ ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญ

ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และเป็นเทคโนโลยีที่ผู้ให้บริการด้าน

โทรคมนาคมรายใหญ่ของโลกต่างเลือกใช้ เช่น Singtel AT&T Ver-

izon และ British Telecom เป็นต้น 

 4. กำรให้บริกำรตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 

  (Customization)

 บริษัทฯ มีนโยบายให้บริการตามความต้องการของผู้ใช้

บรกิาร (Customization) จากการที ่บรษิทัฯ เลง็เห็นถึงความต้องการ

ทีผู่ใ้ช้บรกิารอาจมคีวามแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที ่เช่น ธนาคารบาง

สาขาอาจจ�าเป็นต้องใช้งานด้านการส่งข้อมลูภาพมาก ในขณะท่ีอกี

สาขาหนึ่งอาจไม่มีความจ�าเป็นดังกล่าว บริษัทฯ จะด�าเนินการ

ออกแบบบริการให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายในแต่ละพ้ืนที่ตาม

ความต้องการของลูกค้า ด้วยนโยบายการให้บริการดังกล่าว ท�าให้

บริษัทฯ มีความแตกต่างจาก   ผู้ให้บริการรายอื่นซึ่งอาจไม่สามารถ

ปรบัเปลีย่นตามความต้องการของลกูค้าได้เนือ่งจากข้อจ�ากัดต่างๆ 

เช่น โครงข่ายการให้บริการ เทคโนโลยีหลักที่ใช้งาน เป็นต้น อีกทั้ง

บริษัทฯ ยังมีการจัดสัมมนาด้านเทคโนโลยีร ่วมกับผู ้น�าด้าน

เทคโนโลยี เช่น CISCO Huawei Ericsson และอื่นๆ เพื่อให้วิศวกร 

หรอืทมีผูบ้รหิารของผูใ้ช้บรกิารมคีวามเข้าใจในเทคโนโลยีท่ีมากขึน้ 

ท�าให้เกิดความต้องการใหม่ๆ ที่บริษัทฯ สามารถตอบโจทย์ได้ และ

รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้งานให้มีความเชื่อมั่น 

ในบริการและไม่เปลี่ยนไปใช้ผู้บริการรายอื่น

 5. กำรด�ำเนินธุรกิจโดยเน้นควำมเป็นกลำง

 บริษัทฯ ถือครองใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

ประเภทท่ี 3 แต่เพียงประเภทเดียว โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างโครงข่าย 

ใยแก้วน�าแสงให้มคีวามครอบคลมุและดแูลโครงข่ายใยแก้วน�าแสง

ให้มีความเสถียรท่ีสุด โดยบริษัทฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะด�าเนินการ 

ขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในการให้บริการ

อินเตอร์เน็ต เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าส่วนใหญ่ 

ของบรษิทัฯ ท่ีเป็นกลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจให้บรกิารด้านการสือ่สารและ

โทรคมนาคม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ท�าให้มั่นใจ

ได้ว่าบริษัทฯ จะไม่ท�าธุรกิจแข่งขันกับลูกค้าของบริษัทฯ ในการให้

บริการอินเตอร์เน็ต ซึ่งแตกต่างจาก  ผู้ให้บริการโครงข่ายสื่อสาร

ความเร็วสูงบางรายซึ่งมีใบอนุญาตประกอบกิจการหลายประเภท

ท้ังประเภทให้บริการโครงข่ายและให้บริการอินเตอร์เน็ต ซึ่งอาจ

ท�าให้เกิดการท�าธุรกิจที่ทับซ้อนกับลูกค้าของตนเอง 

 6. คุณภำพบริกำร Service Level Agreement 

  (SLA) ที่ระดับ 99.9% 

 ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: 

SLA) เป็นข้อตกลงเพ่ือรบัประกันคุณภาพการให้บรกิารระหว่างผูใ้ห้

บริการกับผู้รับบริการ เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้รับบริการตามระดับ

ที่ตกลงกันไว้ โดยธุรกิจการให้บริการโทรคมนาคมมีการรับประกัน

มาตรฐาน Service Level Agreement ที่ระดับที่แตกต่างกัน เช่น 

SLA 99% หรือ SLA 99.9% ซึ่งเป็นระดับการให้บริการที่จะเกิดการ

ขัดข้องหรือไม่สามารถให้บริการได้ (Downtime) เพียง 438 นาที 

หรือ 43 นาทีส�าหรับการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 30 วัน 

ต่อเดือน ตามล�าดับ โดยบริษัทฯ สามารถให้บริการลูกค้าได้ด้วย

มาตรฐานและคุณภาพบริการ Service Level Agreement (SLA) 

ท่ีระดับไม่ต�่ากว่า 99.9% เน่ืองจากโครงข่ายใยแก้วน�าแสงซึ่งเป็น

เส้นทางหลักของบริษัทฯ ติดตั้งบนเสาโทรเลขตามเส้นทางรถไฟ

ประกอบกับการมีเส้นทางส�ารองซึ่งติดตั้งบนเสาไฟฟ้าตามเส้นทาง

ถนน ซึ่งจะสามารถป้องกันปัญหาอันอาจเกิดจากการขัดข้องของ

เส้นทางใดเส้นทางหนึ่งได้ โดยเมื่อเกิดปัญหาที่เส้นทางหนึ่ง ระบบ

ก็จะท�าการสลบัเปลีย่นไปใช้โครงข่ายในอกีเส้นทางหน่ึงได้นอกจาก

นี้ บริษัทฯ ยังมีระบบการเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันโดย 

ทมีงานในศนูย์ปฏิบตักิารโครงข่าย Network Management Center 
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(NMC) ที่จะคอยเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุเสีย และตรวจติดตามแก้ไข

ในกรณีท่ีมีเหตุเสียต่างๆ เกิดขึ้นในระบบของบริษัทฯ ซึ่งสามารถ

ตรวจจับได้จากทุกวงจรของลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทฯ และมีการ

แจ้งเตอืนและแจ้งอพัเดททุกครัง้ทีม่คีวามคบืหน้าในการด�าเนนิงาน

เพื่อให้ลูกค้าที่ใช้บริการรู้ความเคลื่อนไหวในการด�าเนินงาน ซึ่งการ

เข้าแก้ไขเหตุขัดข้องต่างๆ จะสามารถด�าเนินการได้ตลอด 24 ชม. 

เน่ืองจากการติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายของบริษัทฯ น้ันติดต้ังอยู่ใน

พ้ืนท่ีที่บริษัทฯ สามารถเข้า-ออกได้ตลอดเวลาแม้ในเวลากลางคืน

หรือวันหยุด ซึ่งจะด�าเนินการผ่านทางทีมงานของบริษัทฯ ท่ีอยู่

ประจ�าศูนย์ปฏิบัติการและซ่อมบ�ารุงโครงข่ายตามภูมิภาคต่างๆ 

(Operation and Maintenance Center) ทั้ง 38 ศูนย์ทั่วประเทศ  

อีกท้ังบริษัทฯ ยังน�าเอาเทคโนโลยีการตรวจติดตามทีมงาน GPS 

Tracking เพ่ือตรวจเช็คความเรียบร้อยและประสิทธิภาพการเข้า

แก้ไขเหตุเสียของทีมงานเพ่ือให้มั่นใจได้ว่า ลูกค้าที่ใช้บริการจะได้

รบับรกิารทีด่ทีีส่ดุและสามารถการนัตคีวามเสยีหายให้เกิดน้อยท่ีสดุ

กับลูกค้าของบริษัทฯ หากเกิดเหตุเสียขึ้น ภายใต้นโยบายการ

ควบคมุการบรกิาร ซึง่ก�าหนดระยะเวลาการเข้าถงึเหตเุสยีและซ่อม

เหตุเสยีทัว่ประเทศ (Mean Time to Recover: MTTR) ไว้ท่ี   4 ชัว่โมง

ทั่วประเทศ โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถรักษาคุณภาพการให้

บริการโครงข่ายเฉลี่ยได้ที่ระดับ 99.963% ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่

ก�าหนดไว้

 7. กำรดูแลหลังกำรขำยโดยทีมวิศวกร 100%

 บริษัทฯ มีนโยบายให้บริการหลังการขายด้วยทีมวิศวกร 

100% เพ่ือให้สามารถตอบโจทย์ผู ้ใช้บริการได้อย่างทันท่วงที 

เน่ืองจากบริการของบริษัทฯ เป็นบริการที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี

ท�าให้มคีวามซบัซ้อนในการด�าเนนิการและแก้ไขเหตขัุดข้อง บรษิทัฯ 

จึงเล็งเห็นความส�าคัญในการจัดตั้งทีมวิศวกรให้เป็นผู้รับเรื่องและ 

ผู้แก้ไขปัญหาท�าให้สามารถย่นระยะเวลาแก้ไขปัญหาลงได้อย่างมี

นยัส�าคญั และสามารถท�าให้ลกูค้าพอใจบรกิารและมัน่ใจบรกิารใน

กรณีมีเหตุเสียเกิดขึ้นหรือต้องการความช่วยเหลือต่างๆ อีกด้วย

10.2.2 กำรให้บริกำรติดตั้งโครงข่ำย
 โทรคมนำคม
  การให้บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทฯ 

เป็นการให้บริการแบบครบวงจร ต้ังแต่การให้บริการด้านการให้ 

ค�าปรึกษา ออกแบบ และด�าเนินการติดตั้งโครงข่ายที่เก่ียวข้องกับ

ระบบสื่อสารความเร็วสูง ซึ่งเป็นการน�าเอาความรู้ ความเชี่ยวชาญ

ของบุคลากร รวมถึงการท�าให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากบุคลากรใน

แต่ละพื้นที่ทั่วประเทศให้เกิดเป็นรายได้ 

 โดยบรษิทัฯ จะต้องศกึษาโครงสร้างของพ้ืนท่ี และโครงสร้าง

ของระบบต่างๆ ท่ีจะต้องเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน เพ่ือท�าการออกแบบ

ระบบและอปุกรณ์ทีม่คีวามส�าคญัต่อการเชือ่มโยงดงักล่าว และเมือ่

ได้รับความเห็นชอบจากลูกค้าแล้ว บริษัทฯ จะท�าการว่าจ้างผู้รับ

เหมาทีม่ปีระสบการณ์และมคีวามช�านาญในแต่ละด้าน และมคีวาม

พร้อมทั้งทางด้านเครื่องมือและบุคลากร มาเป็นผู้ด�าเนินการติดตั้ง

ในส่วนงานน้ันๆ โดยทมีวิศวกรของบรษิทัฯ จะมหีน้าทีใ่นการควบคมุ

การก่อสร้างหรอืตดิตัง้ระบบอกีทอดหนึง่ พร้อมท้ังท�าการทดสอบให้

ผลงานของบริษัทฯ มีคุณภาพ สามารถใช้งานได้ และเป็นไปตาม

ความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการหลังการ

ขายด้วยการรับประกันคุณภาพของผลงานเพ่ือสร้างความมั่นใจให้

แก่ลกูค้า โดยกลุม่ลกูค้าหลกัของบรษิทัฯ จะเป็นกลุม่ผูป้ระกอบธุรกิจ

ให้บรกิารด้านการสือ่สารและโทรคมนาคมท้ังภาครฐัและเอกชน เช่น 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ 

จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ทรู มูฟ จ�ากัด และบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล 

คอนเวอร์เจ้นซ์ จ�ากัด เป็นต้น และรวมถึงการไฟฟ้านครหลวง ซึง่เป็น

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่ 3 ด้วย

ช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย และกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยส�ำหรบั 
กำรให้บริกำรติดตั้งโครงข่ำยโทรคมนำคม
 ทีมงานขายของบริษัทฯ จะท�าการเสนอการให้บริการกับ

ลูกค้าโดยตรง โดยมุ่งเน้นไปท่ีผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีมี

ความต้องการในการขยายโครงข่าย โดยในการให้บรกิารนัน้ บรษิทัฯ 

จะวางแผนงานร่วมกับลูกค้าในการจัดท�าโครงการข้ึนมาเพ่ือให้

สอดคล้องกับแผนงานในภาพรวมของลกูค้า ทัง้นี ้จากการทีบ่รษิทัฯ 

เป็นผู้ให้บริการติดต้ังโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีมีโครงข่ายใยแก้ว 

น�าแสงเป็นของตนเองซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้วาง

โครงข่าย ครอบคลุมแล้วทั้งสิ้น 75 จังหวัด โดยสามารถให้บริการได้ 

77 จังหวัดทั่วประเทศ จึงท�าให้ บริษัทฯ ได้รับการยอมรับและความ

เชื่อใจจากกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน

กลยุทธ์กำรแข่งขัน
 1. ประสบกำรณ์และควำมช�ำนำญในกำรติดตั้ง 

  โครงข่ำยโทรคมนำคม

 จากการที่บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการติดตั้งโครงข่าย

โทรคมนาคม โดยเฉพาะการตดิตัง้โครงข่ายโทรคมนาคมของตนเอง 
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ท�าให้บรษิทัฯ มคีวามเข้าใจถึงความต้องการท่ีแท้จรงิของลกูค้า และ

สามารถออกแบบระบบโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีสามารถด�าเนินการ

ให้เกิดประโยชน์สงูสดุกับผูใ้ช้บรกิาร นอกจากนัน้ด้วยความช�านาญ

และประสบการณ์จงึท�าให้บรษิทัฯ สามารถด�าเนนิการตดิตัง้ได้อย่าง

รวดเร็วในระยะเวลาท่ีจ�ากัด ด้วยคุณภาพงานบริการท่ีมีมาตรฐาน 

ท�าให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและบริษัท

เอกชนขนาดใหญ่ เช่น การไฟฟ้านครหลวง บรษิทั กสท โทรคมนาคม 

จ�ากัด (มหาชน) บรษิทั ซเีอส ลอ็กซอนิโฟ จ�ากัด (มหาชน) และบรษิทั 

ทรู มูฟ จ�ากัด ในการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม 

 2. กำรบริหำรต้นทุนโครงกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 จากการท่ีบรษิทัฯ มโีครงข่ายใยแก้วน�าแสงเป็นของตนเองจงึ

ท�าให้บริษัทฯ มีศักยภาพที่พร้อมทั้งทางด้านบุคลากรและเครื่องมือ

อุปกรณ์ในการให้บริการลูกค้า โดยที่บริษัทฯ ไม่จ�าเป็นต้องลงทุน

เพ่ิมในส่วนดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมพนักงาน ตลอดจน

การลงทนุในอปุกรณ์เพ่ิมเตมิ และยังช่วยให้บรษิทัฯ สามารถจดัสรร

ทรพัยากรบคุคลท่ีบรษิทัฯ มอียู่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และท�าให้การ

บริหารต้นทุนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 นอกจากนั้น การที่บริษัทฯ มีโครงข่ายเป็นของตัวเอง ท�าให้

บริษัทฯ สั่งซื้อสายเคเบิ้ลใยแก้วน�าแสง และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง

ส�าหรบัการตดิตัง้โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นจ�านวนมากอยู่เป็นประจ�า 

ท�าให้บริษัทฯ สามารถเจรจาต่อรองราคากับผู้จัดจ�าหน่ายอุปกรณ์

ดังกล่าวได้ ซึ่งช่วยท�าให้บริษัทฯ สามารถจัดซื้อสายเคเบิ้ลใยแก้ว 

น�าแสง และอุปกรณ์ท่ีเ ก่ียวข ้องส�าหรับการติดตั้งโครงข ่าย

โทรคมนาคมได้ในราคาท่ีต�่ากว่าผู้ประกอบการรายอื่น (Economy 

of Scale) และท�าให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบในการแข่งขัน

 3. กำรบริกำร และกำรให้ค�ำปรึกษำอย่ำงครบวงจร 

 บริษัทฯ ให้บริการในการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม 

แก่ลูกค้าอย่างครบวงจร ตั้งแต่ให้บริการค�าปรึกษาและออกแบบ

โครงข่ายเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายท่ีม ี

ความต้องการท่ีแตกต่างกัน ตลอดจนการบริหารจัดการโครงการ 

ที่เก่ียวข้องกับการติดต้ังโครงข่ายโทรคมนาคม เพ่ือให้เป็นไปตาม

ความต้องการของลูกค้าท่ีก�าหนดไว้ นอกจากน้ันบรษิทัฯ ยังให้ความ

ส�าคัญในการให้บริการหลังการขายให้กับลูกค้า เช่น การจัดอบรม

ให้ความรู ้ทางเทคนิคแก่ทีมวิศวกรของลูกค้าเพ่ือให้การใช้งาน 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการรับประกันคุณภาพของผลงาน

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า เป็นต้น

10.2.3 บริกำรพื้นที่ดำต้ำเซ็นเตอร์ 
 (Data Center)
  ศูนย์รับฝากข้อมูล Interlink Data Center เป็นพ้ืนที่

ส�าหรบัให้บรกิารให้พ้ืนท่ีเซร์ิฟเวอร์ พ้ืนทีว่างเซร์ิฟเวอร์ศนูย์ และศูนย์

ส�ารองข้อมูลฉุกเฉิน (Disaster Recovery) แก่องค์กรต่างๆ เพื่อให้

บริการตามจุดประสงค์ต่างๆ และตามความต้องการของลูกค้าท่ี 

แตกต่างกัน เช่น การย้ายเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้ามายังศูนย์ข้อมูลของ 

บริษัทฯ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในด้านการลงทุนเพ่ิมและการดูแลรักษา 

หรอืเพ่ือเป็นศนูย์ส�ารอง (Back Up Site) หรอืเพ่ือป้องกันผลกระทบ

จากภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆ อันอาจจะ

เกิดได้โดยไม่คาดคิด โดยศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของบริษัทฯ 

เป็น Data Center ท่ีถูกสร้างขึน้เพ่ือให้เป็น Data Center โดยเฉพาะ 

ซึ่งก่อสร้างตามข้อก�าหนดของ Data Center ประเภท TIER 3 และ

ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด โดยมีเสถียรภาพการ

ให้บริการที่ระดับไม่ต�่ากว่า 99.982% และได้รับการรับรองคุณภาพ

ตามมาตรฐาน ISO9001:2008 และ ISO27001 ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลขอ

งบรษิทัฯ มขีนาด 1,800 ตารางเมตร และมจี�านวนทัง้สิน้ 348 Racks 

ต้ังอยู่ท่ี 9/2 ซ.01 กาญจนาภิเษก 5/5 ถ.กาญจนาภเิษก แขวงท่าแร้ง 

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 
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กำรออกแบบดำต้ำเซ็นเตอร์ของบริษัทฯ
 บรษิทัฯ ร่วมกับผูอ้อกแบบศนูย์ข้อมลูทีม่ปีระสบการณ์ รวมท้ัง 

ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เพ่ือให้ดาต้าเซ็นเตอร์มี

ความเหมาะสมกับผูใ้ช้งานสงูสดุ โดยในการออกแบบนัน้ด�าเนินการ 

จดัสร้างเป็นอาคารแยก 3 ชัน้และแยกอาคารก�าเนิดไฟฟ้าออกจาก 

อาคารหลัก ในส่วนของชั้น 1 ด้านหน้า สร้างเพ่ือให้เป็นพ้ืนท่ีรบัรอง

ลูกค้าและ ด้านหลังสร้างเป็นพ้ืนท่ีจัดวางอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งได้สร้าง

ฐานรับน�้าหนักพิเศษซึ่งสามารถรองรับได้ถึง 2,000 กิโลกรัม 

ต่อตารางเมตร ในส่วนของชั้น 2 และชั้น 3 สร้างเป็นพื้นที่ส�าหรับ

ให้บริการส�ารองข้อมูลท้ังหมด โดยมีการออกแบบพิเศษให้แยก

พ้ืนท่ีทีไ่ม่เก่ียวข้องกับลกูค้าออกจากพ้ืนทีท่ีเ่ก่ียวข้อง และยังมฐีาน

รองรับน�้าหนักให้สามารถรับได้ถึง 1,300 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 

(266.26 ปอนด์ต่อตารางฟุต) ซึง่ถือว่าสามารถรองรบัลกูค้าได้เกือบ

ทุกรูปแบบ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

ลักษณะ

ระบบไฟฟ้าและระบบท�าความเย็น

จ�านวนอุปกรณ์ส�ารอง (ขั้นต�่าส�าหรับทุกระบบ) 

อตัราส่วนพ้ืนท่ีสนับสนนุต่อพ้ืนท่ีวางอปุกรณ์ 

Data Canter (White Space)

ก�าลังไฟฟ้าขั้นต�่าต่อพื้นที่

ความสามารถในการรับน�้าหนักของพื้น

ความสูงของพื้นยก (Raised Floor)

แรงดันไฟฟ้าใช้งาน

ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานได้ (Downtime) ต่อปี

อัตราการใช้งานได้ (Site Availability)

ตำรำงสรุปคุณสมบัติ Data Center ในแต่ละ TIER

TIER 1 TIER 2 TIER 3 TIER 4

1 Active

12 นิ้ว

208, 480V

28.8 ชั่วโมง

99.67%

20 - 30 

วัตต์/ตารางฟุต

85 ปอนด์/

ตารางฟุต

100 ปอนด์/

ตารางฟุต

100-150 ปอนด์/

ตารางฟุต

150 ปอนด์/

ตารางฟุต

ขึ้นไป

40 - 50 

วัตต์/ตารางฟุต

40 - 60 

วัตต์/ตารางฟุต

50 - 80 

วัตต์/ตารางฟุต

N

1 Active

18 นิ้ว

208, 480V

22.0 ชั่วโมง

99.75%

N + 1

1 Active/
1 Passive

30 - 36 นิ้ว

12 - 15 kV

1.6 ชั่วโมง

99.98%

N + 1

2 Active

30 - 36 นิ้ว

12 - 15 kV

0.4 ชั่วโมง

100.00%

2(N + 1)

20% 30% 80-90% 100%

 ที่มา: มาตรฐานของ Uptime Institute ซึ่งเป็นบริษัทรับรองมาตรฐาน Data center จากประเทศสหรัฐอเมริกา
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 โดยการให้บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ของบริษัทฯ แบ่งออก

เป็น 3 ประเภท ดังนี้

  1) Co-Location 
 เป็นบริการท่ีลูกค้าดาต้าเซ็นเตอร์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ใช้

บริการในปัจจุบัน โดยเป็นบริการรับฝากวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของ

ลูกค้าในพ้ืนท่ีส่วนตัวท่ีทางบริษัทฯ จัดเตรียมไว้เป็นการเฉพาะ

ส�าหรับลูกค้าแต่ละราย โดยมีทีมวิศวกรของบริษัทฯ คอยเฝ้าระวัง 

แก้ไขปัญหา และให้บริการทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

ไม่มีวันหยุด และบริการ SMS แจ้งเตือนเมื่อมีการท�างานที่ผิดปกติ 

ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้บริการประหยัดค่าใช้จ่ายส�าหรับอุปกรณ์และต้นทุน

การบรหิารงาน ลกูค้าทีใ่ช้บรกิารประเภทนีม้กัจะเป็นกลุม่ผูใ้ช้งานที่

1. กำรก่อสร้ำงอำคำร สร้างตามข้อก�าหนด TIER 3 ซึง่ดาต้าเซน็เตอร์ของบรษิทัฯ ออกแบบให้มรีะบบ

สาธารณูปโภคส�ารอง (Redundant Infrastructure) เพ่ือลดโอกาสการเกิด

ความผิดพลาดของระบบ รวมท้ังมีระบบจ่ายไฟฟ้าส�ารอง และได้มีการ

ออกแบบให้ใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธิภาพ รวมท้ังรองรบัการเกิดเหตรุ้าย เช่น 

ภัยธรรมชาติ และอัคคีภัย เป็นต้น 

2. ระบบท�ำควำมเย็น มีระบบท�าความเย็นท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งคอยวัดและควบคุมให้อุณหภูมิอยู่ที่

ระดบัท่ีเหมาะสมทีส่ดุส�าหรบัอปุกรณ์อเิลค็ทรอนคิส์ คอื ประมาณ 21-26 องศา

เซลเซียส+ 2 องศาเซลเซียสและให้มีความชื้นประมาณร้อยละ 50 +ร้อยละ 5 

รวมท้ังบริษัทฯ ออกแบบให้มีการติดต้ังระบบท�าความเย็นส�ารอง เพ่ือใช้ใน

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ท้ังนี้ การติดตั้งระบบท�าความเย็นที่มีประสิทธิภาพจะ

ท�าให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้

งานที่ยาวนานขึ้น

3. ระบบกำรรักษำควำมปลอดภัย มกีารตดิตัง้ระบบรกัษาความปลอดภยัทีเ่ชือ่ถือได้ กล่าวคอื มรีะบบรกัษาความ

ปลอดภัยตั้งแต่ระบบสแกนลายนิ้วมือเพ่ือควบคุมการเข้าออกตัวอาคารและ

ห้องเซร์ิฟเวอร์ ระบบกล้องวงจรปิดท้ังภายนอกและภายในห้องเซร์ิฟเวอร์ รวม

ท้ังติดต้ังระบบตรวจจับน�้ารั่ว ระบบตรวจจับควันไฟ และระบบดับเพลิงท่ีทัน

สมัยเพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่อุปกรณ์ของบริษัทฯ และข้อมูลของลูกค้า 

ตลอดจนสร้างความมัน่ใจให้แก่ลกูค้าโดยได้รบัการรบัรองตามมาตรฐาน ISO 

27001

4. ระบบกำรติดต่อสื่อสำร เป ็นศูนย์รวมของโครงข ่าย Interlink Fiber Optic Network จาก 

ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทยจึงท�าให้สามารถใช้งานเชื่อมต่อกับโครงข่าย

ของ Interlink และผู้ให้บรกิารรายอืน่ๆ ได้ง่ายและสะดวกรวดเรว็ ซึง่พร้อมด้วย

ทีมงานท่ีท�าหน้าท่ีในการดูแลเรื่องการเชื่อมต่อ นอกจากน้ันยังสามารถเชื่อม

ต่อกับโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วน�าแสงของบริษัทฯ ท่ีเชื่อมต่อไปยังระบบ

อินเตอร์เน็ตภายในประเทศ (National Internet Exchange - NIX) ขนาด 80 

Gbps และต่างประเทศ (International Internet Gateway - IIG) ขนาด  

40 Gbps
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มีเครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็นของตนเองหากแต่มองหาสถานท่ีท่ีมีระบบ

ต่างๆ ที่เหมาะสมและครบวงจร เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย 

ระบบส�ารองไฟฟ้า หรือระบบการเชื่อมต่อ เช่น กลุ่มบริษัทขนาด

กลางถึงขนาดใหญ่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง หรือกลุ่มลูกค้า

องค์กรที่ต้องการกระจายความเสี่ยงของการตั้งระบบอยู่ท่ีท่ีเดียว 

เป็นต้น

 ท้ังน้ี ส�าหรับการให้บริการรับฝากวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของ

ลูกค้านั้นลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบในการบริการได้ ทั้งในรูปแบบ

การให้บริการตามขนาดพ้ืนที่ท่ีลูกค้าก�าหนด หรือตามจ�านวนตู้

เซิร์ฟเวอร์ของลูกค้าก็ได้ 

 

 2) Virtual Server 
 เป็นการให้บรกิารเซร์ิฟเวอร์เสมอืนคณุภาพสงูซึง่การท�างาน

ในแต่ละเซร์ิฟเวอร์น้ันจะแยกกันอย่างอสิระ โดยผูใ้ช้บรกิารสามารถ

เลือกสรร ในเรื่องของขีดความสามารถ เช่น CPU RAM Hard Disk 

ระบบปฏิบัติการ ตลอดจนโปรแกรมการใช้งาน และแอพพลิเคชั่น

ต่างๆ ได้อย่างอิสระตามความต้องการ จึงท�าให้มีความยืดหยุ่นใน

การใช้งานและรองรับการอัพเกรดได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

นอกจากนั้น ยังมีทีมวิศวกรของบริษัทฯ คอยเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหา 

และให้บริการทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด 

และบริการ SMS แจ้งเตือนเมื่อมีการท�างานที่ผิดปกติ ทั้งนี้ บริการ

ดงักล่าวเข้ามามบีทบาทในระบบปัจจบุนัมากขึน้ เพราะสามารถลด

ปัญหา การจัดซื้อเซิร์ฟเวอร์แยกในแต่ละหน่วยงานและโครงการ 

ท�าให้ลดในส่วนที่ไม่จ�าเป็นและปรับขนาดตามความต้องการให้

เหมาะสมกับแต่ละงานมากขึ้น ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้บริการประหยัดค่าใช้

จ่ายส�าหรบัอปุกรณ์ เช่น เครือ่งเซร์ิฟเวอร์ขนาดใหญ่ คุณภาพสงู เพ่ือ

มารองรบับรกิารแอพพลเิคชัน่ต่างๆ เหมาะส�าหรบักลุม่ผูใ้ช้งานท่ัวไป

ท่ีต้องการมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็นของตนเอง เช่น กลุ่มบริษัทขนาด

กลางถึงขนาดใหญ่ เจ้าของเว็ปไซต์ท่ีมกีารใช้งานทรพัยากรสงู และ

ผู้ที่ต้องการความเสถียรท่ีสูงกว่าท่ัวไป เป็นต้น ซึ่งเล็งเห็นถึงความ

เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี และมีความพร้อมที่จะด�าเนิน

ธุรกิจโดยไม่ต้องลงทนุในอปุกรณ์ เพ่ือเป็นการใช้งานตามจ�าเป็นและ

ตามความเหมาะสมเท่านั้น

 

 3) Disaster Recovery Service 
 เป็นการให้บริการจัดเตรียมพ้ืนท่ีส�าหรับจัดวางเซิร์ฟเวอร์ 

และพื้นที่ท�างานในกรณีเกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดย

ลกูค้าสามารถปรบัเปลีย่นความต้องการภายในศนูย์ส�ารองข้อมลูได้

ตามความต้องการ และบริษัทฯ จะมีทีมคอยเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหา 

และให้บริการทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด 

ซึง่ช่วยให้ผูใ้ช้บรกิารประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการพ้ืนท่ีและต้นทุนการ

บรหิารงาน เหมาะส�าหรบักลุม่ผูใ้ช้งานทัว่ไปท่ีให้ความส�าคัญกับการ

ส�ารองข้อมูล เช่น กลุ่มบริษัทขนาดกลางถึงใหญ่ และกลุ่มธนาคาร

และหลักทรัพย์เป็นต้น

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของบริกำรพื้นที่ดำต้ำเซ็นเตอร์
 บริษัทฯ มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้า กลุ่มธุรกิจขนาดกลางถึงขนาด

ใหญ่ และกลุ่มธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ มีการ 

น�าเสนอบริการและเลือกสรรประเภทของบริการให้เหมาะกับ

วัตถุประสงค์ของลูกค้าแต่ละราย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ดาต้าเซน็เตอร์ของบรษิทัฯ มผู้ีใช้บรกิารแล้วประมาณร้อยละ 95 ของ

พื้นที่ทั้งหมด  



50

กลยุทธ์กำรแข่งขัน
 1. กำรสร้ำงศูนย์รับฝำกข้อมูลและศูนย์ส�ำรองข้อมูล 

  ที่แตกต่ำง

 บรษิทัฯ เลง็เหน็ถึงการให้บรกิารศนูย์รบัฝากข้อมลูและศนูย์

ส�ารองข้อมูลปัจจุบันล้วนแล้วแต่ให้บริการอยู่ในศูนย์ที่จัดสร้างข้ึน

ในอาคารทีม่อียู่แล้ว ซึง่มข้ีอจ�ากัดในการออกแบบและให้บรกิาร เช่น 

การรับน�้าหนักของพ้ืนที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งอาคาร

โดยปกติจะสามารถรับน�้าหนักได้ประมาณ 300 กิโลกรัมต่อตาราง

เมตร แต่ตามมาตรฐาน TIER 3 ศูนย์รับฝากข้อมูลและศูนย์ส�ารอง

ข้อมลูควรรบัน�า้หนกัได้ 1,000 กิโลกรมัต่อตารางเมตร หรอืความสงู

แต่ละชั้นที่ไม่เพียงพอส�าหรับการยกพ้ืนที่เหมาะสม ซึ่งอาคาร 

โดยปกติจะยกพื้นประมาณ 40-60 ซ.ม. แต่ตามมาตรฐาน TIER 3 

ศูนย์รบัฝากข้อมลูและศนูย์ส�ารองข้อมลูควรยกสงูจากพ้ืน ประมาณ 

75 ซ.ม. เป็นอย่างน้อย นอกจากนั้นการอยู่ในอาคารรวมยังไม่

สามารถควบคุมระบบไฟฟ้าได้เองโดยหากมีปัญหาในระบบไฟฟ้า

อาคารอาจจะส่งผลกระทบต่อศูนย์รับฝากข้อมูลและศูนย์ส�ารอง

ข้อมูล เป็นต้น ท�าให้บริษัทฯ เลือกที่จะก่อสร้างศูนย์รับฝากข้อมูล

และศูนย์ส�ารองข้อมูลขึ้นมาใหม่โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกสถานที่โดย

ปราศจากผู้เช่ารายอื่น การออกแบบเพื่อเป็นศูนย์รับฝากข้อมูลและ

ศูนย์ส�ารองข้อมูลโดยเฉพาะโดยยกความสูงระหว่างชั้นขึ้นเพ่ือ

รองรบัข้อก�าหนด TIER 3 และรวมถึงการรบัน�า้หนกัและรายละเอยีด

อื่นๆ ทั้งหมด ท�าให้ลูกค้าที่มาใช้บริการของบริษัทฯ ได้รับคุณภาพ

และมาตรฐานที่ถูกต้องตามหลักสากลและเพ่ิมความเชื่อมั่นหากมี

การตรวจสอบอีกด้วย

 2. กำรให้บริกำรตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 

  (Customization)

 บรษิทัฯ มแีนวนโยบายให้บรกิารตามความต้องการของผูใ้ช้

บริการ (Customization) อันเนื่องมาจาก บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความ

ต้องการท่ีผู้ใช้บริการอาจมีแตกต่างกันด้วยการออกแบบพ้ืนท่ีให้

ระบบหลกัสามารถรองรบัความต้องการลกูค้าได้มากกว่ามาตรฐาน

และพ้ืนที่ส�าหรับให้บริการลูกค้าเป็นพ้ืนที่โล่งพร้อมปรับปรุงและ

จดัสรรให้เหมาะกับลกูค้า ท�าให้บรษิทัฯ สามารถเสนอบรกิารได้อย่าง

หลากหลายและตรงกับความต้องการหลักของลูกค้า กล่าวคือ

บริษัทฯ สามารถออกแบบพ้ืนท่ีให้บริการดังกล่าวให้เป็นไปตาม

ความต้องการลูกค้า ซึ่งเป็นการสร้างความแตกต่างจากผู้ให้บริการ

รายอื่น

 3. กำรมีโครงข่ำยเป็นของตนเอง

 เน่ืองจากผู้ใช้บริการฝากข้อมูลและศูนย์ส�ารองข้อมูลนั้น

จ�าเป็นทีจ่ะต้องเชือ่มต่อระบบทีฝ่ากไว้เข้ากับระบบทีส่�านกังานใหญ่

หรือส�านักงานสาขา ซึ่งจ�าเป็นต้องท�างานร่วมกับผู ้ให้บริการ 

โครงข่ายเพ่ือท�าให้การเชือ่มต่อเสรจ็สมบรูณ์ เน่ืองจาก Data Center 

ของบริษัทฯ เป็นศูนย์รวมของโครงข่าย Interlink Fiber Optic จาก

ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทยจึงท�าให้สามารถใช้งานเชื่อมต่อกับ

เครือข่ายส�านักงานของลูกค้าได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ซึ่งพร้อม

ด้วยทีมงานท่ีท�าหน้าท่ีในการดูแลเรื่องการเชื่อมต่อ นอกจากนี้ ยัง 

สามารถเชื่อมต่อไปยังระบบอินเตอร์เน็ตภายในประเทศ (National 

Internet Exchange - NIX) ขนาด 80 Gbps และต่างประเทศ  

(International Internet Gateway - IIG) ขนาด 40 Gbps 

 4. กำรรบัประกันคณุภำพด้วยบรกิำรท่ีสงูกว่ำมำตรฐำน 

  ที่ Service Level Agreement (SLA) 99.982%

 บริษัทฯ ด�าเนินการสร้างศูนย์รับฝากข้อมูลและศูนย์ส�ารอง

ข้อมลูตามมาตรฐาน TIER 3 ซึง่ออกแบบเพ่ือรองรบัคณุภาพบรกิาร

ที่ระดับไม่ต�่ากว่า 99.982% โดยให้ความส�าคัญกับระบบไฟฟ้าและ

ระบบท�าความเย็น ซึง่เป็นหวัใจส�าหรบัธุรกิจดาต้าเซน็เตอร์ โดยการ

ออกแบบให้ระบบไฟฟ้าจะต้องสามารถท�างานได้ตลอดเวลา และมี

ระบบส�ารองทีเ่พียงพอในกรณีทีไ่ฟฟ้าขัดข้อง ไฟดบั และระบบความ

เย็นทีส่ามารถรองรบัการควบคมุอณุหภมูใิห้เหมาะสมได้ท่ี 23 องศา

เซลเซยีส ตลอดเวลา และวัดเป็นค่าประสทิธิภาพการใช้ไฟฟ้า (PUE) 

ต�่ากว่า 2 นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีทีมวิศวกร ที่คอยเฝ้าระวัง แก้ไข

ปัญหา และให้บริการทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มี

วันหยุด และบริการ SMS แจ้งเตือนเมื่อมีการท�างานที่ผิดปกติ และ

แจ้งอัพเดททุกครั้งท่ีมีความคืบหน้าในการด�าเนินงานเพ่ือให้ลูกค้า

ที่ใช้บริการรู้ความเคลื่อนไหวในการด�าเนินงาน 

 นอกจากน้ัน บริษัทฯ ได้ด�าเนินการภายใต้นโยบายบริหาร

งานอย่างเป็นระบบเพ่ือป้องกันความผดิพลาดอนัอาจเกิดจากบคุคล 

(Human Error) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งาน โดยมีการตรวจวัด

และรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก ISO 9001:2008 และ 

ISO 27001 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันมาตรฐานคุณภาพระดับสากล
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ภำพรวมอุตสำหกรรมและแนวโน้ม

 ตลำดบริกำรสื่อสำร (Communication Service) 

ตลาดบริการสื่อสาร
(หน่วย : ล้านบาท) อัตราการเติบโต

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560F 2557-2558 2558-2559F 2559-2560F

1. บริการโทรศัพท์ประจ�าที่ 16,000 14,809 12,006 10,265 (7.44%) (18.93%) (14.50%)

2. บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 209,660 216,404 261,219 300,592 3.22% 20.71% 15.07%

3. บริการอินเทอร์เน็ต 48,663 53,578 55,740 57,691 10.10% 4.03% 3.50%

4. บริการโทรศัพท์ระหว่าง

ประเทศ 
12,412 10,357 6,960 5,170 (16.56%) (32.80%) (25.72%)

5. บริการสื่อสารข้อมูล 13,591 14,302 14,546 14,924 5.23% 1.71% 2.60%

มูลค่ำตลำดรวม 300,326 309,450 350,471 388,642 3.04% 13.26% 10.89%

Created by Photoroyalty - Freepik.com

7

ตลาดบริการสื่อสาร (Communication Service)

Created by Photoroyalty - Freepik.com

Fixed Line Service Mobile Service
Voice
Nonvoice

Internet Service International Calling 
Service
IDD/VoIP

Calling Card

Data Com Service

ที่มา : ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ที่มา : ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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 ตลาดบริการสื่อสารเป็นตลาดท่ีเป็นสัดส่วนหลักของตลาด

ส่ือสารโดยคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 58.71 และร้อยละ 59.87 ของตลาด

สื่อสารในปี 2559 และ 2560 ตามล�าดับ โดยตลาดบริการส่ือสาร

เติบโตจาก 309,450 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 350,471ล้านบาทใน

ปี 2559 คิดเป็นอัตราการเติบโต ร้อยละ 13.30 และประมาณการว่า

ในปี 2560 จะมอีตัราการเตบิโตเพ่ิมข้ึนคดิเป็นร้อยละ 10.90 หรอืคิด

เป็นมูลค่า 388,642 ล้านบาท โดยที่ตลาดบริการสื่อสารสามารถ

จ�าแนกออกเป็น 

 1.  ตลาดบริการโทรศัพท์ประจ�าที่ (Fixed Line Service) 

 2.  ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) 

 3.  ตลาดบริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service) 

 4. ตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (International  

  Calling Service) และ

 5. ตลาดบริการสื่อสารข้อมูล (Data Communication  

  Service)

 ถึงแม้ว่าการใช้บริการโทรศัพท์ประจ�าที ่และบริการโทรศัพท์

ระหว่างประเทศท่ีลดลง เน่ืองจากผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการ

ติดต่อสื่อสารจากบริการโทรศัพท์ประจ�าท่ีและบริการโทรศัพท์

ระหว่างประเทศในอดตีเป็นบรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที ่และอปุกรณ์พก

พาอื่นๆ รวมทั้งการสื่อสารผ่าน Application ต่างๆ อย่างไรก็ตาม 

ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ท่ีสุดของตลาด

บรกิารสือ่สาร ยังคงจะขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่การ

ให้บริการสื่อสารข้อมูล (Non Voice) ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็น

ผลมาจากความครอบคลุมของการให้บริการ 3G คลื่นความถ่ีย่าน 

2100 MHz ระดับราคาอุปกรณ์เคลื่อนท่ีพกพาท้ังโทรศัพท์สมาร์ท

โฟน และแท็บเล็ตลดต�่าลง และการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของ 

ผู้ใช้หน้าใหม่ทั้งผู้สูงวัยและเยาวชนเพิ่มมากขึ้น

 นโยบำยดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(Digital Economy)
 จากข้อมลูของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

(http://eng.mict.go.th/view/1/Digital%20Economy) ในปี 2557 

รัฐบาลได้ประกาศนโยบายดิจิตอลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม (Digital 

Economy) ซึ่งเป็นนโยบายที่ส�าคัญเก่ียวกับการน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสงัคม 

ซึง่เป็นนโยบายทีเ่อือ้ประโยชน์ต่ออตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ICT) ในอนาคตเป็นอย่างยิ่ง โดยนโยบายดังกล่าว

มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิตอล โดยมีเป้าหมายเพ่ือ

ให้การเชื่อมต่อข้อมูลครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี มีขนาดที่เพียงพอกับการ

ใช้งาน มีเสถียรภาพที่มั่นคง ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการเชื่อมต่อได้

ในราคาท่ีเหมาะสม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานไปสู่การต่อยอดกิจกรรมการ

พัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีประสิทธิภาพ

สูงสุด โดยโครงสร้างพ้ืนฐานดิจติอล หมายถึง โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โทรคมนาคม (Telecommunication) และ

การแพร่ภาพกระจายเสียง (Broadcast) รวมทั้งการหลอมรวมของ

เทคโนโลยี (Convergence) ท้ังสามด้านทีเ่ป็นนวตักรรมใหม่ในการ

พัฒนาดิจิตอล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 โดยแนวทำงขบัเคลือ่นกรอบยทุธศำสตร์ดจิิตอล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกอบด้วย 5 ยุทธศำสตร์ 
ดังนี้

 1.  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิตอล 

  (Hard Infrastructure)

 รฐัจะเร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้โครงข่ายการสือ่สาร

ครอบคลุมทั่วประเทศ มีขนาดเพียงพอต่อการใช้งาน มีเสถียรภาพ

ในราคาทีเ่หมาะสม ท�าให้ประเทศไทยมโีครงสร้างพ้ืนฐานการสือ่สาร

หรอืบรอดแบนด์ความเรว็สงูมากท่ีมเีสถียรภาพและมรีาคาถูก พร้อม

ให้บริการส�าหรับธุรกิจต่างชาติท่ีจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยท้ัง

ในธุรกิจ ICT เอง เช่น การตั้ง Data Center การให้บริการ Cloud 

Computing การมาร่วมทุนในธุรกิจโทรคมนาคม และซอฟต์แวร์แอพ

พลิเคชั่น หรือธุรกิจอื่นๆ ท่ีใช้ประโยชน์จากการสื่อสารที่มีคุณภาพ

ในการเชื่อมต่อกับโลก

 2. กำรสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัย และควำมเชื่อมั่นใน 

  กำรท�ำธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล 

  (Soft Infrastructure)

 รฐัจะเร่งทบทวน ปรบัปรงุ ยกร่างกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการ

พัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลทุกฉบับ โดยมีกฎหมาย กฎระเบียบด้าน

การลงทุนและก�ากับดูแลด้านโทรคมนาคม (และอินเทอร์เน็ต) ที่ทัน

สมัย เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย รวมถึงมีกฎหมาย กฎระเบียบ และ

แนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

ดจิติอล และการคุม้ครองข้อมลูประเภทต่างๆ เป็นการเพ่ิมความเชือ่

มั่น และสร้างบรรยากาศที่ดี เพื่อดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ
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 3.  โครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อส่งเสริมกำรให้บริกำร 

  (Service Infrastructure)

 นอกจากการพัฒนาประเทศไทยมีโครงสร้างพ้ืนฐานการให้

บริการที่ครอบคลุม และมีมาตรฐาน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม

บริการผ่านระบบดิจิตอลต่างๆ ของทั้งภาครัฐ และเอกชนได้อย่างมี

ประสทิธิภาพและคณุภาพสงูมาก โดยมต้ีนทุนต�า่กว่าเดมิมาก สิง่ที่

จ�าเป็นต้องด�าเนินการควบคู่กันไปก็คือ การส่งเสริมการให้บริการ

 รัฐจะเร่งยกระดับการให้บริการ e-Government โดยการ

เชือ่มโยงข้อมลูภาครฐัผ่าน Platform ของรฐั เน้นบรกิารพ้ืนฐานและ

บรกิารข้ามหน่วยงาน (รวมถึงการสร้างฐานข้อมลูกลาง ID แห่งชาติ 

และการจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ) รวมถึงจัดเก็บเปิดเผย และ

แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ ตามมาตรฐาน Open Data (และผลักดัน

ให้มีกฎหมายการพัฒนา Open Government Data) เพ่ืออ�านวย

ความสะดวกในการเชือ่มโยงข้อมลูผ่าน Application Programming 

Interface (API) และน�ามาซึ่งการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ  

เชิงนวัตกรรมจากภาครัฐและเอกชน

 4.  กำรส่งเสริมและสนับสนุนดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจ 

  (Digital Economy Promotion)

 รฐับาลจะกระตุน้เศรษฐกจิด้วยการสร้างระบบนิเวศดิจติอล

อย่างครบวงจร ที่มีผู้ประกอบการดิจิตอล (Digital Entrepreneur) 

เกิดใหม่จ�านวนมาก และปรับเปลี่ยนวิธีการท�าธุรกิจของผู้ประกอบ

การไทยในด้านต่างๆ จากการแข่งขนัเชงิราคาไปสูก่ารแข่งขันเชงิการ

สร้างคุณค่าของสินค้าและบริการ (Service Innovation) ที่ผู้บริโภค

พอใจสูงสุด

 รัฐจะเพ่ิมขีดความสามารถของภาคธุรกิจ ให้สามารถสร้าง

มูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์/บริการด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ดิจิตอลและการต่อยอดนวัตกรรม เช่น การตั้งศูนย์บริการ Digital 

Business Analytic ให้ผูป้ระกอบการ SMEs การตัง้กองทุนสนับสนนุ

ธุรกิจดิจิตอล SMEs การสร้าง National APIs’ Platform ส�าหรับ 

SMEs การขยายฐานการพัฒนา Service Platform ที่มีอยู่ให้รองรับ

บริการรูปแบบใหม่ รวมทั้งสร้าง Agile e-Marketplace บนระบบ 

Cloud Computing ทีม่คีวามทันสมยัและสะดวกในการปรบัเปล่ียน

กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) เพื่อส่งเสริมธุรกิจไทย

โดยเฉพาะในกลุม่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็ตลอดจนการสร้าง

ให้เกิดธุรกิจใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพ่ือสนับสนุนการ

ตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 5.  ดิจิตอลเพื่อสังคมและทรัพยำกรควำมรู้ 

  (Digital Society)

 คือ การพัฒนาสังคมดิจิตอลที่มีคุณภาพ ด้วยการพัฒนา

ข้อมูลข่าวสาร และบริการของรัฐต่างๆ ที่เอื้ออ�านวยต่อคนทุกระดับ 

ค�านึงถึงผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างทั่วถึง 

เท่าเทียมกันผ่านเทคโนโลยีดิจิตอล รวมทั้ง ประเทศไทยมีคลัง

ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล และองค์ความรู้ของ

ประเทศในรูปแบบดิจิตอลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและสามารถ

เรยีกข้อมลูมาใช้หรอืน�าไปวิเคราะห์ต่อยอดได้อย่างสะดวกง่ายดาย 

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

 

 ส�ำหรับกำรบริหำรจัดกำรระบบเศรษฐกิจให้
สอดคล้องกับ Digital Economy สำมำรถแบ่งออกได้
เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
 

 1. Digital Commerce: ธุรกิจภำค Digital

 เป็นการปรบัเปลีย่นวิธีการด�าเนินการทางธุรกิจหรอืธุรกรรม

เน่ืองจากความต้องการของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนแปลงไป หรือที่ใน

อดีตเราเรียกว่า E-Commerce แต่ในปัจจุบันช่องทางในการด�าเนิน

การน้ันมีมากกว่าหน่ึงช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการขายผ่าน Website 

การส่งผ่าน email ขายตรง การ Post ใน Web Board และกระทู้

ต่างๆ สร้างความสนใจให้กับผู้ใช้งาน หรือช่องทางอื่นๆ โดยมีจุด

ประสงค์หลักเพ่ือที่จะสร้างให้เกิดปริมาณการเข้าถึง หรือ Traffic 

มากท่ีสุด ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นธุรกรรมข้ึนหากทางลูกค้าตกลงหรือ

เลอืกใช้บรกิาร นอกเหนือไปจากการแนะน�าบรกิารแล้วยังรวมไปถึง

การท�าธุรกรรมทางการเงินผ่านทางช่องทางที่น�าเอาเทคโนโลยีเข้า

มาประยุกต์ เช่นการจ่ายเงนิออนไลน์ ผ่านทางโทรศพัท์ หรอืการโอน

เงินผ่านทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
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 2. Digital Transformation: กำรประยุกต์ใช้ภำค Digital

 การน�าเอาเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิด

มูลค่าทางธุรกิจนอกเหนือจากด้านการค้า โดยเฉพาะในด้าน

ประสิทธิภาพในการท�าธุรกิจ ขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน

การท�างาน ลดต้นทุน การวเิคราะห์ความต้องการของลกูค้าเพ่ือเพ่ิม

ความพึงพอใจของลูกค้า เช่น การจัดท�า Website ในรูปแบบท่ี

สามารถแสดงผลได้ในอุปกรณ์พกพาต่างๆ การพัฒนา Social Me-

dia เพื่อให้สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพิ่มขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์

ข้อมูลของลูกค้าจากช่องทาง Digital 

 3. Digital Consumption: กำรบริโภคภำค Digital

 คือการที่น�าเอาเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางในการซื้อขาย

แลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ ทดแทนการซื้อขายท่ีมีอยู่เดิม โดย

เป็นการน�าเอาเทคโนโลยีท้ังการสื่อสารและการท�าธุรกรรมต่างๆ  

มาประยุกต์ให้เกิดประสทิธิภาพในการใช้และเกิดความสะดวกสบาย

ทีม่ากขึน้ เช่น ในอดตี ในการซือ้ขายเสือ้ผ้า ผูท้ีต้่องการสนิค้าจ�าเป็น

ทีจ่ะต้องเดนิทางไปยังร้านค้าน้ันๆ และท�าการลองสนิค้า ก่อนจะเกิด

เป็นการซื้อขายขึ้นมาจริง แต่ในปัจจุบัน ผู้ใช้งานอาจจะเพียงแค่

เข้าไปตรวจดูรายการสินค้าท่ีขายอยู่ตาม Social Media เช่น  

Instagram หรือ Facebook หรือใน Web Site ต่างๆ เป็นต้น หาก

พอใจก็น�าไปสู่การติดต่อสื่อสารในช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Line 

หรือ Email เป็นต้น ท้ังน้ีด้วยประสิทธิภาพหรือความรวดเร็วท่ีเพ่ิม

มากขึ้นท�าให้การบริโภคของผู้บริโภคนั้นเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

 เพ่ือรองรบันโยบายดิจติอลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม (Digital 

Economy) การปรบัปรงุโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่ให้รองรบัการเพิม่ขึน้

ของธุรกรรมหรอืเพ่ือเป็นช่องทางเพ่ือให้ลกูค้าสามารถเข้าถึงได้มาก

ขึ้น เช่น การพัฒนาด้านการเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ท ของผู้ใช้งาน

โดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็น ADSL หรือเทคโนโลยี Fiber Optic (FTTX) 

ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานหลัก เช่น โครง

ข่ายโทรคมนาคม เพ่ือให้สามารถรองรบัปรมิาณข้อมลูท่ีเพ่ิมมากขึน้ 

รวมถึงการพัฒนาเสถียรภาพในการรับส่งข้อมูล 

 หากวิเคราะห์ความพร้อมในการก้าวสู่ยุค Digital Economy 

จะพบว่าประเทศไทยยังตามหลังประเทศใกล้เคียง เช่น เกาหลีใต้

และมาเลเซียอยู่พอสมควร โดยไทยยังสามารถพัฒนาในด้านต่างๆ 

ได้อีกมาก ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน การใช้งานของทั้งภาครัฐ 

ภาคธุรกิจและภาคประชาชน

 โดยในปี 2560 ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 62 ของโลก โดยขึ้นจากอันดับ 67 ในปี 2558 ส�าหรับดัชนีความพร้อมโครงข่าย (Network 

Readiness Index) ดังแสดงในแผนภาพด้านล่าง

 ที่มา : World Economic Forum, The Global Information Technology Report 2559
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 จะเห็นได้ว่า อันดับ 1-3 มีเพียงสิงคโปร์ประเทศเดียวที่ไม่ได้อยู่ใน EU แต่หาก พิจารณาเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่

อยู่ใน 10 อันดับแรกมีเพียง 2 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ (อันดับที่ 1 ปีทั้งปี 2558 และ 2559) และ ญี่ปุ่น (อันดับที่ 10 ปีทั้งปี 2558 และ 2559)

 ซึ่งพัฒนาการของประเทศไทยในปี 2559 แยกตามปัจจัยต่างๆ แสดงตามแผนภาพด้านล่าง 

  ที่มา : World Economic Forum, The Global Information Technology Report 2559

 เมื่อพิจารณาผลการจัดอันดับ ปี 2559 พบว่า ปัจจัยธุรกิจ

และสภาพแวดล้อมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (business and 

innovation environment) เป็นประเด็นที่ไทยอยู่ในอันดับที่ดีที่สุด

เมื่อเปรียบเทียบกับด้านอื่น ๆ โดยอยู่ในอันดับที่ 48 นอกจากนี้ ยัง

มีปัจจัยอื่นที่ไทยขยับขึ้นมาก คือ ความสามารถในการใช้จ่าย (Af-

fordability) อยู่อันดับ 64 รองลงมาปัจจัยผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

(Economic impacts) อนัดบัท่ี 74 อย่างไรก็ตามประเดน็ทีแ่สดงให้

เห็นว่าความพร้อมของไทยลดลง คือ โครงสร้างพ้ืนฐานและดิจิทัล

คอนเทน (Infrastructure and digital content)

 ดัชนีการเติบโตด้าน ICT (ICT Development Index: IDI) 

ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) อยู่ในอันดับท่ี 82 

ในปี 2559 ตกลงจากปีก่อนหน้าที่อยู่ในอันดับ 79 แต่ค่าคะแนนสูง

ขึ้นจาก 5.05 ขึ้นมาเป็น 5.18
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 MD WORLD DIGITAL COMPETITIVENESS RANKING 

2017 ได้จัดอันดับการแข่งขันด้านดิจิทัลโลก (World Digital  

Competitiveness Ranking) โดยประเทศไทย อยู่ในอันดับท่ี 41  

ในปี 2560 จากอันดับที่ 39 ในปี 2559 อย่างไรก็ตามปัจจัยที่น�ามา

พิจารณาคอืเรือ่งเทคโนโลยี และความพร้อมส�าหรบัอนาคต (Future 

Readiness) ได้อันดับที่ดีขึ้นเมื่อเทียบในช่วง 3 ปี 

 สถาบัน IMD World Competitiveness Center ประเทศ 

สวิตเซอร์แลนด์ ได้เผยแพร่รายงาน IMD World Competitiveness 

Yearbook 2017 ซึง่เป็นการรายงานการจดัอนัดบัขดีความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศต่างๆ 63 ประเทศทั่วโลก โดยจากผลการ

จัดอันดับดังกล่าว พบว่าในปีน้ี ฮ่องกงยังคงเป็นอันดับ 1 และ 

สวิตเซอร์แลนด์อยู่ในอันดับที่ 2 สิงคโปร์เลื่อนขึ้นมา 1 อันดับโดย 

อยู่ในอันดับ 3 สหรัฐอเมริกาตกลง 1 อันดับโดยอยู่ในอันดับ 4  

และเนเธอร์แลนด์ อยู่ในอันดับ 5 เลื่อนขึ้นมา 3 อันดับจากปีที่แล้ว 

ในปีนี้ 

 จากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันโดย IMD ใน

ปี 2560 ประเทศไทยมีผลท่ีดีขึ้นท้ังโดยคะแนนและอันดับ โดยมี

คะแนนรวมในปีนีเ้ท่ากับ 80.095 เปรยีบเทียบกับ 74.681 ในปี 2559 

และมอีนัดบัท่ีดขีึน้ 1 อนัดบั โดยเลือ่นขึน้จากอนัดบัท่ี 28 ในปี 2559 

เป็นอันดับที่ 27 ในปี 2560 หากพิจารณาเฉพาะ 5 ประเทศอาเซียน

ที่อยู่ในการจัดอันดับนี้ ซึ่งได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ 

และอินโดนีเซียแล้ว ส่วนใหญ่มีอันดับดีข้ึนโดยเฉพาะประเทศ

อินโดนีเซียท่ีอันดับดีข้ึนถึง 6 อันดับ ขณะท่ีประเทศมาเลเซียเป็น

ประเทศเดียวในกลุ่มอาเซียนท่ีมีอันดับลดลงจากอันดับที่ 19 เป็น

อันดับที่ 24 ในปีนี้

 ที่มา : Thailand Competitiveness ฉบับวันที่ 1 มิถุนายน 2560 Thailand Management Association (TMA)
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 หากวิเคราะห์ถึงการเข้าถึงระบบ 3G หรือ 4G ซึ่งเกิดขึ้นได้

จากโครงข่ายพ้ืนฐานท่ีมพัีฒนาการท่ีดข้ึีนกล่าวคือมกีารประมลูคลืน่

ออกมาให้ผูใ้ห้บรกิารได้เริม่ให้บรกิารท�าให้อตัราการใช้งานโทรศพัท์

มือถือระบบดังกล่าวเพ่ิมสูงขึ้นไปอยู่ท่ี 121% สูงกว่าทั้งเกาหลีใต้

และมาเลเซีย แต่หากดูการใช้งานอินเตอร์เน็ทต่อประชากรแล้วจะ

พบว่ายังไม่สูงมากนักเพียง 23% คาดว่าเป็นผลมาจากความพร้อม

และความครอบคลมุของระบบโครงข่ายท่ียังรองรบัข้อมลูขนาดใหญ่

ที่มีการขยายมากขึ้นในปัจจุบันได้ไม่ดีพอ

 หากพิจารณาถึงการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า

ประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็วทีป่ระมาณร้อยละ 20 ตอ่ปี ในขณะ

ที่มูลค่าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยยังมีขนาดเล็กเมื่อ

เทียบกับมาเลเซียและเกาหลีใต้ นอกจากนี้การใช้งานโซเชียลมีเดีย

ของไทยเตบิโตรวดเรว็มากถึงร้อยละ 33 และมอีตัราการใช้โซเชยีลมี

เดียสูงถึงเกือบครึ่งหนึ่งของประชากร

 

ปัจจัยบวก ปัจจัยลบ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลำดสื่อสำรในปี 2560

- Mobile/Apps ถูกใช้เป็นแพลตฟอร์มทางการตลาดและการขาย 
- ความคุ้นชินของผู้ใช้บริการทางออนไลน์มีมากขึ้นทั้ง 
    e-Transaction และ e-Commerce 
- ระบบบริการอัตโนมัติ/บริการตนเอง เริ่มถูกน�ามาใช้งาน
    อย่างแพร่หลาย 
- IoT เป็นที่สนใจและให้ความส�าคัญแพร่หลายมากขึ้น ทั้งใน
   ภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 
- ความตื่นตัวด้านความปลอดภัย ทั้งด้าน Physical และ 
   Cyber 
- โครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐ (อินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน) ที่พร้อม
   ใช้งาน 
- โครงการด้านการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
   เกิดการลงทุนภาครัฐและเอกชน

- การแข่งขันทางด้านราคา 
- ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการลงทนุภาคเอกชน     
    และการใช้จ่ายภาคครัวเรือน 
- ประสทิธิภาพการเบกิจ่ายงบประมาณภาครฐัในโครงการด้าน
    ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร 
- การถูก Disrupt จากเทคโนโลยดิีจทัิล ท�าให้ธุรกิจบางประเภท
    ต้องลดขนาดหรือลดสาขาลง เช่น ค้าปลีกและธนาคารจึง
      กระทบต่อผูข้ายอปุกรณ์และให้บรกิารตดิตัง้ท่ีมฐีานจากลกูค้า 

ที่มา : ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 18 กรกฎาคม 2560

แนวโน้มเทคโนโลยี

- OTT Service: จากการพัฒนาโครงข่ายความเร็วสูงทั้งแบบใช้สายและไร้สาย ท�าให้เกิดบริการคอนเทนท์ผ่านทางออนไลน์ เช่น  
 IPTV หรือ Video on demandโดยผู้ให้บริการไม่ต้องมีการลงทุนโครงข่ายของตนเอง
- Mobile Payment: การท�าธุรกรรมผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยตัดเงินผ่านบัญชีธนาคาร บัตรเครติด หรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์
- Cyber Security: การป้องกันภยัคกุคามออนไลน์ ทัง้ข้อมลูส่วนบคุคล ข้อมลูองค์กร การหลอกลวง โดยอาศยัช่องโหว่ต่างๆ ของระบบ 
     ICT ที่ภาคส่วนต่างๆ ต้องให้ความส�าคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงยิ่งขึ้น
- IoT/M2M: มีการพัฒนามากขึ้นนอกเหนือจาก Wearable Device หรือ Mobile Deviceโดยจะมีแพลทฟอร์มกลางส�าหรับให้
 อุปกรณ์ต่างๆ สามารถสื่อสารและทางานเชื่อมต่อกันได้ ซึ่งจะเกิดการน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันทั้งส่วนบุคคลและธุรกิจยิ่งขึ้น
- Big Data: มีความจ�าเป็นต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจและการตลาด เพื่อตอบความต้องการของลูกค้าได้ 
 อย่างทันที
- FTTx: เป็นเทคโนโลยีสือ่สารความเรว็สงู ทียั่งมพ้ืีนท่ีรองรบัการขยายตวัได้อกีมาก และรฐัให้ความส�าคญัในการขยายบรกิารให้ทัว่ถึง
- SDN/NFV/Cloud: เป็นการใช้เทคโนโลยี Virtualization และCloud เพ่ือบริหารจัดการโครงข่ายโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ  
     เกิดความคล่องตัว และลดต้นทุน

ที่มา : ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 18 กรกฎาคม 2560
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10.3 วิศวกรรม และโครงกำรพิเศษ 
 (ENGINEERING)
10.3.1 ภำพรวมและโอกำสของธุรกิจ
 ธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษสามารถเติบโตต่อเน่ือง

ตามการขยายงานเครือข่ายโครงการของระบบไฟฟ้าและการ

ก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภค รวมถึงระบบสายสัญญาณสื่อสาร 

ปัจจบุนับรษิทัฯ ต้องการปรบัขยายธุรกิจวิศวกรรม ไปสูธุ่รกิจทีม่ฐีาน

รายได้ที่สูงขึ้นและต่อเน่ือง สามารถเติบโตไปพร้อมกับการเติบโต

ของกลุม่ลกูค้าหลกั จากการสร้างมลูค่าเพ่ิมในสนิค้าและบรกิาร ด้วย

การน�าเสนอในรปูแบบบรูณาการตัง้แต่ให้ค�าปรกึษา ออกแบบ จดัหา 

พัฒนา เชื่อมต่อแบบ ติดตั้ง บ�ารุงรักษา ตลอดจนบริการด้านปฏิบัติ

การให้กับลกูค้าเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการบรกิาร

ลูกค้า และมุง่เน้นท�างานโครงการพิเศษขนาดใหญ่ทีจ่ะท�าให้ บรษิทั 

อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด มีรายได้ระดับ

มากกว่า 1,000 ล้านบาทในระยะเวลา 3 ปี มรีายได้ต่อเนือ่งจากการ

บ�ารุงรักษาและปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 30% และมีก�าไรตาม

มาตรฐานตลาด 

   ในปี 2018 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 

จ�ากัด วางแผนน�าเสนอโครงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและ

สื่อสารโทรคมนาคม และ ระบบขนส่งอัจฉริยะ APM พร้อมบริการ

แบบครบวงจร ที่สอดประสานประโยชน์ Synergy กับบริษัทในกลุ่ม

อินเตอร์ลิ้งค์และพันธมิตรทางการค้า สร้างมูลค่าเพ่ิม และรายได้

ประจ�า เพ่ิมจากท่ีเดิมให้เป็นบริการต่อยอดจากการขายสินค้า 

สายสญัญาณสาย Optical Fiber และ ธุรกิจรบัเหมาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ด้านสายส่งไฟฟ้าแรงสงู สถานไีฟฟ้า สายไฟฟ้าใต้ดนิ และสายไฟฟ้า

ก�าลงัใต้ทะเล สอดคล้องการเตบิโตอย่างมากของการลงทุนประยุกต์

ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ส่งเสริมธุรกิจตามแนวพัฒนา

ประเทศ Thailand 4.0 จากหน่วยงานเอกชนและรฐับาลต่างๆ บรษิทั

ได้ปรับเป้าหมายเน้นโครงการขนาดใหญ่และโครงการพิเศษ  

เพื่อตอบสนองการเติบโตธุรกิจของลูกค้า ซึ่งมีโครงการ ได้แก่ 

 1.1 การพัฒนาขยายเครือข่ายไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวงมี

แผนลงทนุปรบัปรงุและขยายระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าในปี 2560 - 2564 

จ�านวน 84,694 ล้านบาท โดยลงทุนในสถานีไฟฟ้า 27,536 ล้านบาท 

สายส่งไฟฟ้ารวม 50,305 ล้านบาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมี

แผนในปี 2018 จะลงทนุโดยประมาณ ก่อสร้าง สถานไีฟฟ้า 30,000 

ล้านบาท เสาและสายส่งไฟฟ้าก�าลัง 2,500 ล้านบาท สายส่งไฟฟ้า

ใต้ดิน 4,500 ล้านบาท สายส่งไฟฟ้าใต้ทะเล 2,000 ล้านบาท  

 1.2 การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid 

System ของการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ทีข่ยายการ

ลงทุนปรับปรุงระบบบริหารจัดการไฟฟ้าท้ังระบบและเพ่ิม

ประสิทธิภาพความเสถียรภาพระบบเครือข่ายบริการไฟฟ้า และ 

โครงการปรบัเปลีย่นมเิตอร์ไฟฟ้าแบบจานหมนุเป็นสมาร์ทอเิลก็ทรอ

นิกส์มิเตอร์ ทั่วประเทศ ปัจจุบันบริษัทฯได้น�าเสนอระบบบริหาร

จัดการไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid AMI System ให้กับการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค ท่ีจะสร้างโอกาสให้บริษัทได้ร่วมในการปรับเปลี่ยน

มิเตอร์ไฟฟ้า ท้ังหมดประมาณ 20 ล้านมิเตอร์ท่ัวประเทศภายใน

ระยะเวลา 10 ปี

 1.3 โครงการรถไฟฟ้าอัตโนมัติ APM-Automated People 

Mover  บริษัทฯเป็นพันธมิตรกับบริษัท ซีเมนส์ จ�ากัด ที่เป็นผู้ผลิต

รายใหญ่ชั้นน�าของโลก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งผู้โดยสาร 

และบริษัทฯ ได้ร่วมงานใน นิติบุคคลร่วมท�างาน ไออาร์ทีวี ได้รับ

ความไว้วางใจจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) ให้

ด�าเนินการติดตั้ง และบ�ารุงรักษา ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ 

(APM) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 

2554-2560) มูลค่า 3,000 ล้านบาท เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง

ผู้โดยสารและขยายประสิทธิภาพการบริการพ้ืนท่ีของสนามบิน

สุวรรณภูมิ ซึ่งสามารถขยายระยะทางครอบคลุมพ้ืนที่ในสนามบิน

เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการรองรบัผูโ้ดยสารของสนามบนิ  ทัง้นี้ 

ระบบรถไฟ APM ยังสามารถน�าไปพัฒนาให้บริการกับสนามบิน

พาณิชย์อื่นๆ ในประเทศท่ีจ�าเป็นต้องขยาย ได้แก่ ท่าอากาศยาน

ดอนเมือง ท ่าอากาศยานอู ่ตะเภา ท ่าอากาศยานภูเ ก็ต  

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ รวมถึงพื้นที่โครงการเศรษฐกิจพิเศษ EEC 

ท่ีเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเชื่อมต่อการคมนาคมในพ้ืนที่

บริการใหม่

 1.4 โครงการ IOT Internet of Thing ส�าหรับเมืองอัจฉริยะ

น้ีเป็นนวัตกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร

โทรคมนาคม เพ่ือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ให้สามารถบริการ

ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ�านวยความสะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย อย่างทั่วถึง โดยบริษัทฯ น�าเสนอระบบอุปกรณ์และระบบ

ส่ือสาร เพ่ือมาตรวจวัดและรายงานผลของสถานการณ์เหตุการณ์ 

ในรูปแบบข้อมูลหลายสื่อ ข้อมูลภาพและเสียง ได้แก่ ระบบบูรณา
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การกล้องวงจรปิดและอ�านวยการรกัษาความปลอดภยั และบรษิทัฯ 

ได้ร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีสื่อสารชั้นน�า เช่น LORA- Kerlink , 

Trilliant เพ่ือสร้างโครงข่ายสื่อสารรองรับระบบ Smart Farming, 

ระบบแสงสว่างไฟถนนอัจฉริยะ เป็นต้น ให้กับเมืองอัจฉริยะที่อยู่ใน

ช่วงของการวางแผนด�าเนินการ

10.3.2 โครงสร้ำงธุรกิจวิศวกรรมและ
 โครงกำรพิเศษ
 1. กลุ่มธุรกิจโครงการพิเศษขนาดใหญ่ ที่มุ่งเน้นน�าเสนอ

ประมูลงานโครงการระบบแบบบูรณาการ ได้แก่ระบบขนส่ง 

ผู้โดยสารอัตโนมัติ APM ระบบบริหารจัดการระบบไฟฟ้าอัจริยะ 

และการใช้พลังงาน ตลอดจนโครงการประมูลภาครัฐขนาดใหญ ่

ที่จะเกิดขึ้น

 2. กลุม่ธุรกิจวิศวกรรมไฟฟ้า ด�าเนินเตบิโตต่อเนือ่งในการให้

บรกิารการออกแบบ จดัหา ตดิตัง้ และบ�ารงุรกัษาระบบสถานีไฟฟ้า

ย่อย สายส่งไฟฟ้าแรงสูง สายส่งไฟฟ้าแรงสูงใต้ทะเล สายส่งไฟฟ้า

ใต้ดิน

 3. กลุ่มธุรกิจ Smart City และ อุปกรณ์ Internet of Things 

น�าเสนอโครงการ ให้ค�าปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง อุปกรณ์และระบบ

สื่อสาร ให้องค์กรชั้นน�าภาคเอกชนและรัฐบาลต่างได้ใช้ประโยชน์

จากนวัตกรรมเทคโนโลยีประยุกต์ สร้างมูลค่าเพ่ิมในการด�าเนิน

ธุรกิจของลูกค้า

 4. ส�านกับรหิารงานโครงการ (Project Management Office) 

บรษิทัมุง่เน้นท่ีจะส่งมอบโครงการให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจ

ของลูกค้า ให้ความส�าคัญในการน�าเสนอและส่งมอบตรงตาม 

ข้อก�าหนดอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การบริหารงาน

โครงการ บริษัทฯได้การรับรองระบบงานบริหารคุณภาพตาม

มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ISO 9001:2008 เลขท่ี QMS 

0393/697t จากสถาบัน Management System Certification  

Institute (Thailand)(MASCI) และคัดเลือกมอบหมายแก่ผู้จัดการ

โครงการที่มีความสามารถและประสบการณ์ เพ่ือที่จะด�าเนินการ 

สั่งการ มอบหมาย ติดตาม ประเมินและควบคุมให้เป็นไปตาม 

แผนงาน ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่การส�ารวจความต้องการ  

การออกแบบและวางแผน การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์และทีมงาน 

การตรวจสอบคุณสมบัติประกันคุณภาพ การบริการหลังการขาย 

การควบคมุงานโครงการตดิตามงานและผลงาน การรายงานตดิตาม

ความคืบหน้าสม�่าเสมอ ตามแผนงาน การควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย

งานโครงการ การส่งมอบตามระยะแผนงาน การบ�ารงุรกัษาและการ

ปฏิบัติการ การเก็บเงินตามก�าหนดเวลา และการบริหารจัดการการ

เปลี่ยนแปลง การสื่อสารโครงการท่ีมีประสิทธิภาพ ท�าให้โครงการ

ด�าเนินการประสบผลส�าเรจ็ มปีระสทิธิภาพตามแผน ภายในก�าหนด

เวลาและงบประมาณ ลูกค้ามีความพึงพอใจ ให้บริษัทฯบริการเพิ่ม

เติมต่อเนื่องเป็นพันธมิตรระยะยาวต่อไป



60

10.3.3 โครงการที่ยังอยู่ระหว่างด�าเนินการส่งมอบ

รายการ สถานที่ก่อสร้าง 

(จังหวัด)
ผู้ว่าจ้าง

มูลค่าโครงการ
(หน่วย:ล้านบาท)

(ไม่รวม VAT)

ก�าหนดส่งมอบ ความคืบหน้า
ณ 31 ธ.ค. 2560

1. งานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค   
 โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน สวุรรณภูมิ  
(ปีงบประมาณ 2554-2560) 

2. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
ระบบ 115-22 เควี ท่ีสถานีไฟฟ้านิคม
อตุสาหกรรมภาคเหนอื 2 จงัหวดัล�าพูน , 
สถานีไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
3 จงัหวดัล�าพูน และสถานีไฟฟ้าล�าปาง 3

3. งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 
115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด จังหวัด
เชียงใหม่ – สถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการพัฒนา
ระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9.1 
ช่วงที่ 3  

4. งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 
115 เควี เป็นเคเบิลใต้ดินตามโครงการ
เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะ
ที่ 3

5. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
ระบบ 115-22 เควี สถานีไฟฟ้าบ้านเลน

6. งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่ง 
ผู ้ โดยสารอัตโนมัติ  (AUTOMATED  
PEOPLE MOVER : APM) โดยวิธีพิเเศษ
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ 
(ปีงบประมาณ 2554-2560)

7. งานก่อสร ้างและสุขาภิบาล, SG 
โครงการสาธารณูปโภคโครงการพัฒนา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สมุทรปราการ

ล�าพูน, ล�าปาง

เชียงใหม่, 
แม่ฮ่องสอน

เมืองพัทยา-
ชลบุรี

พระนครศรี
อยุธยา

สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

บริษัท 
ท่าอากาศยานไทย 
จ�ากดั (มหาชน)

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

บริษัท 
ท่าอากาศยานไทย 
จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท 
ท่าอากาศยานไทย 
จ�ากัด (มหาชน)

809.37

  529.94

289.30

75.92

223.62

1,962.52

1,017.08

พฤษภาคม 
2562

มิถุนายน 2561

พฤษภาคม 
2561

มกราคม 2561

มกราคม 2562

สิงหาคม 2564

พฤษภาคม 
2562

26.63 %

87 %

1.41 %

30.74 %

34.66 %

0.02 %

47.66 %
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10.3.4 สภำวะกำรแข่งขันและกลยุทธ์ในกำรแข่งขัน

จุดแข็ง

• มีการน�าเสนอนวัตกรรมใหม่ เพ่ือรองรับการเติมโตของธุรกิจ  

     ICT และงานไฟฟ้ามาโดยตลอด

• การบรหิารงานด้วยระบบบรหิารงานคณุภาพ ISO 9001:2008 

• มทีมีวิศวกรและบคุลากรท่ีมคีวามช�านาญงานเฉพาะด้าน และ

     มีเครื่องมือ เครื่องทดสอบที่ทันสมัยและครบถ้วน

• มผีลงานโครงการขนาดใหญ่ เช่น การตดิตัง้สายเคเบิล้ใต้ทะเล  

    (Submarine Cable) งานสถานีไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้าหลาย 

     โครงการ

• บริษัทฯ มีผลงานวางระบบสายสัญญาณสื่อสารให้สนามบิน 

   สุวรรณภูมิซึ่งเป็นสนามบินที่ใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย และ 

       เป็นผูว้างระบบสายเคเบิล้ใยแก้วน�าแสงในเขตกรงุเทพมหานคร 

    เป็นระยะทางมากกว่า 2,500 กิโลเมตร บริษัทฯ มีผลงานการ 

   ติดตั้งและทดสอบระบบข่ายสายสัญญาณทั่วประเทศกว่า  

    1,000 โครงการ

จุดอ่อน

• งาน Cabling ขนาดใหญ่มีโครงการที่เกิดขึ้นจ�านวนไม่มากนัก 

     ในแต่ละปี

• ยังขาดพันธมิตรด้านอุปกรณ์และระบบซอฟแวร์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

     ตรงตามความต้องการของลูกค้า

• โครงการขนาดใหญ่มีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้นจากต่างประเทศ

• โครงการต่างๆ มีการแข่งขันเรื่องราคามากจากคู่แข่งหลายราย ท�า 

     ให้อัตราส่วนก�าไรลดลง

 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด 

ด�าเนินธุรกิจแข่งขันใน 3 ตลาดหลัก คือ 

  ธุรกิจก่อสร้างระบบไฟฟ้าและบ�ารุงรักษา อยู่ในกลุ่ม 

  ผู้รับเหมาวิศวกรรมระบบไฟฟ้า มีคู่แข่ง ได้แก่ บริษัท  

  เดม็โก้ จ�ากัด (มหาชน), บรษิทั กันกุลเอน็จเินยีริง่ จ�ากดั  

  (มหาชน)

  ธุรกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อสารโทรคมนาคม 

  แบบครบวงจร ซึง่เป็นธุรกิจใหม่ทีบ่รษิทัฯ เข้าร่วมมอืกับ 

  พันธมิตรท้ังในและต่างประเทศ โดยเน้นศึกษาความ 

  ต้องการของลูกค้าล่วงหน้า และน�าเสนอให้ตรงกับความ 

  ต้องการ ด้วยราคาและประสทิธิภาพท่ีดกีว่า มคู่ีแข่งหลกั  

  ได้แก่ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน), บริษัท  

  ยิบอินซอย จ�ากัด 

  ธุรกิจจัดหารถไฟฟ้าอัตโนมัติ APM เป็นธุรกิจใหม่ที่ 

  บริษัทได้เข ้ามาท�าตลาดและมีผลงานรายแรกใน 

  ประเทศไทย คาดว่าจะมีคู่แข่งจากต่างประเทศเข้ามา 

  แข่งขันในโครงการต่อไป
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10.3.5 ลักษณะลูกค้ำและกลุ่มลูกค้ำ
 เป้ำหมำย
 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพเิศษ

มี ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่ที่ มีการติดตั้ งระบบ

สารสนเทศและสื่อสารโทรคมนาคมประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่แบบ

ครบวงจร มตีวัอย่างรายชือ่ลกูค้าทีผ่่านมาของธุรกิจวิศวกรรม ได้แก่ 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) การไฟฟ้านครหลวง  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท  

ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟนเซอร์วิส จ�ากัด 

(มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และธนาคาร

ออมสิน เป็นต้น

 และเพ่ือเข้าสู่ตลาดที่มีศักยภาพการเติบโต บริษัทฯ จึงได้

ขยายธุรกิจไปสู่กลุ่มลูกค้าท่ีต้องการโครงการพิเศษ โดยในปัจจุบัน 

บริษัทฯ ได้เข้าไปรับงานในโครงการของกลุ่มองค์กรรัฐวิสาหกิจ  

ซึง่เป็นโครงการขนาดใหญ่อย่างต่อเนือ่ง อาทิ โครงการของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค สายส่งไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ทะเล ไฟฟ้าแรงสูง 22 เควี และ 

33 เควี ท่ีเกาะเสมด็ เกาะสชีงั จงัหวัดชลบรุ ีเกาะปยูู เกาะยาว จงัหวัด

สตูล เกาะมกุ เกาะสกุร จงัหวัดตรงั เกาะกดู เกาะหมาก จงัหวัดตราด 

และเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานีไฟฟ้าย่อย 115 เควี 

(Substation) ที่สถานีไฟฟ้าล�าพูน 2 สถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี 

ที่สถานีไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 2 จังหวัดล�าพูน สถานี

ไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 3 จังหวัดล�าพูน และสถานีไฟฟ้า

ล�าปาง 3  สายส่งไฟฟ้าระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด จังหวัด

เชยีงใหม่ – สถานีไฟฟ้าแม่สะเรยีง จงัหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการ

ของ บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) ในงานก่อสร้างระบบ

สาธารณูปโภคโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในงาน

สนามบนิมรีะบบขนส่งผูโ้ดยสารอตัโนมติั (AUTOMATED PEOPLE 

MOVER : APM) ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)
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 ธุรกิจทุกประเภทมคีวามเสีย่งแตกต่างกันไปและอาจส่งผลก

ระทบต่อองค์กรมากน้อยตามความส�าคัญและวิธีการบริหารความ

เสี่ยงของแต่ละองค์กร โดยบริษัทฯ มีความเสี่ยงหลักๆ ซึ่งสามารถ

จ�าแนกได้ดังต่อไปนี้

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด�ำเนินธุรกิจ

กรณีกำรถูกยกเลิกสัญญำกำรเป็นตัวแทน
จัดจ�ำหน่ำยสินค้ำหรือเมื่อบริษัทผู้ผลิต
สินค้ำแต่งตั้งตัวแทนจัดจ�ำหน่ำยใน
ประเทศไทยเพิ่มเติม
 บรษิทัฯ เป็นตวัแทนจดัจ�าหน่าย (Distributor) สายสญัญาณ 

(Cabling) อยู่สองย่ีห้อหลกั ได้แก่ LINK และ COMMSCOPE ( เดมิ 

AMP ) ซึง่เป็นสนิค้าของบรษิทัผูผ้ลติอปุกรณ์ข่ายสายสญัญาณของ

ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสดัส่วนการขายสนิค้าย่ีห้อ LINK คดิเป็น

สัดส่วนกว่าร้อยละ 60 ของรายได้จากการจัดจ�าหน่ายของบริษัทฯ 

ในการนี้บริษัทฯได้รับการแต่งตั้งเป็นผู ้จัดจ�าหน่ายสินค้าใน

ประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Distributor) ให้แก่สินค้า

ย่ีห้อ LINK และเป็นผูจ้ดัจ�าหน่ายสนิค้าในประเทศไทย (Authorized 

Distributor) ให้แก่สนิค้าย่ีห้อ COMMSCOPE ซึง่สนิค้าทัง้สองย่ีห้อ 

ได้แก่ LINK และ COMMSCOPE น้ี เป็นสินค้าอุปกรณ์ข่ายสาย

สัญญาณและสื่อสารโทรคมนาคมที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย และมี

ความคล้ายคลงึกันในการใช้งาน  สามารถใช้ทดแทนกันได้ ซึง่แต่ละ

ย่ีห้อมีความโดดเด่นไม่เหมือนกัน ท�าให้ลูกค้ามีทางเลือกสินค้าให้

ตรงตามความต้องการกับการใช้งานได้  ทั้งนี้หากผู้ผลิตสินค้าเหล่า

นีไ้ม่ต่อสญัญาการเป็นตวัแทนจดัจ�าหน่ายให้กับบรษิทัฯ อาจส่งผลก

ระทบต่อโครงสร้างยอดขายและก�าไของบริษัทฯ ได้ โดยผลกระทบ

ที่อาจจะเกิดขึ้นคือบริษัทฯ อาจต้องหาผู้ผลิตสินค้ารายใหม่ในกรณี

ทีถู่กยกเลกิสญัญาการเป็นผูจ้ดัจ�าหน่ายดงักล่าว รวมถึงสนิค้าท่ีมา

จากผู้ผลิตรายใหม่อาจมีคุณภาพไม่ทัดเทียมกับสินค้าเดิมที่มีอยู่  

ซึ่งเป็นท่ียอมรับทางด้านคุณภาพโดยมาตรฐานสากล โดยอาจส่ง

ผลกระทบให้ลูกค้าเสียความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ 

และลดปริมาณการสั่งซื้อลง อันอาจส่งผลให้ยอดขายและก�าไร 

ของบริษัทฯ ลดลง 

11. ปัจจัยควำมเสี่ยง

 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้บุกเบิกและมีส่วน

ส�าคัญในการท�าการตลาดให้กับอุปกรณ์ข่ายสายสัญญาณท้ังสอง

ย่ีห้อในประเทศไทย อีกท้ังบริษัทฯ เป็นตัวแทนจัดจ�าหน่ายที่มี

คณุภาพ โดยสามารถรกัษาและเพ่ิมยอดขายและส่วนแบ่งการตลาด

ให้แก่อปุกรณ์ข่ายสายสญัญาณทัง้สองย่ีห้อในประเทศไทยนับตัง้แต่

ได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนจดัจ�าหน่ายได้ดมีาโดยตลอด บรษัิทฯ  

จึงนับเป็นคู่ค้าท่ีส�าคัญกับบริษัทผู้ผลิตเหล่าน้ัน ซึ่งเป็นเหตุผลท่ีท�า

ให้บรษิทัฯ มัน่ใจว่าความเสีย่งทีจ่ะถูกยกเลกิสญัญาการเป็นตวัแทน

จ�าหน่ายนั้นมีน้อยในระดับที่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการได้ และ

หากบริษัทผู้ผลิตเหล่านั้นยกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนจ�าหน่าย 

ของบริษัทฯ บริษัทฯ ก็สามารถท่ีจะหาคู่ค้าอื่นๆ ท่ียินดีให้ บริษัทฯ 

เป็นตัวแทนจัดจ�าหน่ายและท�าการขยายตลาดในประเทศไทยให้ได้ 

โดยมคีวามส�าเรจ็ในการท�าการตลาดให้แก่ผลติภณัฑ์ท้ังสองย่ีห้อดงั

กล่าวที่บริษัทฯ ได้ท�าส�าเร็จมาแล้วเป็นเครื่องรับประกัน นอกจากนี้ 

บรษิทัฯ ได้จดทะเบยีนเป็นเจ้าของเครือ่งหมายการค้า “LINK” ภายใน

ประเทศไทยแต่เพียงผูเ้ดยีว ท�าให้ บรษิทัฯ สามารถทีจ่ะจดัหาผูผ้ลติ

รายอื่นในการผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “LINK” เพื่อจัด

จ�าหน่ายภายในประเทศไทยแทนผู้ผลิตรายเดิมได้

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงในระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
 ธุรกิจของบรษิทัฯ เก่ียวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดตาม

ความก้าวหน้าและพัฒนาการทางเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาด อาจท�าให้บริษัทฯ ไม่สามารถรักษาลูกค้าที่มีอยู่

และเสียโอกาสทางธุรกิจได้  

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการพัฒนาท้ังสินค้าและ

ความรูข้องพนักงานอยู่เสมอ ท�าให้บรษิทัฯ สามารถตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที บริษัทฯ ยังจัดให้มีการส�ารวจ

ความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันรวมถึงการส�ารวจความ

เคลือ่นไหวและการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยใีนตลาดโลก ผ่านการ

ดงูานแสดงสนิค้าในต่างประเทศอยู่อย่างสม�า่เสมอ เพ่ือให้สนิค้าและ

บรกิารของบรษิทัฯ มกีารพัฒนาและก้าวทันการเปลีย่นแปลงดงักล่าว

ได้ ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ทั้งพนักงานภายใน

บริษัทฯ เองและให้แก่ลูกค้าทั่วไปที่สนใจอีกด้วย 
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 อนึ่ง บริษัทฯ ยังได้น�าความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีมาเป็นโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้

สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรวิศวกรรมท่ีมีนวัตกรรมสินค้า

ใหม่ๆ ส�าหรับตลาดใหม่มาโดยตลอด

ควำมเสี่ยงด้ำนกฎหมำยและนโยบำยของ
รัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรโทรคมนำคม
 การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความเก่ียวข้องกับธุรกิจ

วิศวกรรม และโครงการพิเศษ และธุรกิจโทรคมนาคม และดาต้า

เซ็นเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันการประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่ภายใต้

การก�ากับดูแลขององค์กรอิสระท่ีท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลกิจการ

โทรคมนาคม คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ซึ่งการออกนโยบาย

และกฎระเบยีบต่างๆ โดย กสทช. อาจส่งผลกระทบอย่างมนัียส�าคญั

ต่อกิจการโทรคมนาคม เช่น นโยบายด้านการแข่งขันเสรี นโยบาย

ด้านค่าธรรมเนียมและค่าบริการ และนโยบายคุ้มครองผู้ใช้บริการ 

ทั้งน้ี การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ เหล่าน้ีอาจท�าให้บริษัทฯ 

เผชญิกับความเสีย่งหากการเปลีย่นแปลงน้ันส่งผลกระทบในเชงิลบ

ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

 อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น

ก่อนท่ีจะมกีารเปลีย่นแปลงนโยบายหรอืกฎหมายใดๆ ในทางปฏิบตัิ

แล้ว กสทช. จะมีการแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า รวมทั้งมี

การรับฟังความคิดเห็นและประชุมหารือกันถึงนโยบายที่เหมาะสม 

ท�าให้บริษัทฯ มีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมและมีสิทธิ

คัดค้านได้ก่อนการบังคับใช้กฎระเบียบใหม่

ควำมเสี่ยงจำกกำรท�ำงำนของอุปกรณ์
โครงข่ำย ระบบกำรท�ำงำนและระบบ
คอมพิวเตอร์
 ธุรกิจโทรคมนาคม และดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งด�าเนินการโดย

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) เป็นธุรกิจให้บริการ

ที่ต้องพึ่งพาการท�างานของอุปกรณ์โครงข่าย ระบบการท�างานและ

ระบบคอมพิวเตอร์ ซึง่ระบบทัง้หมดนีจ้ะต้องสามารถท�างานได้อย่าง

มีเสถียรภาพตลอดเวลา เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้งานของ

ลูกค้า ดังนั้น หากส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบเหล่านี้เกิดการขัดข้อง

ทั้งจากความผิดพลาดของระบบ ความขัดข้องของอุปกรณ์  

ภัยธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุต่างๆ ก็ย่อมจะส่งผลกระทบต่อการให้

บรกิารลกูค้าของบรษิทัฯ และอาจส่งผลลบต่อผลการด�าเนินงานและ

ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญได้ ท้ังจากรายได้ท่ี

ขาดหายไปและค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนจากการซ่อมบ�ารงุรกัษาระบบให้

กลับมาใช้งานได้อย่างมีเสถียรภาพ

 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการให้

บริการเป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ มีแผนท่ีจะก่อสร้างเส้นทางส�ารอง

ของโครงข่ายใยแก้วน�าแสงในรูปแบบ Ring Topology แบบไม่ทับ

ซ้อนกันทางกายภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย เส้นทางทางถนนและเส้น

ทางทางรถไฟ ซึ่งเป็นวิธีการออกแบบตามหลักมาตรฐานที่มีการน�า

มาใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ วิธีการดังกล่าวจะสามารถ

ป้องกันปัญหาอนัอาจเกิดจากการท่ีเส้นทางใดเส้นทางหน่ึงเกิดการ

ช�ารุด และบริษัทฯ ได้จัดตั้งทีมงานคอยเฝ้าระวังและพร้อมแก้ไข

ปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง (Network Operation Center) นอกจากนี้ 

ในการคัดเลือกเครื่องมืออุปกรณ์ที่น�ามาปฏิบัติงานนั้น บริษัทฯ ได้

ใช้ประสบการณ์จากการประกอบธุรกิจจัดจ�าหน่ายและธุรกิจ

วิศวกรรม และโครงการพิเศษ มาใช้ในการเลอืกอปุกรณ์ทีม่คีณุภาพ

สงู เช่น สายเคเบิล้ใยแก้วน�าแสงทีม่คีณุภาพสงูตามมาตรฐานสากล 

พร้อมการออกแบบเพ่ิมเตมิพิเศษและอปุกรณ์หลกัท่ีส�าคญัของโครง

ข่ายหลัก (Core Network) และโครงข่ายย่อย (Access Network) 

รวมถึงระบบไฟฟ้าท่ีถูกคัดสรรให้สามารถใช้ได้เต็มประสิทธิภาพ

สูงสุดพร้อมทั้งการติดตั้งชุดอุปกรณ์ส�ารองเพื่อใช้งานในกรณีมีเหตุ

ขัดข้องอีกด้วย

 นอกจากนี้ ในกระบวนการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ นั้น บริษัทฯ 

ได้ให้ความส�าคัญกับการคัดเลือกอุปกรณ์และกระบวนการติดตั้ง 

เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าระบบท่ีติดตั้งขึ้นจะสามารถท�างานได้อย่างมี

เสถียรภาพ โดยบริษัทฯ ได้ใช้ประสบการณ์ท่ีได้รับจากธุรกิจจัด

จ�าหน่ายสินค้าและธรุกิจวิศวกรรม และโครงการพิเศษ มาใช้ในการ

เลอืกสรรอปุกรณ์และวิธีการตดิตัง้อปุกรณ์อย่างเหมาะสม นอกจาก

นีใ้นกรณีท่ีมปัีญหาท่ีไม่คาดคดิเกิดขึน้ บรษิทัฯ ได้มกีารเตรยีมความ

พร้อมโดยทีมซ่อมบ�ารงุท่ีสามารถเข้าถึงและซ่อมแซมให้แล้วเสรจ็ได้

ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนดตามมาตรฐานการให้บริการแต่ละ

ประเภทอีกด้วย

 ทั้งน้ี บริษัทฯ ยังได้ป้องกันความเสี่ยงโดยการเน้นความ

ส�าคญัในการซ่อมบ�ารงุตามระยะเวลา โดยให้ทมีวิศวกรท�าการวจัิย

และวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของเหตุเสียหรือข้อผิดพลาดต่างๆ 

อันพึงจะเกิดในระบบงาน (Engineering Failure Simulation)  

และท�าการเข้าแก้ไขซ่อมแซมก่อนท่ีจะมีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้น  

(Preventive Maintenance) เช่น การซ่อมบ�ารงุเคเบิล้ใยแก้วน�าแสง
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ตามระยะเวลา การอพัเดตเฟิร์มแวร์ของอปุกรณ์และซอร์ฟแวร์ และ

การบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องทั้งหมดของโครงการตามระยะ

เวลาที่แนะน�าจากผู้ผลิต เป็นต้น

ควำมเสี่ยงจำกพึ่งพำผู้บริหำรและ
บุคคลำกร
 ธุรกิจของบริษัทฯ ก่อตั้งโดยกลุ่มอนันตรัมพร ซึ่งปัจจุบัน 

เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยเป็นผู้มีอ�านาจควบคุมและ 

ผูบ้รหิารหลกัของบรษิทัฯ ในต�าแหน่งส�าคญั นอกจากน้ี ด้วยลกัษณะ

ของธุรกิจที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีและกฎเกณฑ์ในการประกอบ

ธุรกิจทีซ่บัซ้อน ท�าให้บรษิทัฯ ต้องอาศยัความรู ้ความสามารถ ความ

ช�านาญ และประสบการณ์ของบุคคลากรในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เป็นหลัก หากบริษัทฯ สูญเสียผู้บริหารและบุคคลากรเหล่านี้ ก็อาจ

ส่งผลกระทบต่อผลด�าเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต 

ของบริษัทฯ ได้

 อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารหลักส่วนใหญ่อยู่กับบริษัทฯ มาเป็น

เวลามากกว่า 10 ปี และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งการที่ผู้บริหารมี

ส่วนร่วมในผลการด�าเนินงานของบรษิทัฯ โดยการเป็นผูถื้อหุน้น้ันจะ

ช่วยส่งเสริมให้ผู้บริหารมีความตั้งใจและพยายามท่ีจะผลักดันการ

เจรญิเตบิโตทางธุรกจิให้เป็นไปอย่างต่อเนือ่ง นอกจากนี ้การจดัการ

บริหารอย่างมีระบบ ส่งผลให้การบริหารงานของบริษัทฯ ไม่พ่ึงพิง 

ผู้บริหารระดับสูงบางรายมากจนเกินไป ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มุ่ง

พัฒนาการบรหิารงานอย่างมอือาชพี และพัฒนาผูบ้รหิารรุน่ใหม่ขึน้

มารองรับการขยายงานอย่างเป็นระบบ (Succession Plan) อีกทั้ง

ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร มีส่วนร่วมออกความคิดเห็นในการวาง

นโยบาย และแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนให้อ�านาจการตัดสิน

ใจในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจและ

ความเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในโครงกำร 
Interlink Fiber Optic Network และ 
Interlink Data Center
 โครงการ Interlink Fiber Optic Network และ โครงการ 

Interlink Data Center เป็นธุรกิจใหม่ของบรษิทัฯ ซึง่ผลการตอบแทน

จากโครงการเหล่านี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพของ

อุปกรณ์และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ความต้องการของตลาด การ

แข่งขันในอุตสาหกรรม และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยแีละกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง เป็นต้น ซึง่ความเสีย่งจากปัจจยั

ดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษัทฯ อาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในโครงกล่าวดังกล่าวได้อย่างที่คาดหวังไว้ 

 โครงการ Interlink Fiber Optic Network และ โครงการ 

Interlink Data Center เป็นธุรกิจใหม่ของบรษิทัฯ ซึง่ผลการตอบแทน

จากโครงการเหล่านี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพของ

อุปกรณ์และระบบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ความต้องการของตลาด  

การแข่งขันในอตุสาหกรรม และความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของ

เทคโนโลยีและกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง เป็นต้น รวมท้ังโครงการ Interlink 

Fiber Optic มีมูลค่าโครงการและเงินทุนหมุนเวียนรวมประมาณ 

2,000 ล้านบาท ในช่วงปี 2555-2558 ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าสาย

สัญญาณ ค่าติดตั้งสายสัญญาณ และค่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์

ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ อันประกอบไปด้วย

ค่าซ่อมบ�ารงุ ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงาน เงนิทนุหมนุเวียน และอืน่ๆ 

มลูค่าเงนิลงทุนดงักล่าวค่อนข้างสงูเมือ่เปรยีบเทยีบกับขนาดของบ

ริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาเช่าเสาโทรเลขเพื่อพาดสาย

เคเบิลใยแก้วน�าแสงที่บอกเลิกไม่ได้ เป็นระยะเวลา 30 ปี ซึ่งจะสิ้น

สุดในวันที่ 18 ตุลาคม 2585 ดังนั้นจะท�าให้บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่

จะต้องจ่ายค่าเช่าดังกล่าวตลอดอายุสัญญา ความเสี่ยงจากปัจจัย

ดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษัทฯ อาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในโครงกล่าวดังกล่าวได้อย่างที่นักลงทุนคาดหวังไว้ 

 นอกจากนี้ ปัจจุบันส�านักงานคณะกรรมการการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  

มีอ�านาจในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 

3 ประเภทมีโครงข่ายเป็นของตนเองให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ 

ภายใต้หลักการแข่งขันแบบเสรี ดังนั้น ในอนาคตอาจมีผู้ประกอบ

การรายใหม่เข้ามาด�าเนินธุรกิจให้บริการวงจรส่ือสารความเร็วสูง

โดยใช้โครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วน�าแสงเป็นโครงข่ายหลักแข่งขันกับ

บริษัทฯ มากขึ้น ท�าให้การแข่งขันอาจจะมีความรุนแรงมากขึ้น และ

อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงาน และฐานะทางการเงิน 

ของบริษัทฯ ในอนาคตได้

 อย่างไรก็ตาม ผู้บรหิารของบรษิทัฯ ได้ท�าการศึกษาโครงการ

เหล่าน้ีอย่างรอบคอบก่อนตัดสนิใจลงทุน และบรษิทัฯ มข้ีอได้เปรยีบ

ผู้ประกอบการรายอื่นจากการท่ีบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการ

ด�าเนนิธุรกิจจดัจ�าหน่ายและธุรกิจวิศวกรรม และโครงการพิเศษ ท�า

ให้บริษัทฯ มีต้นทุนด�าเนินงานส�าหรับโครงการ Interlink Fiber 

Optic Network ในต้นทุนท่ีต�า่กว่าผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่งมูลค่า

สายสัญญาณและอุปกรณ์ส�าหรับโครงการ Interlink Fiber Optic 

คิดเป็นมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าโดยรวมท้ังโครงการ 
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นอกจากน้ี บรษิทัฯ มทีมีงานช่างและวศิวกรของธุรกิจวศิวกรรม และ

โครงการพิเศษ ซึ่งมีความเช่ียวชาญในการออกแบบและก่อสร้าง

ระบบสื่อสารสายสัญญาณเคเบิ้ลใยแก้วน�าแสงมาก่อน ส่งผลให้

บรษิทัฯ พัฒนาและออกแบบสายสญัญาณเพ่ือป้องกันปัญหาท่ีอาจ

จะเกิดขึ้นในอนาคต (อันพึงจะป้องกันได้) เช่น สายสัญญาณของ

โครงการ Interlink Fiber Optic Network เป็นชนิดที่มีปลอกเหล็ก

เพ่ือป้องกันสัตว์กัดแทะท�าลายสายสัญญาณ โดยการออกแบบให้

มีเปลือกหุ้ม 2 ชั้น (Double Jacket) ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาอาจ

จะเกิดมาจากการติดตั้ง และยังน�าเอาเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์

มาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการป้องกันและเพ่ิมขีด

ความสามารถในการทนความร้อนหากเกิดเพลงิไหม้ในบรเิวณใกล้

เคียง ซึ่งจะท�าให้โครงข่ายสายสัญญาณของบริษัทฯ มีเสถียรภาพ

สูง นอกจากนี้ จากการท่ีบริษัทฯ ใช้ทีมงานช่างและวิศวกรของบ

รษิทัฯ ในการก่อสร้างและตดิตัง้โครงข่ายเคเบิล้ใยแก้วน�าแสง ท�าให้

ต้นทุนในการก่อสร้างและติดตั้งของบริษัทฯ อยู่ในระดับท่ีต�่ากว่า 

ผู้ประกอบการรายอื่น ท้ังนี้ มูลค่าค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและ 

ติดต้ังโครงข่ายเคเบิล้ใยแก้วน�าแสงคดิเป็นมลูค่ามากกว่าร้อยละ 30 

ของมูลค่าโครงการ

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน

 ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน
 ด้วยลักษณะทางธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีต้องสั่งซื้อสินค้าจาก 

คู่ค้าในต่างประเทศ บริษัทฯ จึงต้องช�าระเงินค่าสินค้าเหล่านั้นเป็น

สกุลเงินตราต่างประเทศเช่น สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ เป็นต้น  

การช�าระค่าสนิค้าเป็นเงินตราต่างประเทศน้ีท�าให้บรษิทัฯ เกิดความ

เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งหากเงินบาทไทยมีการอ่อนตัวลง 

เมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศก็อาจท�าให้ต้นทุนสินค้าของบ

ริษัทฯ ในรูปเงินบาทไทยสูงข้ึน ส�าหรับแนวทางการป้องกันความ

เสีย่งจากความผนัผวนด้านอตัราแลกเปลีย่นนี ้บรษิทัฯ มกีารบรหิาร

จัดการความเสี่ยงโดยการท�าสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วง

หน้า (Currency Forward) เต็มจ�านวนการซือ้สนิค้าท่ีต้องช�าระเป็น

เงนิตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์มาโดยตลอด ท�าให้บรษิทัฯ 

สามารถประมาณการต้นทุนสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นย�า และน�า

ไปสูก่ารก�าหนดราคาขายสนิค้าทีเ่หมาะสมทีไ่ม่ส่งผลกระทบในเชงิ

ลบกับผลก�าไรของบริษัทฯ การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลก

เปลี่ยนโดยการท�าสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ากับ

ธนาคารพาณิชย์ เป็นแนวทางบรหิารและจดัการความเสีย่งท่ีมส่ีวน

ส�าคัญที่ท�าให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2540 ได้ ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงด้าน

อัตราแลกเปลี่ยนจึงถือเป็นหนึ่งในนโยบายส�าคัญท่ีบริษัทฯ ยึดถือ

และปฏบิตัมิาโดยตลอดเพ่ือให้การด�าเนนิธุรกิจราบรืน่และลดความ

เสี่ยงจากปัจจัยภายนอกลง

ควำมเสี่ยงจำกเหตุภัยภิบัติทำงธรรมชำติ

 ควำมเสี่ยงอันเน่ืองมำจำกเหตุภัยภิบัติ
ทำงธรรมชำติ
 บริษัทฯด�าเนินธุรกิจโดยมีนโยบายการจัดเก็บสินค้าเพื่อ

เตรียมความพร้อมในการให้บริการ ดังนั้นแล้วหากเกิดภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติอันจะส่งผลกระทบต่อสินค้าคงคลัง บริษัทฯ มีแนวโน้มที่

จะสูญเสียรายได้ในส่วนน้ันๆ ไป อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีแนวทาง

การบริหารความเสี่ยงต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยการท�าประกัน

ภัยเต็มจ�านวน ซึ่งครอบคลุมถึงสินค้าคงคลังและค่าเสียโอกาส 

ทางธุรกิจ ซึง่อาจผลกระทบต่อการด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัฯ ในกรณี

เกิดเหตุภัยพิบัติเหล่านั้น

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรและผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่

 ควำมเสี่ยงอันเน่ืองมำจำกบริษัทมีผู ้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละ 50
 ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 กลุ่มอนันตรัมพร (ซึ่งประกอบ

ด้วย นายสมบัติ อนันตรัมพร, นางชลิดา อนันตรัมพร, นายณัฐนัย 

อนันตรัมพร และบริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ โฮลด้ิง จ�ากัด) ถือหุ้นของ 

บริษัทฯ รวมกันทั้งสิ้น 185,970,641 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.31  

ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ ซึ่งท�าให้กลุ่ม

อนันตรัมพร สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด  

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการหรือการขอมติในเรื่องอื่นๆ  

ทีต้่องใช้เสยีงส่วนใหญ่ของทีป่ระชมุผูถื้อหุ้น  ยกเว้นเรือ่งทีก่ฎหมาย

หรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่

ประชุมผู้ถือหุ้น  ดังนั้น จึงอาจเกิดความเสี่ยงแก่ผู้ถือหุ้นรายอื่นจาก

การท่ีผู้ถือหุ้นรายอื่นอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจ

สอบ และถ่วงดุลเรื่องที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ 

 อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไป

อย่างโปร่งใส และมกีารถ่วงดลุอ�านาจในการบรหิารงานของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ จงึได้จดัโครงสร้างการจดัการซึง่ประกอบด้วยคณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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และก�ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า

ตอบแทน ซึง่ประกอบไปด้วยบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และ

มีการก�าหนดขอบเขตการด�าเนินงานและการมอบอ�านาจให้แก่

กรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจน มีการก�าหนดมาตรการการท�า

รายการทีเ่กีย่วโยงกับกรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้อี�านาจควบคมุ

กิจการ และบคุคลท่ีอาจมคีวามขัดแย้ง อกีทัง้ยังมกีารแต่งตัง้บคุคล

ภายนอกที่เป็นอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัทจ�านวน 3 ท่าน 

โดยทุกท่าน  รับหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  

เพ่ือท�าหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติ

รายการต่างๆ ก่อนน�าเสนอต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัด 

ให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยมีหน้าท่ีหลัก 

ในการดูแลระบบควบคุมภายในเพ่ือให้เป็นไปตามระบบงานที่ได ้

ก�าหนดไว้
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หลักทรัพย์ของบริษัท

1. จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 บริษัทฯ	 มีทุนจดทะเบียน	

362,423,986	บาท	(หุ้นสามัญ	362,423,986	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1.00	

บาท)	เรียกช�าระแล้ว	362,423,986	บาท	(หุ้นสามัญ	362,423,986	

หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท)	

12. โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร

2. ข้อจ�ำกัดกำรโอนหุ้น
	 หุ้นของบรษิทัฯ	ให้โอนกันโดยไม่มข้ีอจ�ากัด	และหุ้นท่ีถือโดย

คนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจ�านวนรวมกันไม่เกินร้อยละ	

40	ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด	การโอนหุ้นรายใดที่จะ

ท�าให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของ	 	 บริษัทฯ	 เกิน

อตัราส่วนข้างต้น	บรษิทัฯ	มสีทิธิปฏิเสธการโอนหุน้ของบรษิทัฯ	ราย

นั้นได้

3.  ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก ณ วันที่ 29 ธันวำคม 2560

ล�ำดับที่ รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้นสำมัญ สัดส่วนกำรถือหุ้น (%)

1 บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	โฮลดิ้ง	จ�ากัด1 90,778,125 25.047

2 ดร.ชลิดา		อนันตรัมพร 49,671,227 13.705

3 นายสมบัติ		อนันตรัมพร 45,205,984 12.473

4 นายศักดิ์ชัย		ศักดิ์ชัยเจริญกุล 18,653,500 5.147

5 นายวิบูลย์		วัชรสุรังค์ 6,577,050 1.815

6 นายมนต์ชัย		ลีศิริกุล 4,100,000 1.131

7 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 3,977,200 1.097

8 นายธวัช	ธนาวุฒิวัฒนา 3,961,200 1.093

9 น.ส.	ดรุณีย์		ลีศิริกุล 3,689,200 1.018

10 นายอนันตชัย	ศักดิ์ชัยเจริญกุล 3,280,000 0.905

												รวม 229,893,486 63.431

	 หมายเหตุ	1		 บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	ประกอบด้วย	นายสมบัติ		อนันตรัมพร	ถือหุ้นร้อยละ	30	

	 	 	 	 และดร.ชลิดา	อนันตรัมพร	ถือหุ้นร้อยละ	30	
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4. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้ และ 

หักส�ารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่บริษัทฯ มีความจ�าเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ

 โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายปันผลใน 3 ปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผล ปี 2560 * ปี 2559 ปี 2558

ก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) -32,121,271.00 169,861,109.07 223,511,456.12

จัดสรรเป็นส�ารองตามกฎหมาย (บาท) - 1,425,732.34 11,175,572.81

ก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักส�ารองตาม

กฎหมาย (บาท)

-32,121,271.00 168,435,376.73 212,335,883.31

จ�านวนหุ้น (หุ้น) 362,423,986.00 362,423,986 346,241,055

ปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น) 0.55556 0.20 0.26

ปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) 201.35 ล้านบาท 72.48 ล้านบาท 90.02 ล้านบาท

สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับก�าไรสุทธิ (ร้อยละ) 26.21** 43.03 42.40

 หมายเหตุ:  

 *    มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 อนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสดรวมกัน คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล  

  ให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.55556 บาท จากจ�านวนหุ้นท่ีช�าระแล้วท้ังส้ิน 362,423,986 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ  

  1 บาท ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�า 

  ปี 2561

 **   ค�านวณจากก�าไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

โครงสร้ำงกำรจัดกำร
 โครงสร้างการจัดการของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย

 1) คณะกรรมการบริษัทฯ

 2) คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ จ�านวน 3 คณะ ได้แก่ 

  1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

  2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการ

  3. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 3) คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

 หมายเหตุ  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ 

    บริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทนขึ้น 
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1. คณะกรรมกำรบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทท้ังหมด  

9 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

 1. นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ

 2. ดร.ชลิดา อนันตรัมพร กรรมการ

 3. นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ

 4. นางสาวขวัญตา มีสมพร กรรมการ

 5. นางเพ็ญศรี จันต๊ะคาด กรรมการ

 6.  นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ กรรมการ

 7. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย กรรมการอิสระ

 8. พลเรือเอกอภิวัฒน์  ศรีวรรธนะ1 กรรมการอิสระ

 9. นายธีรกุล  นิยม 2 กรรมการอิสระ

 โดยมี นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ รองกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ (สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุม่ฯ) และผูอ้�านวยการฝ่ายบญัชี 

เป็นเลขานุการบริษัท

 - หมายเหตุ 1 พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ ได้รับการ 

  แต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ แทนนางสนัุนทา ชยัประเสรฐิ- 

  สิทธิ ซึ่งได้ลาออก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

  บริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

 - หมายเหตุ 2 นายธีรกุล นิยม ได้รับการแต่งตั้งเป็น 

  กรรมการอิสระ แทนนางเสาวนีย์ กมลบุตร ซึ่งได้ลาออก  

  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท คร้ังที่ 1/2561  

  เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561

กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ
  กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้แก่ นายสมบัติ 

อนันตรัมพร หรือ นางชลิดา อนันตรัมพร เป็นผู้ลงลายมือชื่อและ

ประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ 

วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้กรรมการมีวาระการด�ารง

ต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ 

อาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งได้อีกวาระหน่ึงท้ังน้ี 

กรรมการอิสระจะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งรวมไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่

คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรด�ารงต�าแหน่งเป็น

กรรมการอิสระของบริษัทต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท

 1. คณะกรรมการมอี�านาจและหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎมาย วัตถุประสงค์ และ 

ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วย

กฎหมาย ด้วยความซือ่สตัย์สจุรติและระมดัระวังรกัษาผลประโยชน์

ของบริษัท

 2. จัดให้มีการประชุมผู ้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี ภายใน  

4 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท

 3. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 6 ครั้ง/ปี

 4. จัดท�าและรับผิดชอบต่อการจัดท�าและการเปิดเผย 

งบการเงิน เพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลด�าเนินงานในรอบป ี

ที่ผ่านมา และน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

 5. ก�าหนดเป้าหมายแนวทาง นโยบาย แผนงานการ 

ด�าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมก�ากับดูแล  

(Monitoring and Supervision) การบรหิารและการจดัการของฝ่าย

บริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก�าหนด

ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 6. การก�าหนดนโยบายการบรหิารจดัการความเสีย่ง (Risk 

Management Policy) และก�ากับดูแลให้ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติตาม

นโยบายและรายงานผลให้คณะกรรมการทราบ รวมถึงจัดให้มีการ

ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง

อย่างสม�่าเสมอ

 7. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยาย

ธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนที่เสนอ

โดยฝ่ายบริหาร

 8. จัดท�ารายงานประจ�าปี และการเปิดเผยงบการเงิน  

เพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาใน

รายงานประจ�าปีดังกล่าว และน�าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ

พิจารณาและอนุมัติ

 9. ก�ากับและดูแลการบริหารจัดการและการด�าเนินงาน

ต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก�าหนด 

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะ

กรรมการก�ากับตลาดทุน ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย อาทิเช่น การท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันและได้มาหรือ

จ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิท่ีส�าคญั เท่าทีไ่ม่ขัดหรอืแย้งกับกฎหมายอืน่ 

รวมท้ังจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและรายการตรวจสอบในที่

เพียงพอและเหมาะสม สนบัสนนุให้ความส�าคญักับการต่อต้านการ

ทจุรติคอร์รปัชัน่ท่ีมปีระสทิธิภาพ โดยจดัให้มมีาตรการตามแนวทาง
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ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (CAC)

 10. พิจารณาก�าหนดโครงสร้างการบรหิารงาน มอี�านาจใน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ

คณะอนกุรรมการอืน่ตามความเหมาะสม ได้แก่ คณะกรรมการตรวจ

สอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นต้น รวมถึง

การก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง

ทั้งน้ี การมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ท่ีก�าหนดนั้นต้อง

ไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าว

สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้

เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท�ากับบริษัทหรือ

บริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตาม

นโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติ

 11. คณะกรรมการมอบอ�านาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือ

หลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะ

กรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการหรอือาจม

อบอ�านาจเพือ่ให้บคุคลดงักล่าวมอี�านาจหน้าตามท่ีคณะกรรมการ

เห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ง

คณะกรรมการอาจยกเลกิ เพิกถอนเปลีย่นแปลงหรอืแก้ไขการมอบ

อ�านาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

 ทั้งน้ี การมอบอ�านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบ

อ�านาจท่ีท�าให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการ

ที่ตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะท�าขึ้นกับบริษัท หรือ

บริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับ

ตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ

ประกาศอื่นใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง) เว้นแต่เป็นการอนุมัติ

รายการท่ีเป็นไปรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า

โดยทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ

วิธีการตามที่ก�าหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้

มาหรือจ�าหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทจดทะเบียนตาม

ประกาศ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยและ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 

ทั้งหมด 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

 1. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย* ประธานกรรมการ 

     ตรวจสอบ

 2. พลเรือเอกอภิวัฒน์   ศรีวรรธนะ1  กรรมการตรวจสอบ

 3. นายธีรกุล  นิยม2   กรรมการตรวจสอบ

 โดยมี นายณัฐพล เกษมทรัพย์ ผู้จัดการแผนกตรวจสอบ

ภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 - หมายเหตุ * นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย เป็นกรรมการ 

  ตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการ 

  สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

 - หมายเหตุ 1 พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ ได้รับการ 

  แต่งต้ังเป็นกรรมการอสิระ แทนนางสุนันทา ชยัประเสรฐิ- 

  สิทธิ ซึง่ได้ลาออก ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั  

  ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 

 - หมายเหตุ 2  นายธีรกุล นิยม ได้รับการแต่งตั้งเป็น 

  กรรมการอิสระ แทนนางเสาวนีย์ กมลบุตร  ซึ่งได ้

  ลาออก  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  

  1/2561 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 

วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ 3 ปี 

กรรมการตรวจสอบซึง่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจแต่งต้ังให้กลบั

มาใหม่ได้ ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุ 

อืน่ใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้

บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้

กรรมการตรวจสอบมจี�านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทก�าหนด 

โดยบุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต�าแหน่งได้เพียง

วาระท่ีเหลอือยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่ตนทดแทน ทัง้นีไ้ด้ก�าหนด

นโยบายจ�ากัดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน  

9 ปี

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

 1. สอบทานให้มกีารรายงานทางการเงนิทีถู่กต้อง ครบถ้วน  

  เชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

 2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบ 

  การบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายใน 

  ที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล
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 3. สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแล 

  กิจการท่ีดี และจริยธรรมธุรกิจ อย่างเหมาะสมและม ี

  ประสิทธิผล

 4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด ้วย 

  หลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย์  ข ้อก�าหนดของ 

  ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ 

  บริษัทฯ

 5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีของ 

  บริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

 6. พิจารณารายการทีเ่ก่ียวโยง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ 

  ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้ 

  มั่นใจว่า สมเหตุผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

 7. ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายใน  

  โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตร ความเป็นอิสระ  

  รวมทั้ง ขอบเขตและแผนการตรวจสอบของแผนก 

  ตรวจสอบภายใน

 8. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าตรวจสอบ 

  ภายใน รวมถงึร่วมประเมนิผลการปฏิบตังิานของหวัหน้า 

  ตรวจสอบภายใน

 9. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอ 

  แนะของทั้ง ผู้สอบบัญชี และแผนกตรวจสอบภายใน  

  รวมทั้งติดตามเพ่ือให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารมีการด�าเนิน 

  การต ่อข ้อ เสนอแนะดังกล ่าวอย ่างเ พียงพอ ม ี

  ประสิทธิภาพ และภายในเวลาที่เหมาะสม

 10. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้บริหาร หรือ 

  พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน หรือน�าเสนอ 

  ข้อมูล ร่วมประชุม หรือจัดส่งเอกสารตามที่เห็นว่า 

  เกี่ยวข้องและจ�าเป็น

 11. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตาม 

  ความจ�าเป็นเพ่ือให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพ 

  แวดล้อมขององค์กรและน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท 

  พิจารณาอนุมัติ

 12. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบ 

  ด้วยข้อมูล และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  ในด้านต่างๆ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของ 

  บริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน 

  คณะกรรมการตรวจสอบ

 13. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

  ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ท้ังนี ้

  ฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีท่ีจะต้องรายงานหรือน�าเสนอข้อมูล 

  และเอกสารท่ีเก่ียวข้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

  เ พ่ือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของคณะกรรมการ 

  ตรวจสอบให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

 ในการปฏิบตัหิน้าท่ีดงักล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ

มคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยตรง และคณะกรรม

การบรษิทัฯ ยังคงรบัผดิชอบในการด�าเนินงานของบรษิทัฯ ต่อบคุคล

ภายนอก

3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและก�ำกับ
ดูแลกิจกำร
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการ 

ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 5 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

 1. พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ 

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแล 

  กิจการ

 2. นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย กรรมการ

 3. นายธีรกุล  นิยม กรรมการ

 4. นางสาวขวัญตา มีสมพร กรรมการ

 5. นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ กรรมการ

 โดยม ีนายณัฐพล เกษมทรพัย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการ

 - หมายเหตุ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  

  6/2560 เมือ่วันท่ี 11 สิงหาคม 2560 ได้มมีติเปลีย่นแปลง 

  และแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับ 

  ดูแลกิจการขึ้น

วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการ มี

วาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี โดยกรรมการท่ีครบก�าหนดตามวาระ

สามารถกลับมาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้หากได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัท
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ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

และก�ำกับดูแลกิจกำร แบ่งได้ดังนี้

 บริหำรควำมเสี่ยง

 1. พิจารณาและน�าเสนอนโยบายและกรอบการบริหาร

ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเส่ียงท่ี

ยอมรับได้ (Risk Appetite) และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

เพื่อรับทราบ

 3. ก�ากับดูแลการพัฒนาและปฏบิติัตามนโยบายและกรอบ

การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบ

บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติ

ตามอย่างต่อเนื่อง

 4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพ่ือติดตาม

ความเสี่ยงที่มีสาระส�าคัญและด�าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมี

การจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

 5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความ

เสีย่งทีส่�าคญั และมผีูต้รวจสอบภายในเป็นผูส้อบทานเพือ่ให้มั่นใจ

ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อการจัดการ

ความเสี่ยง รวมทั้งการน�าระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้

อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั้งองค์กร

 6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความเสี่ยงและ

การจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญอย่างสม�่าเสมอ

 7. ให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษาคณะท�างานบริหารความ

เสี่ยง รวมท้ังพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ 

เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง

 8. พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรเพ่ิมเติมหรือทดแทนในคณะ

ท�างานบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมถึงการก�าหนด

บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบเพ่ือประโยชน์ในการด�าเนินการตาม

วัตถุประสงค์

 9. ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงท่ีคณะ

กรรมการบริษัทมอบหมาย

 10. ประชุมเพ่ือการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสาน

งานเก่ียวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับคณะกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 ท้ังน้ีผู้บริหาร/คณะท�างานบริหารความเสี่ยง/ผู้ตรวจสอบ

ภายใน/ผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือน�าเสนอข้อมูลและเอกสาร

ทีเ่ก่ียวข้องต่อคณะกรรมการ เพ่ือสนบัสนนุการปฏบิตังิานของคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุตามหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย

 ก�ำกับดูแลกิจกำร

 1.  ก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการก�ากับดูแล 

  กิจการท่ีดีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

  และอนุมัติ

 2.  ให้ค�าแนะน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีแก่คณะ 

  กรรมการบริษัท 

 3. จัดท�าคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ทบทวนแนวปฏิบัติ 

  ด้านการก�ากับดแูลกิจการทีดี่ของบรษิทั โดยเปรยีบเทียบ 

  กับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของมาตรฐานสากล  

  และของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อ 

  คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาและอนุมัติปรับปรุง 

  ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ

 4.  แต่งตั้งคณะท�างานเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานตาม 

  ความเหมาะสมและก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแล 

  กิจการที่ดีให้คณะท�างานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ 

  บริษัทฯ โดยรายงานผลการก�ากับดูแลกิจการให้ทราบ 

  เป็นระยะ

 5.  รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

  เพื่อทราบ

 6.  ปฏิบั ติหน ้าท่ีอื่นตามท่ีได ้รับมอบหมายจากคณะ 

  กรรมการบริษัท

 ในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการ มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรม

การบริษัทฯ โดยตรง และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงรับผิดชอบใน

การด�าเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

4. คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

กรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

 1. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย 

  ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 2. พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ กรรมการ

 3. ดร.ชลิดา อนันตรัมพร กรรมการ

 โดยมี นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เป็นเลขานุการ 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 - หมายเหตุ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  

  6/2560 เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง 

  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนขึ้น
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วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีวาระ 

การด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี โดยกรรมการท่ีครบก�าหนดตามวาระ 

สามารถกลับมาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้หากได้รับความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด

ค่ำตอบแทน แบ่งได้ดังนี้

 ทัง้น้ี คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้จดัท�า

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนขึ้น เพ่ือ

ก�าหนดกรอบการด�าเนินงาน โดยมีสาระส�าคัญต่างๆ ดังนี้

 1. ก� าหนดหลัก เกณฑ ์และนโยบายในการสรรหา 

  คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ  

  กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการ

 2. พิจารณาสรรหากรรมการ และกรรมการชุดย ่อย  

  กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการบริษัท 

  โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาด�ารงต�าแหน่ง 

  กรรมการเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 

  อนุมัติ และหรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว 

  แต่กรณี

 3. ก�าหนดค่าตอบแทนท่ีจ�าเป็นและเหมาะสม ท้ังท่ีเป็น 

  ตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของกรรมการ กรรมการชุดย่อย  

  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั 

  แต่ละปี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัท

 4. จดัท�าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทน 

  ของคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ 

  กรรมการผู้จัดการบริษัท เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ 

  บริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือน�าเสนอต่อท่ีประชุม 

  ผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี

 5. รายงานกรอบด้านค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ/ 

  เหตุผลและวัตถุประสงค์ของนโยบายเปิดเผยไว้ใน 

  รายงานประจ�าปี

 6. ร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประเมินและก�าหนด 

  ผู ้สืบทอดต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท 

  รวมท้ัง ผู้บริหารระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อกรรมการ 

  ผู้จัดการใหญ่ดังกล่าว และรายงานแผนการสืบทอด 

  ต�าแหน่งของผู้บริหารระดับสูงให้คณะกรรมการบริษัทฯ  

  รับทราบเป็นประจ�าทุกปี

 7. ร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดท�านโยบายแผนการ 

  สบืทอดต�าแหน่งส�าหรบัต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

  รวมทั้งผู ้บริหารระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อกรรมการ 

  ผู้จัดการใหญ่ดังกล่าว

 8. พิจารณาทบทวนและประเมนิความเพียงพอของกฎบัตร 

  และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณา 

  อนุมัติเปลี่ยนแปลง

 9. ด�าเนินการอืน่ๆ ใดหรอืตามอ�านาจและความรบัผดิชอบ  

  ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายหน้าท่ีให้เป็น 

  คราวๆ ไป

 ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสรระหา

และก�าหนดค่าตอบแทน มคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ 

โดยตรง และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงรับผิดชอบในการด�าเนิน

งานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

5. คณะผู้บริหำรระดับสูงของกลุ่มบริษัทฯ
 คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 7 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ที่ รำยชื่อ ชื่อต�ำแหน่ง

1 นายสมบัติ  อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

2 ดร.ชลิดา อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการใหญ่  

3 นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงานโทรคมนาคม)

4 นางสาวขวัญตา มีสมพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  (สายงานธุรกิจจัดจ�าหน่าย)
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5 นางเพ็ญศรี จันต๊ะคาด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  (สายงานการเงินของกลุ่มบริษัทฯ)

6 นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ / ผู้อ�านวยการ

ฝ่ายบัญชี และเลขานุการบริษัท

7 นายประสิทธิชัย วีระยุทธวิไล      รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานธุรกิจวิศวกรรม และโครงการพิเศษ)

 หมายเหตุ  ผู้บริหารระดับสูง ในล�าดับที่ 2-7 ได้รับการแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลงชื่อต�าแหน่ง และความรับผิดชอบในต�าแหน่งหน้าที่ 

 ของผู้บริหารระดับสูง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

 1. ก�าหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวนโยบายของบริษัทฯ 

รวมท้ังกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจน�าเสนอต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ

 2. ด�าเนินการตามกลยุทธ์และแผนทางธุรกิจที่ได้รับการ 

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

 3. ตัดสินใจในเรื่องการด�าเนินงานประมูลงานภายใต้

นโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

 4. มอี�านาจอนุมตัค่ิาใช้จ่ายในการด�าเนินธุรกรรมตามปกติ

ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท

 5. มีอ�านาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ก�าหนด

อัตราค่าจ้าง ให้บ�าเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน  

เงนิโบนัส ส�าหรบัพนกังานระดบัต�า่กว่ากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ลงมา

 6. มอี�านาจกระท�าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของกิจการ

ต่อบคุคลภายนอกในกิจการทีเ่ก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ

 7. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการ

ด�าเนินงาน

 8. ด�าเนินกิจการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 9. มีอ�านาจมอบหมายให้ผู ้ด�าเนินการแทนในกรณีที่

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าท่ีได้เป็นแต่ละกรณีไป

 ทั้งนี้ การมอบอ�านาจดังกล่าวข้างต้นแก่กรรมการผู้จัดการ

นัน้ ต้องอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบยีบข้อบงัคบั

ของบริษัทฯ และในกรณีที่การด�าเนินการใดที่มีผลประโยชน์หรือ 

ส่วนได้ส่วนเสยีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรอืบคุคลทีอ่าจมคีวาม

ขดัแย้ง (ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.) กรรมการผูจ้ดัการ

ไม่มีอ�านาจอนุมัติการด�าเนินการดังกล่าว โดยกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่จะต้องน�าเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบ 

ลงความเห็นและส่งเรือ่งต่อให้คณะกรรมการบรษิทั พิจารณาต่อไป

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีการท�ารายการใดเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

หรือรายการเก่ียวกับการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบ

ริษัทฯ หรือบริษัทย่อยแล้วแต่กรณี ตามความหมายที่ก�าหนดตาม

ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การท�ารายการดังกล่าว

ต้องได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุม

ผูถื้อหุ้นและ/หรอืปฏบิตักิารอืน่ใดตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที่

ประกาศดังกล่าวก�าหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับ

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

6. กำรสรรหำกรรมกำร 
 ในปี 2560 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 

6/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนขึน้ เพ่ือก�าหนดกรอบการด�าเนินงาน

ในการเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการบริษัทดังนี้

วิธีกำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำร

 1. คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผูท้�าหน้าทีส่รรหาและเสนอ

ชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

บริษัทเพ่ือน�าเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ ้นเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งต่อไป

 2. ให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูเ้ลอืกตัง้กรรมการบรษิทั แต่ใน

กรณีท่ีเป็นการเลือกต้ังกรรมการแทนต�าแหน่งกรรมการท่ีว่างลง

เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ

บริษัทสามารถเลือกต้ังบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการได้ ท้ังนี ้บคุคลซึง่เข้ารบัต�าแหน่งเป็นกรรมการใน

กรณีดังกล่าวให้อยู่ในต�าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของ

กรรมการซึ่งตนแทน
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 3. ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ�าปีทกุครัง้ให้กรรมการ

ออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการท้ังหมด  

ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก

โดยจ�านวนใกล้ทีส่ดุกับส่วนหนึง่ในสามโดยกรรมการซึง่พ้นต�าแหน่ง

อาจได้รบัเลอืกให้กลบัมารบัต�าแหน่งได้ ท้ังน้ี กรรมการทีจ่ะต้องออก

จากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้

จบัฉลากกัน ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ยู่ในต�าแหน่งนาน

ที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง

 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้กรรมการมีวาระการด�ารง

ต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ 

อาจได้รบัการเลอืกต้ังให้กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งได้อกีวาระหนึง่ทัง้นี้ 

กรรมการอิสระจะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งรวมไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่

คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลน้ันสมควรด�ารงต�าแหน่งเป็น

กรรมการอิสระของบริษัทต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

กำรพ้นวำระ

 1. ในการประชุมผู ้ ถือหุ ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้

กรรมการออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ�านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออก

ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับ

ส่วน 1 ใน 3

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีที่สอง 

ภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก 

ส่วนในปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้น

เป็นผู้ออกจากต�าแหน่งและกรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจถูก

เลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้

 2. นอกจากข้อ 1 ให้กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ 

  - ตาย

  - ลาออก

  - ขาดคุณสมบติั หรอืมลัีกษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

  - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

  - ศาลมีค�าสั่งให้ออก 

 โดยกรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่ง ให้ยืน่ใบลาออก

ต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

7. ค่ำตอบแทนกรรมกำร และผู้บริหำร

 ค่ำตอบแทนกรรมกำร
 (1) ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ชื่อ-นามสกุล

ค่ำเบี้ยประชุม ปี 2560

ค่าบ�าเหน็จ
กรรมการ

รวม
(บาท)สามัญ

ผู้ถือหุ้น

คณะ
กรรมการ

บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ

บริหารความ
เสี่ยงและ
ก�ากับดูแล

กิจการ

คณะ
กรรมการ

สรรหาและ
ก�าหนดค่า
ตอบแทน

1.  นายสมบัติ   อนันตรัมพร 9,000 63,000 - - 105,875 177,875

2.  ดร.ชลิดา   อนันตรัมพร 6,000 36,000 - - - 84,700 126,700

3.  นายณัฐนัย   อนันตรัมพร 6,000 36,000 - - - 84,700 126,700

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

5.  พลเรือเอกอภิวัฒน์  ศรีวรรธนะ2 - 6,000 6,000 - - 35,292 47,292

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

7.  นางธัญญรัตน์   เทียมอุดมฤกษ์ 6,000 42,000 - - - 84,700 132,700

8.  นางเพ็ญศรี   จันต๊ะคาด 6,000 42,000 - - - 84,700 132,700
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กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2560

1. พลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง  - 12,000 6,000 - - 21,175 39,175

2. นางสุนันทา  ชัยประเสริฐสิทธิ1  - 12,000 6,000 - - 21,175 39,175

3. นางเสาวนีย์   กมลบุตร3  - 36,000 18,000 - - 77,642 131,642

รวม 48,000 375,000 72,000 - - 790,533 1,285,533

 หมายเหตุ 1   นางสุนันทา  ชัยประเสริฐสิทธิ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนพลเรือเอกศักดิ์สิทธ์ิ  เชิดบุญเมือง ซึ่งได ้

    ลาออก   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

 หมายเหตุ 2   พลเรือเอกอภิวัฒน์  ศรีวรรธนะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนนางสุนันทา  ชัยประเสริฐสิทธิ   ซึ่งได้ลาออก   

    ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560
 หมายเหตุ 3    นางเสาวนย์ี  กมลบตุร  ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  โดยมผีลวนัท่ี 1 ธันวาคม 2560

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 ได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยค�านึงถึงความเหมาะสมที่เกี่ยวกับประเภท 

ขนาด และความเก่ียวโยงกับผลการด�าเนินงาน รวมถึงความเหมาะสมกับการท�าหน้าที่และความรับผิดชอบ และได้อนุมัติค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ ปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

   ค่าเบี้ยประชุม 

  (1)  คณะกรรมการบริษัท / สามัญผู้ถือหุ้น

    -  ประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 9,000 บาท/ครั้งการประชุม

    - กรรมการบริษัท ครั้งละ 6,000 บาท/ครั้งการประชุม

  (2) คณะกรรมการตรวจสอบ

    - ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 9,000 บาท/ครั้งการประชุม

    -   กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  ครั้งละ 6,000 บาท/ครั้งการประชุม

  (3)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการ

    -   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการ  ครั้งละ 5,000 บาท/ครั้งการประชุม

    -   กรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการ  ครั้งละ 3,000 บาท/ครั้งการประชุม

  (4)  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

    -   ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ครั้งละ 5,000 บาท/ครั้งการประชุม

    -   กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ครั้งละ 3,000 บาท/ครั้งการประชุม

  ค่าบ�าเหน็จประจ�าปีคณะกรรมการบริษัท

    - ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 105,875 บาท / ปี

    - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 84,700 บาท / ปี
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 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมโดยสรุปในแต่ละการประชุม ดังนี้

รำยชื่อ

กำรประชุม

สำมัญผู้ถือ
หุ้น

คณะ
กรรมกำร

บริษัท

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร
บริหำรควำม

เสี่ยงและก�ำกับ
ดูแลกิจกำร

คณะกรรมกำร
สรรหำและ
ก�ำหนดค่ำ
ตอบแทน

จ�ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุม/จ�ำนวนครั้งที่มีกำรประชุมในปี 2560

1.  นายสมบัติ     อนันตรัมพร 1/1 7/7 - - -

2.  ดร.ชลิดา       อนันตรัมพร 1/1 6/7 - - 2/2

3.  นายณัฐนัย     อนันตรัมพร 1/1 6/7 - - -

4.  นายชูศักดิ์      ดิเรกวัฒนชัย 1/1 6/7 4/4 1/1 2/2

5.  พลเรือเอกอภิวัฒน์  ศรีวรรธนะ2 - 1/7 1/4  - 2/2

6.  นางสาวขวัญตา   มีสมพร 1/1 6/7 - 1/1 -

7.  นางธัญญรัตน์      เทียมอุดมฤกษ์ 1/1 7/7 - 1/1  -

8. นางเพ็ญศรี          จันต๊ะคาด 1/1 7/7 - - -

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2560

1.  พลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง - 2/7 1/4 - -

2.  นางสุนันทา        ชัยประเสริฐสิทธิ1 - 2/7 1/4 - -

3.  นางเสาวนีย์       กมลบุตร3 - 6/7 3/4 - -

 หมายเหตุ 1  นางสุนันทา ชัยประเสริฐสิทธิ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนพลเรือเอกศักดิ์สิทธ์ิ  เชิดบุญเมือง ซึ่งได้ 

    ลาออก  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

 หมายเหตุ 2   พลเรือเอกอภิวัฒน์  ศรีวรรธนะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนนางสุนันทา  ชัยประเสริฐสิทธิ   ซึ่งได้ลาออก   

    ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

 หมายเหตุ 3  นางเสาวนีย์  กมลบุตร  ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  โดยมีผลวันท่ี 1 ธันวาคม  

    2560  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ได้แต่งตั้งนายธีรกุล นิยม  

    เป็นกรรมการแทน

 2)   ค่ำตอบแทนอื่น

   - ไม่มี –

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร

 (1) ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 บริษัทฯมีเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา รวมถึง

ได้พิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกันด้วย

 ส�าหรับค่าตอบแทนของผู้บริหารประจ�าปี 2560 ได้แก่ เงินเดือน โบนัสและผลประโยชน์อื่น คิดเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 31,944,209 บาท

 (2) ค่ำตอบแทนอื่น

   - ไม่มี –
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8. เลขำนุกำรบริษัทฯ
 เพ่ือให้การดูแลการด�าเนินการงานด้านเลขานุการบริษัทให้

เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพิ้จารณาแต่ง

ตัง้ผู้มคีณุสมบตัเิหมาะสมเพ่ือปฏิบตัหิน้าทีเ่ลขานุการบรษิทั ปัจจบุนั

ผู้ท่ีด�ารงต�าแหน่งเลขานกุารบรษิทั คอื นางธัญญรตัน์ เทยีมอดุมฤกษ์ 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท 

 1. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

   1.1 ทะเบียนกรรมการ

   1.2 รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

   1.3 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

   1.4 หนังสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุ

ผู้ถือหุ้น

 2. เก็บรักษารายงานการมีส ่วนได้เสียที่รายงานโดย

กรรมการหรือผู้บริหาร

 3. จัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ

ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องให้ประธานกรรมการและ

ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันท่ี

บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น  

 4. จดัการประชมุคณะกรรมการบรษิทั และการประชมุผูถื้อ

หุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 5. ดูแล ตรวจสอบ และให้ค�าแนะน�าในการด�าเนินงาน 

ของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือ

บริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ พระราชบญัญัติบรษิทัมหาชนจ�ากัด และกฎหมาย 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 6.  เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่าง

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น

 7. ประสานงาน และติดตามการด�าเนินงานตามมติของ

กรรมการ และผู้ถือหุ้น

 8. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศใน

ส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีก�ากับดูแลตามระเบียบและข้อ

ก�าหนดของหน่วยงานทางการ

 9. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

ประกาศก�าหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9. นโยบำยด้ำนบุคลำกร
 เนื่องจากบุคลากรถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้บริษัทฯ ประสบ

ความส�าเร็จในการด�าเนินงาน บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญและวาง

แนวทางนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ มีความรู้ ความช�านาญ และมีการ

เชีย่วชาญในการให้บรกิารแก่ลกูค้าของบรษิทัฯ อย่างมปีระสทิธิภาพ

บริษัทฯ มีระบบการอบรมพนักงานตั้งแต่การปฐมนิเทศส�าหรับ

พนักงานเข้าใหม่ และมหีลกัสตูรการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ และวดั

ความสามารถของพนักงานตลอดทั้งปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการ

จัดท�าแผนพัฒนาความก้าวหน้ารายบุคคล (IDP) เพื่อเตรียมความ

พร้อมให้กับบุคลากรให้มีศักยภาพความสามารถในการท�างาน

ส�าหรบัต�าแหน่งงานท่ีสูงข้ึนไป และสามารถปฏบิติังานได้บรรลตุาม

เป้าหมายในสายอาชีพของตนได้

 บรษิทัฯปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มี

ข้อยกเว้นในเรื่องถ่ินก�าเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพ  

การสมรส ภาษาหรือต�าแหน่ง ไม่มีการใช้หรือสนับสนุนการใช้

แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตและ

คอรัปชันทุกรูปแบบ บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน

อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของ

อตุสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจดัให้มสีวัสดกิารต่างๆซึง่มากกว่าท่ี

กฎหมายก�าหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเงินสมทบ

โครงการร่วมทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ( EJIP)  การตรวจ

สขุภาพประจ�าปี  การจดักิจกรรม 5 ส  การดแูลรกัษาสภาพแวดล้อม

ในการท�างานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัย   

การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆให้กับพนักงาน  การจัดสถานที่ออกก�าลัง

กาย เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการท�างานและได้ใช้เวลาท�า

กิจกรรมต่างๆร่วมกัน  รวมทั้งยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

บุคลากรในระยะยาว การสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา

ศักยภาพของพนักงาน
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท ฯ และบริษัทย่อยมีรายละเอียดเกี่ยวกับจ�านวนพนักงานและการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน

ตามรายละเอียดดังแสดงในตารางด้านล่าง

  ตำรำงแสดงจ�ำนวนพนักงำน

บริษัท 31 ธันวำคม 2559 31 ธันวำคม 2560

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 346 391

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) 457 627

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด 22 55

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ�ากัด 1 1

รวม 826 1,078

  ตำรำงแสดงผลตอบแทนพนักงำน

บริษัท ปี 2559 ปี 2560

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 173,930,926.02 202,964,431.02

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) 152,420,789.78 197,983,134.13

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด 8,344,053.98 2,089,067.78

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ�ากัด 95,272.50 110,157.50

รวม 334,791,042.28 403,146,790.43
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 ผลตอบแทนพนักงาน ได้แก่ เงนิเดอืน ค่าล่วงเวลา ประกันสงัคม เงนิสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพี เงนิสมทบโครงการร่วมทุนระหว่าง

นายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) และสวัสดิการอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  

ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558  ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  รวมระยะเวลา 8 ปี

พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ พนักงานที่พ้นการทดลองงานแล้ว โดยเป็นไปตามความสมัครใจ

รูปแบบโครงการ

เงินส่วนที่พนักงานจ่ายเพื่อเข้าร่วมโครงการ: ร้อยละ 3 ของเงินเดือน 

เงินส่วนที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ: อัตราร้อยละ 100 

ของเงินที่พนักงานจ่ายเข้าโครงการ

ก�าหนดการซื้อหุ้นเข้าโครงการ ทุกเดือน

เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์

ปีที่ 1-8 : ไม่สามารถขายหุ้นได้ทั้งจ�านวน

ครบ 8 ปี : อนุญาตให้ขายหุ้นได้ทั้งจ�านวนที่สะสมได้

กรณีลาออกระหว่าง 1-5 ปี : หุ้นที่เป็นส่วนสะสมของพนักงานยังคงเป็น

กรรมสทิธ์ิของพนกังาน ส่วนหุน้ท่ีบรษิทัฯ สมทบทัง้หมด พนักงานต้องคนืให้กับ

โครงการ EJIP ฯลฯ

กรณีลาออกระหว่าง 6-8 ปี : หุ้นที่เป็นส่วนสะสมของพนักงานทั้งหมด และหุ้น

ส่วนที่บริษัทฯ สมทบและถือครองไม่ต�่ากว่า 3 ปี (ค�านวณจากเดือนที่น�าส่งส่ง

เงนิลงทนุ) ยังคงเป็นกรรมสทิธิข์องพนกังาน ส่วนหุน้ทีบ่รษิทัฯ สมทบให้และถือ

ครองต�่ากว่า 3 ปี พนักงานต้องคืนให้กับโครงการ EJIP ฯลฯ

ตัวแทนด�าเนินงาน บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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13. คุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะผู้บริหำร

คณะกรรมกำรบริษัท และคณะผู้บริหำร

ชื่อ – นำมสกุล นำยสมบัติ อนันตรัมพร
อายุ  59 ปี

ต�าแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

การถือหุ้น  ณ 31 ธ.ค. 2559 44,081,227 หุ้น

  การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 1,124,757 หุ้น

  ณ 29 ธ.ค. 2560 45,205,984 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น 12.47 %

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว ระหว่ำงผู้บริหำร

   เป็นสามี: ดร.ชลิดา อนันตรัมพร กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

   เป็นบิดา: นายณัฐนัย อนันตรัมพร ซึ่งมีต�าแหน่งต่างๆ ดังนี้

  - กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงานธุรกิจโทรคมนาคม) 

     บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

     - กรรมการผู้จัดการของบริษัท ดังนี้

     บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน)

     บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

     บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ�ากัด 

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม

วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำ สถำบัน

ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ปริญญาโท สาขาพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต 
ทางการบริหารธุรกิจ

สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2548) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 4) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประกาศนียบัตร หลักสูตรเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ประกาศนียบัตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
(ปปร. 14)

สถาบันพระปกเกล้า

ประกาศนียบัตร กระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. 19) วิทยาลัยการยุติธรรม

ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน (วพน. 8)

สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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ประสบกำรณ์ท�ำงำน

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท

2538 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด  (มหาชน)

2530 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จ�ากัด

2550 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอ�านาจ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน)

2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอ�านาจ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเจิเนียริ่ง จ�ากัด

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอ�านาจ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ�ากัด

2546 – ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

2554 – ปัจจุบัน นายกสมาคมก่อตั้งและนายกกิตติมศักดิ์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

2556 - ปัจจุบัน นายกสมาคมก่อตั้งและนายกกิตติมศักดิ์ สมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย

2557- ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รองประธานสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ คนที่ 2

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2557 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สนช.   

2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม 

และการแรงงาน สนช

2535 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธินักเรียนเก่าอ�านวยศิลป์

2560 - ปัจจุบัน เลขานุการ คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน

2548 - 2553 นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสตรีวิทยา 2

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท

2550 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอ�านาจ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน)

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท

2530 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จ�ากัด

2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอ�านาจ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอ�านาจ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ�ากัด
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คณะกรรมกำรบริษัท และคณะผู้บริหำร

ชื่อ – นำมสกุล  ดร.ชลิดำ อนันตรัมพร
อายุ     60 ปี

ต�าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

การถือหุ้น    ณ 31 ธ.ค. 2559   49,671,227 หุ้น

     การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี  -   หุ้น

     ณ 29 ธ.ค. 2560    49,671,227  หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น 13.71 %

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว ระหว่ำงผู้บริหำร

  เป็นภรรยา: นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

   เป็นมารดา: นายณัฐนัย อนันตรัมพร ซึ่งมีต�าแหน่งต่างๆ ดังนี้

 - กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงานธุรกิจโทรคมนาคม) 

     บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

 - กรรมการผู้จัดการ ดังนี้

     บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน)

     บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

     บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ�ากัด

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม

วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำ สถำบัน

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ปริญญาโท มหาบัณฑิต ทางการบริหารธุรกิจ สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อนุปริญญาตรี สาขาบัญชี วิทยาลัยพาณิชยการวิทยาเขตพระนคร

ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปริญญาบัตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2552) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 8) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประกาศนียบัตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง 

 (สวปอ.มส.4)

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

วุฒิบัตร  ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการการค้า (TEPCoT)
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ประสบกำรณ์ท�ำงำนย้อนหลัง

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท

ม.ค. 2561-ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2538 - 2560 กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2530 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จ�ากัด

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน)

2555 - ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ

2556 - ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

2557 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการด�าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์อินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ

2557 - ปัจจุบัน นายกก่อตั้ง  สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 10

2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ 

การเงินและการคลัง

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/ประธานฝ่ายสารสนเทศ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

2553 - ปัจจุบัน  กรรมการคณะกรรมการธรรมมาภิบาล 

และความรับผิดชอบ

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

2553 - ปัจจุบัน เลขานุการประจ�าคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมการนักศึกษา วปอ.รุ่น 2552

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

2554 - ปัจจุบัน  ประธาน/กรรมการกลาง รุ่น 61 สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี

2553 – ปัจจุบัน ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย 

กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สธวท.)

2558 - ปัจจุบัน ประธานฝ่ายหาทุน (โครงการ สธวท .-กรุงเทพฯ 

สร้างทายาททางธุรกิจ ประจ�าปี 2559)

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สธวท.)

2556 - 2557 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการ 

พัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี

ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

วุฒิสภา

2556 - 2557 เลขานุการประจ�าคณะกรรมาธิการ

การเกษตร และสหกรณ์

วุฒิสภา

2553 - 2557 กรรมการฝ่ายปฏิคม สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน

2552 - 2553 รองประธานฝ่ายสันทนาการ และคณะกรรมการ

นักศึกษา วปอ.รุ่น 2552

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

2550 - 2552  กรรมการ เหรัญญิก / ประชาสัมพันธ์ หอการค้าไทย
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ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน)

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท

2530 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จ�ากัด

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด
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คณะกรรมกำรบริษัท และคณะผู้บริหำร

ชื่อ – นำมสกุล นำยชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย
อายุ 73 ปี

ต�าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /

 ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน / 

 กรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการ

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร     ไม่มี

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม

วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำ สถำบัน

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) Northern Illinois University, USA

ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาบัตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 1 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 24 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประกาศนียบัตร  Finance for Non-Finance Director (FN) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบกำรณ์ท�ำงำน

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน/

กรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการ

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2557 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประจ�าคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน 

และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2553 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา หอการค้าไทยรัสเซีย

2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

2551 – ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา บริษัท กรีน เนเจอรัล โปรดักส์ จ�ากัด

2546 – ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศกลาง
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ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท

2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ

สรรหาและค่าตอบแทน

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท

2551 – ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา บริษัท กรีน เนเจอรัล โปรดักส์ จ�ากัด
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คณะกรรมกำรบริษัท และคณะผู้บริหำร

ชื่อ – นำมสกุล พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ
อายุ 65 ปี

ต�าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ /

 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการ/

  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร     ไม่มี

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม

วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำ สถำบัน

ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายเรือ 

ปริญญาบัตร  หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ กองทัพเรือ 

ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2548) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ปริญญาบัตร หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง (มส. 2) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 19) สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง

(มหานคร รุ่น 4)

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. 7) สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 197/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program:RCP รุ่น 36/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program: AACP 

รุ่น19/2015

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบกำรณ์ท�ำงำนย้อนหลัง

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท

ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ/ประธาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแล

กิจการกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ�ากัด (มหาชน)
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ต.ค. 2558 – ก.ค. 2560 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ก.ค. 2557 – มิ.ย. 2560 ประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558 สภาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ

ต.ค. 2555 – ส.ค. 2558 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

พ.ค. 2556 – พ.ค. 2557 ที่ปรึกษา บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จ�ากัด

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท

เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ�ากัด (มหาชน)

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)

 ไม่มี 
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คณะกรรมกำรบริษัท และคณะผู้บริหำร

ชื่อ – นำมสกุล นำยธีรกุล นิยม
อายุ 61 ปี

ต�าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/

 กรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการ

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร     ไม่มี

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม

วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำ สถำบัน

ปริญญาโท Master of Arts (Political Science) Middle Tennessee State University, USA

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (การระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2548) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบกำรณ์ท�ำงำนย้อนหลัง

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท

ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บรษิทั  อนิเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินเิคชัน่ จ�ากัด  (มหาชน)

1 ต.ค. 2559  เกษียณอายุราชการ  กระทรวงการต่างประเทศ

พ.ศ. 2558 เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง, จีน

พ.ศ. 2554 เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล, นอร์เวย์

พ.ศ. 2552 ปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) ส�านักงานปลัดกระทรวง

พ.ศ. 2552 เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล, เกาหลีใต้

พ.ศ. 2549 อธิบดี (นักบริหาร 10) กรมการกงสุล

พ.ศ. 2546 เอกอัครราชทูตประจ�ากระทรวง เจ้าหน้าที่การทูต 10 ส�านักงานปลัดกระทรวง

พ.ศ. 2543 อัครราชทูตที่ปรึกษา (เจ้าหน้าที่การทูต 8) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

พ.ศ. 2540 บุคลากร 8 (ผู้อ�านวยการกอง) กองการเจ้าหน้าที่
และฝึกอบรม

ส�านักงานปลัดกระทรวง

พ.ศ. 2538 ผู้อ�านวยการกอง (เจ้าหน้าที่การทูต 8) 
กองเอเชียตะวันออก 3

กรมเอเชียตะวันออก

พ.ศ. 2536 เจ้าหน้าที่การทูต 7 กองเอเชียตะวันออก กรมเอเชียตะวันออก

พ.ศ. 2536 บุคลากร 7 ส�านักงานปลัดกระทรวง

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี
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คณะกรรมกำรบริษัท และคณะผู้บริหำร

ชื่อ – นำมสกุล  นำยณัฐนัย อนันตรัมพร
อายุ      31 ปี

ต�าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

      (สายงานกลยุทธ์ และสายงานธุรกิจโทรคมนาคม) 

      บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

      กรรมการผู้จัดการ ดังนี้

        บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน)

        บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

        บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ�ากัด

การถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2559 302,367  หุ้น

 การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 12,938  หุ้น

 ณ 29 ธ.ค. 2560 315,305  หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น 0.09 %

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว ระหว่ำงผู้บริหำร

    เป็นบุตร: นายสมบัติ อนันตรัมพร  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ

    ดร.ชลิดา อนันตรัมพร  กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม

วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำ สถำบัน

ปริญญาโท Financial Economics Boston University สหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประกาศนียบัตร SCB Young Entrepreneur Program รุ่น 12 ธนาคารไทยพาณิชย์

ประกาศนียบัตร ผู้น�ายุคใหม่ในระบบ ประชาธิปไตย รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า

ประกาศนียบัตร Project Manager Boston University สหรัฐอเมริกา

ประสบกำรณ์ท�ำงำนย้อนหลัง

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท

ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

(สายงานกลยุทธ์ และสายงานธุรกิจโทรคมนาคม)

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ก.ค. 2559- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
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2555 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ�ากัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

2554 - 2555 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน)

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท

2555 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน)

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท

ก.ค. 2559- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ�ากัด
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คณะกรรมกำรบริษัท และคณะผู้บริหำร

ชื่อ – นำมสกุล นำงสำวขวัญตำ มีสมพร
อายุ 48 ปี

ต�าแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานธุรกิจจัดจ�าหน่าย)

การถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2559 632,408 หุ้น

 การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 9,507 หุ้น

 ณ 29 ธ.ค. 2560 641,915  หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น 0.18%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร     ไม่มี

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท

ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Mini Master of Management (MMM) 

คณะรัฐประศาสน์ศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบกำรณ์ท�ำงำน

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท

ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

(สายงานธุรกิจจัดจ�าหน่าย)

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2556 - 2560  รองกรรมการผู้จัดการ 

(สายงานธุรกิจจัดจ�าหน่าย)

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2538 - 2556 ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดจ�าหน่าย บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2535 - 2538 เลขานุการกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จ�ากัด

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 ไม่มี

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)

 ไม่มี
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คณะกรรมกำรบริษัท และคณะผู้บริหำร

ชื่อ – นำมสกุล นำงธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์
อายุ 42 ปี

ต�าแหน่งปัจจุบัน กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 (สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มฯ) และเลขานุการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร     ไม่มี

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท

ปริญญาโท บัญชีการเงิน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี  สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร
ส�านักงานธรรมนิติ

ส�านักงานธรรมนิติ

ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP)

รุ่น 29/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประกาศนียบัตร Effective Minute Talking (EMT) รุ่น 35/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประกาศนียบัตร หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง
โครงการลงทุนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของกิจการอย่าง
ยั่งยืน (SFLP) 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบกำรณ์ท�ำงำน

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
(สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มฯ)

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2558 - 2560 รองกรรมการผู้จัดการ 
(สายงานสนับสนุนธุรกิจ) และเลขานุการบริษัท 

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2540 - 2554 ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2540 - 2554 ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จ�ากัด

2540 - ปัจจุบัน ผู้จัดท�า / บัญชี  ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เรืองบัณฑิต ปิโตรเลียม (1991) 

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี
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ชื่อ – นำมสกุล นำงเพ็ญศรี จันต๊ะคำด
อายุ 50 ปี

ต�าแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุ่มฯ)

การถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2559 82,500  หุ้น

 การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี   -  หุ้น

 ณ 29 ธ.ค. 2560 82,500 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น 0.02%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร     ไม่มี

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ปริญญาตรี  สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อนุปริญญาตรี สาขาบัญชี โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่

ประกาศนียบัตร หลักสูตรการพัฒนาผู้จัดการระดับสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบกำรณ์ท�ำงำน

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

(สายงานการเงินของกลุ่มฯ)

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ก.พ. - ธ.ค. 2560 รองกรรมการผู้จัดการ (สายงานการเงิน) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

2538 - 2559 ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2530 - 2538 ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จ�ากัด

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 - ไม่มี –

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท

2556 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
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ชื่อ – นำมสกุล นำยประสิทธิชัย วีระยุทธวิไล 
อายุ 57 ปี

ต�าแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานธุรกิจวิศวกรรม 

 และโครงการพิเศษ)

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร     ไม่มี

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม

วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำ สถำบัน

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบกำรณ์ท�ำงำนย้อนหลัง

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท

ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

(สายงานธุรกิจวิศวกรรม และโครงการพิเศษ)

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท  อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเจิเนียริ่ง จ�ากัด)

ม.ค. - ธ.ค. 2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2557- 2559 Executive Director EDMI Limited, Singapore

2548 - 2557 Executive Vice President บริษัท  สามารถ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน)

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 ไม่มี

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท

ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเจิเนียริ่ง จ�ากัด)
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14. กำรก�ำกับดูแลกิจกำร

 คณะกรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด 

(มหาชน) ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  

บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ (Corporate 

Governance Policy) เพ่ือให้บริษัท ฯ มีระบบการปฏิบัติงานท่ีมี

ประสิทธภิาพและเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยัง่ยนื โดยยดึมั่น

ด�าเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยนโยบายการเป็นหุ้น

ส่วนและพันธมิตรกับลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและสังคม ให้มี

พัฒนาศกัยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจและเตบิโตควบคูไ่ปกับการ

ด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ

 คณะกรรมการบริษัท จึงได้พิจารณาและทบทวนปรับปรุง

นโยบายตามหลกัการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ส�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน

ปี 2560 ทีส่อดคล้องกับหลกัการก�ากับดูแลกิจการท่ีดขีองส�านักงาน 

กลต. และ ตลท. ซึ่งอ้างอิงตามนิยาม “Corporate Governance” 

ของ G20/OECD ประกอบด้วยสาระส�าคัญ 8 หมวด ดังนี้ :-

หมวดที่ 1 

ตระหนักถึงบทบำทและควำมรับผิดชอบ
ของคณะกรรมกำรในฐำนะผู้น�ำองค์กรที่
สร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอย่ำงยั่งยืน

 คณะกรรมการมีอ�านาจและหน้าท่ีและความรับผิดชอบใน

การจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ

ของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

ด้วยความซือ่สตัย์สจุรติและระมดัระวังรกัษาผลประโยชน์ของบรษัิท 

อีกทัง้ก�าหนดเปา้หมายแนวทาง นโยบาย แผนงานการด�าเนนิธรุกจิ 

และงบประมาณของบริษัท ควบคุมก�ากับดูแล (Monitoring and 

Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไป

ตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก�าหนด กฎหมายว่าด้วย

หลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาด

ทุน ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การ

ท�ารายการที่เก่ียวโยงกันและได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่

ส�าคัญ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่นไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสทิธิผล รวมทัง้จดัให้มรีะบบการควบคมุภายในและรายการ

ตรวจสอบในที่เพียงพอและเหมาะสม

 พิจารณาก�าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ�านาจในการ

แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะ

อนกุรรมการอืน่ตามความเหมาะสม ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นต้น รวมถึงการ

ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรหิาร ประธานเจ้า

หน้าทีบ่รหิาร และคณะอนุกรรมการชดุต่างๆ ท่ีแต่งตัง้ เพ่ือพิจารณา 

และก�ากับในเรื่องดังต่อไปนี้ :-

 1. เรื่องที่พิจารณาและก�ากับดูแลให้มีการด�าเนินการ

เรื่องที่คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลให้ด�ำเนินกำร เรื่องที่ด�ำเนินกำรร่วมกับฝ่ำยจัดกำร

1. ก�าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการประกอบธุรกิจ 1. ก�าหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจ�าปี

2. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ยึดมั่นในจริยธรรม 2. ดูแลความเหมาะสม เพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง 

     และการควบคุมภายใน

3. ดูแลโครงสร้างและปฏิบัติของคณะกรรมการให้เหมาะสม 

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบหธุรกิจ

อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ก�าหนดอ�านาจด�าเนินการท่ีเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

    ของฝ่ายจัดการ

เรื่องที่ต้องพิจำรณำและก�ำกับดูแลให้มีกำรด�ำเนินกำรและไม่ควรด�ำเนินกำร
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หมวดที่ 2

ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกิจกำรที่เป็นไปเพื่อควำมยั่งยืน
 คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการบริหาร ก�าหนด วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ (Objectives) เป็นไปเพื่อ
ความเติบโต ต่อเน่ือง และย่ังยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเหมายหลักท่ีสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้กิจการ ลูกค้า    ผู้มีส่วนได้เสีย 
และสังคมโดยรวม ดังนี้;
 1. วัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยหลัก (Objectives) ท่ีชัดเจน เหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการก�าหนด 
รูปแบบธุรกิจ (Business model) และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดท�าเป็น ค�าขวัญ วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
นโยบาย เป้าหมาย ปฏิญญา และความมุ่งมั่น ดังนี้ 
  Motto  (ค�าขวัญ)  :   อินเตอร์ลิ้งค์ นัมเบอร์วัน (INTERLINK  no. 1)
  Vision  (วิสัยทัศน์) :   เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน
  Philosophy  (ปรัชญา) :   น�าเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย
  Mission  (พันธกิจ) :   เติบโตไปพร้อมกันทั้งลูกค้า และพันธมิตร
  Core value  (ค่านิยม) :   คนดี – คนเก่ง
  Commitment  (ปฏิญญา) :   1. สินค้าคุณภาพ   
             2. ราคาถูกกว่า               
          3. บริการที่ดีกว่า
Intention (ควำมมุ่งมั่น)
  1)  บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) (Interlink Communication Public Company Limited)
    น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
  2) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ำกัด (มหำชน) (Interlink Telecom Public Company Limited)
    เป็นผู้ให้บริการโครงข่าย Fiber Optic ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วไทย 
    เป็นศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ปลอดภัยและทันสมัยที่สุด
  3) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพำเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด (Interlink Power and Engineering Co., Ltd.)
    เป็นผู้เชี่ยวชาญงานวิศวกรรมโครงการระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

4. สรรหา พัฒนา ก�าหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

4. ก�าหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนา และงบประมาณ

5. ก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนเป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากร 

ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของ     

องค์กร

5. การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน

6. การดูแลให้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและอื่น ๆ ให้มีความน่า 

    เชื่อถือ

 2. เรื่องที่คณะกรรมการไม่ด�าเนินการ

เรื่องที่คณะกรรมกำรไม่ด�ำเนินกำร

1. ไม่แทรกแซงการตดัสนิใจของฝ่ายจดัการ ซึง่ให้ด�าเนินการรบัผดิชอบตดัสนิใจด�าเนินงาน การจดัซือ้จดัจ้าง การรบับคุลากรเข้าท�างาน    

ตามกรอบกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว (อนุมัติด�าเนินการโดยฝ่ายบริหาร)

2. การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย
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 ค่านิยมขององค์กร : คือค�าว่า “ คนดี คนเก่ง” ซึ่งมีโดยมีแนว

ปฏิบัติที่เหมาะสม ดังนี้ :

คนดี คนเก่ง

1. มีเหตุผล 1. เก่งคน

2. ใฝ่หาความรู้  2. เก่งคิด

3. ทีทัศนคติที่ดี 3. เก่งงาน

4. ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 4. เก่งเรียน

5. เห็นแก่ส่วนรวม

6. ต้องเป็นคนมีน�้าใจ

7. มีความวิริยะอุตสาหะ

8. มีวินัยและสัมมาคารวะ

9. รู้หน้าที่ในงาน ในรอบครัว และในสังคม

10.รักษาชื่อเสียงทั้งของตนเองและบริษัท

 2. ค่ำนิยมขององค์กร(Core Value) คือ แนวปฏิบัติท่ี 

เหมาะสมซึ่งก�าหนดเป็นนโยบาย  เพ่ือมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคน 

ปฏบิติั อนัจะท�าให้เกิดความเป็นระเบยีบแบบแผนในการปฏิบตังิาน  

และส่งผลให้ภาพรวมการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร

 3. คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรสื่อสำร และเสริมสร้ำง

ให้วตัถุประสงค์และเป้ำหมำยหลกัขององค์กรสะท้อนอยูใ่นการ

ตัดสินใจและการด�าเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเป็น

วัฒนธรรมองค์กร

 4. คณะกรรมกำรจัดท�ำกลยุทธ์และแผนงำนประจ�ำปี

สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยหลกัของกิจกำร โดย

ค�านงึถึงปัจจยัแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนัน้ ตลอดจนโอกาสและ

ความเสีย่งทีย่อมรบัได้และควรสนบัสนุนให้มกีารจดัท�าหรอืทบทวน

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ส�าหรับระยะปานกลาง 3-5 ปี

ด้วย เพ่ือให้มัน่ใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจ�าปีได้ค�านงึถึงผลกระ

ทบในระยะเวลาที่ยาวขึ้น และยังพอจะคาดการณ์ได้ตามสมควร

หมวดที่ 3

เสริมสร้ำงคณะกรรมกำรที่เอื้อต่อกำร
บรรลุผล
 คณะกรรมการรับผิดชอบในการก�าหนดและทบทวน

โครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วน

กรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจ�าเป็นต่อการน�าพาองค์กร 

สู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักท่ีก�าหนดไว้ โดยคณะกรรมการ

ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหายท้ังด้านทักษะ 

ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจน

เพศและอายุ ทีจ่�าเป็นต่อการบรรลวุตัถุประสงค์ และเป้าหมายหลกั

ขององค์กร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 3.1 คณะกรรมกำรบริษัท
 องค์ประกอบ
 1. คณะกรรมการบริษัทไม่จ�าเป็นต้องเป็นผู ้ถือหุ้นของ 

  บริษัท

 2. คณะกรรมการบรษิทัให้มจี�านวนตามทีท่ี่ประชมุผูถ้อืหุ้น 

  ก�าหนด แต่ต้องมีจ�านวนอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน   

  15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวน 

  กรรมการท้ังหมดน้ันต้องมถ่ิีนท่ีอยู่ในราชอาณาจกัรไทย

 3. คณะกรรมการบรษิทัจะต้องประกอบด้วยกรรมการอสิระ 

  อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้อง 

  ไม่น้อยกว่า 3 คน
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 ท้ังน้ีให้คณะกรรมการบรษิทัเลอืกกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็น

ประธานกรรมการและอาจเลอืกรองประธานกรรมการและต�าแหน่ง

อื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้

 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริษัท
 1. เป็นบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถมคีวามซือ่สตัย์สจุรติ 

  มีจริยธรรมในการด�าเนนิธรุกจิและมีเวลาอย่างเพยีงพอ 

  ที่จะอุทิศความรู ้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก ่

  บริษัทได้

 2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

  ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาด 

  ความเหมาะสมทีจ่ะได้รบัความไว้วางใจให้บรหิารจดัการ 

  กิจการ ท่ีมีมหาชนเป ็นผู ้ ถือหุ ้นตามที่ส�านักงาน 

  คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

  คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 3. ไม่เป็นบคุคลซึง่ประกอบกิจการอนัมสีภาพอย่างเดียวกัน 

  และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น 

  หุน้ส่วน หรอืกรรมการในนิตบิคุคลอืน่ซึง่ประกอบกิจการ 

  อันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับกิจกรรมของ 

  บริษัท ไม่ว่าจะท�าเพ่ือประโยชน์ตนหรือผู้อ่ืน เว้นแต่จะ 

  ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

 4. กรรมการอสิระต้องมคีณุสมบตัท่ีิเก่ียวกับความเป็นอสิระ 

  ตามที่บริษัทก�าหนด   และเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน 

  กับกฎเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้องท่ีก�าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการ 

  อิสระ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

  ทุกรายได้เท่าเทียมกัน  และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง 

  ผลประโยชน์ นอกจากน้ันยังสามารถเข้าร่วมประชุม 

  คณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

 ค่ำตอบแทน
 คณะกรรมการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทนพิจารณากลัน่กรองนโยบายและหลกัเกณฑ์การ

จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาอัตราให้มีความเหมาะสม

กับหน ้า ท่ีและความรับผิดชอบ รวมทั้ ง เปรียบเทียบได ้ กับ

อุตสาหกรรมในประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน ให้สอดคล้องกับผล

ประกอบการและความส�าเร็จของเป้าหมาย และน�าเสนอคณะ

กรรมการก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 

 ขอบเขตอ�ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมกำรบริษัท
 1. คณะกรรมการการมีอ�านาจและหน้าท่ีและความรับ 

  ผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎมาย  

  วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของ 

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ 

  สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

 2. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี ภายใน  

  4 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท

 3. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 6 ครั้ง/ปี

 4. จัดท�าและรับผิดชอบต่อการจัดท�าและการเปิดเผย 

  งบการเงนิ เพ่ือแสดงฐานะการเงนิและผลด�าเนินงานใน 

  รอบปีที่ผ่านมา และน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ 

  พิจารณาและอนุมัติ

 5. ก�าหนดเป้าหมายแนวทาง นโยบาย แผนงานการด�าเนิน 

  ธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมก�ากับดูแล  

  (Monitoring and Supervision) การบริหารและการ 

  จัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน  

  และงบประมาณที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ 

  ประสิทธิผล

 6. การก�าหนดนโยบายการบรหิารจดัการความเสีย่ง (Risk  

  Management Policy) และก�ากับดูแลให้ฝ่ายบริหาร  

  ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานผลให้คณะกรรมการ 

  ทราบ รวมถึงจัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมิน 

  ประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ

 7. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยาย 

  ธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วม 

  ลงทุนที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

 8. จัดท�ารายงานประจ�าปีของคณะกรรมการบริษัท และ 

  รับผิดชอบต่อการจัดท�ารายงานประจ�าปีของคณะ 

  กรรมการบริษัทและการเปิดเผยงบการเงิน เพ่ือแสดง 

  ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา 

  ในรายงานประจ�าปีของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว  

  และน�าเสนอต่อท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมตัิ

 9. ก�ากับและดูแลการบริหารจัดการและการด�าเนินงาน 

  ต ่างๆ ของบริษัทและบริษัทย ่อย ให ้เป ็นไปตาม 

  นโยบายที่ก�าหนด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 

  ตลาดหลกัทรพัย์ ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุ    
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  ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ 

  เช่น การท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกันและได้มาหรอืจ�าหน่าย 

  ไปซึง่ทรพัย์สนิทีส่�าคญั เท่าท่ีไม่ขัดหรอืแย้งกับกฎหมาย 

  อืน่ รวมท้ังจดัให้มรีะบบการควบคมุภายในและรายการ 

  ตรวจสอบในที่เพียงพอและเหมาะสม

 10. พิจารณาก�าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ�านาจใน 

  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ี 

  บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม  

  ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 

  และก�าหนดค่าตอบแทน เป็นต้น รวมถึงการก�าหนด 

  ขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร ประธาน 

  เจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่ 

  แต่งตั้ง

 ทัง้น้ี การมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจหน้าทีท่ีก่�าหนดน้ัน

ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าว

สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้

เสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดท�ากับบรษิทัหรอืบรษิทั

ย่อย (ถ้าม)ี ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและ

หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติ

 11. คณะกรรมการมอบอ�านาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือ 

  หลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใด 

  แทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของ 

  คณะกรรมการหรอือาจมอบอ�านาจเพ่ือให้บคุคลดงักล่าว 

  มีอ�านาจหน้าตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและ 

  ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ง 

  คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือ 

  แก้ไขการมอบอ�านาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

 ทั้งน้ี การมอบอ�านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบ

อ�านาจท่ีท�าให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการ

ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดที่จะท�าขึ้นกับบริษัท หรือ

บริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับ

ตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ

ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง) เว้นแต่เป็นการอนุมัติ

รายการท่ีเป็นไปรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า

โดยทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ

วิธีการตามท่ีก�าหนดเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการได้

มาหรือจ�าหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทจดทะเบียนตาม

ประกาศ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยและ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 กำรประเมินผลคณะกรรมกำรบริษัท
 จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการเป็น

รายบุคคล และรายคณะ

 1. ประเมินตนเองรายบุคคล เลขานุการจะส่งแบบประเมิน 

  ให้คณะกรรมการท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

  ตนเองและก�าหนดระยะเวลาในการจัดส่งเพ่ือให้ 

  เลขานุการรวบรวมประมวลผลข้อมูล และน�าเสนอต่อ 

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ 

  คณะกรรมการบรษิทัเพ่ือทราบในเดอืนกุมภาพันธ์ของปี 

  ถัดไป

 2. ประเมนิผลคณะกรรมการรายคณะโดยเลขานุการบรษิทั 

  ส่งแบบประเมินให้คณะกรรมการบริษัทประเมินผล 

  ประสทิธิภาพการปฏิบตังิานร่วมกันในทีป่ระชมุทัง้คณะ  

  เพ่ือพิจารณาและทบทวนผลการปฏิบัติงานร่วมกันใน 

  ช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี

 กำรประชุม
 1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทมากกว่า 6 ครั้ง/ปี  

  โดยก�าหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีและอาจม ี

  การประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจ�าเป็น

 2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธาน 

  กรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด 

  ประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการ 

  ประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 

  ก่อนวันประชุม เพ่ือให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูล 

  อย่างเพียงพอ เว้นแต่กรณจี�าเป็นเร่งด่วน เพ่ือรกัษาสทิธิ 

  ประโยชน์ของบริษัทให้สามารถแจ้งการนัดประชุม 

  โดยวิธีอื่นหรือก�าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

 3. กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียง 

  ลงคะแนนในเรือ่งนัน้ และให้กรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยีออก 

  จากทีป่ระชมุระหว่างพิจารณาเรือ่งนัน้ๆ เพือ่เปิดโอกาส 

  ให้ที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดอย่างเป็นอิสระ
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 3.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
 องค์ประกอบ
 1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัท 

  ซึ่งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน

 2. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย กรรมการ 

  ตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้ด้านการเงินและ 

  บัญชี และประสบการณ์เพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการ 

  สอบทานงบการเงินได้

 คุณสมบัติ
 คณะกรรมการตรวจสอบต้องคุณสมบัติครบถ้วนตาม 

หลักเกณฑ์ ข้อก�าหนดท่ีคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนตลาด 

หลกัทรพัย์ฯ และหน่วยงานก�ากับดแูลต่างๆ ก�าหนดขึน้โดยกรรมการ

ตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 

  ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

  และนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการ 

  ถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องด้วย

 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน  

  ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือ 

  ผู้ม ีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  

  บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดบัเดียวกันหรอืนติบิคุคลทีอ่าจ 

  ความมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าว 

  ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้ง

 3. ไม ่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ  

  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกันหรือ 

  นติบิคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง ในลกัษณะท่ีอาจขัดขวาง 

  การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้ง ไม่เป็น 

  หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

  บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ 

  ขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า  

  2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

 4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่  

  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกันหรือ 

  นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้น 

  รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการ อสิระ ผูบ้รหิารหรอื 

  หุน้ส่วนผูจ้ดัการของส�านกังานสอบบญัชซีึง่มสีอบบญัช ี

  ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ 

  นติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งสงักัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจาก 

  ลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

 5. ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวิชาชพีใดๆ ซึง่รวมถึง 

  การให้บริการท่ีเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา 

  ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาท 

  ต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอื 

  นิติบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง ท้ังน้ีในกรณทีีผู่ใ้ห้บรกิาร 

  ทางวิชาชีพ  เป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้น 

  รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอื 

  หุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย  

  เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน  

  ได้รับการแต่งตั้ง

 6. ไมม่คีวามสัมพนัธ์ในลกัษณะทีเ่ป็น บิดามารดา คูส่มรส  

  พี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ผู้บริหารผู้ถือหุ้น 

  ใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุมหรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอ 

  ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ 

  บริษัทย่อย

 7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังเพ่ือเป็นตัวแทน 

  กรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที ่

  เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

 8. ไมม่ีลกัษณะอืน่ใดทีท่�าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่าง 

  เป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

 9. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

  บริษัทให้ตัดสินใจเรื่องการด�าเนินงานกิจการของ 

  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับ 

  เดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

 10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทในกลุ่ม (เฉพาะที่เป็นบริษัท 

  จดทะเบียน)

 11. มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท�า 

  หน้าท่ีฐานะกรรมการตรวจสอบโดยมีการตรวจสอบ 

  อย่างน้อยหน่ึงคนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ 

  เพ่ือท�าหน้าทีส่อบทานความน่าเชือ่ถือของงบการเงินได้

 ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
 1. สอบทานให้มกีารรายงานทางการเงนิทีถ่กูต้อง ครบถ้วน  

  เชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

 2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบ 

  การบรหิารความเสีย่ง และระบบการตรวจสอบภายในที่ 

  เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล



104

 3. สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแล 

  กิจการท่ีดี และจริยธรรมธุรกิจ อย่างเหมาะสมและม ี

  ประสิทธิผล

 4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด ้วย 

  หลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย์  ข ้อก�าหนดของ 

  ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ 

  บริษัทฯ

 5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีของ 

  บริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 

 6. พิจารณารายการทีเ่ก่ียวโยง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ 

  ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้ 

  มั่นใจว่า สมเหตุผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

 7. ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายใน  

  โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตร ความเป็นอิสระ  

  รวมทั้ง ขอบเขตและแผนการตรวจสอบของแผนก 

  ตรวจสอบภายใน

 8. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าตรวจสอบ 

  ภายใน รวมถงึร่วมประเมนิผลการปฏิบตังิานของหวัหน้า 

  ตรวจสอบภายใน

 9. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข ้อ 

  เสนอแนะของทั้ง ผู ้สอบบัญชี และแผนกตรวจสอบ 

  ภายใน รวมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารมีการ 

  ด�าเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ  

  มีประสิทธิภาพ และภายในเวลาที่เหมาะสม

 10. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้บริหาร หรือ 

  พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน หรือน�าเสนอ 

  ข้อมูล ร่วมประชุม หรือจัดส่งเอกสารตามที่เห็นว่า 

  เกี่ยวข้องและจ�าเป็น

 11. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตาม 

  ความจ�าเป็นเพ่ือให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพ 

  แวดล้อมขององค์กรและน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท 

  พิจารณาอนุมัติ

 12. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบ 

  ด้วยข้อมูล และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  ในด้านต่างๆ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของ 

  บริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน 

  คณะกรรมการตรวจสอบ

 13. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

  ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี ้

  ฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีท่ีจะต้องรายงานหรือน�าเสนอข้อมูล 

  และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ 

  สนับสนุนการปฏิบตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ 

  บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

3.3.  คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด
 ค่ำตอบแทน
 องค์ประกอบ
 1. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนประกอบ 

  ด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งกรรมการ 

  ก่ึงหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 

  สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ

 2. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา  

  และก�าหนดค่าตอบแทน โดยคดัเลอืกจากคณะกรรมการ 

  บริษัท

 3. หากจ�าเป็นต้องมีคณะกรรมการที่ท�าหน้าท่ีบริหาร  

  จะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ใน 3  

  และประธานกรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน 

  ต้องเป็นกรรมการอิสระ

 คุณสมบัติ
 1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมี 

  ความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติหน้าที่และความรับผิด 

  ชอบในฐานะกรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน  

  ตลอดจนความรู้ด้านบรรษัทภิบาล

 2. ประธานและกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและ 

  ก�าหนดค่าตอบแทน ควรเป็นกรรมการอสิระ เพ่ือช่วยเป็น 

  แกนหลักในการผลักดัน ในการปฏิบัติหน้าที่ของ 

  คณะกรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทนอย่างเป็น 

  อิสระ

 3. กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต้องไม่มรีายใดได้รบัการ 

  จัดสรรหลักทรัพย์ใดๆ เกินกว่าร้อยละ 5 หรือหากมีการ 

  ได้รบัการจดัสรรเกินร้อยละ 5 ไม่มสีทิธิให้ความเห็นชอบ 

  ในการจัดสรรครั้งนั้นๆ
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 ค่ำตอบแทน
 คณะอนุกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนพิจารณา

กลั่นกรองนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

โดยพิจารณาอัตราให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิด

ชอบ รวมท้ังเปรียบเทียบได้กับอุตสาหกรรมในประเภทและขนาด

ใกล้เคียงกัน ให้สอดคล้องกับผลประกอบการและความส�าเร็จของ

เป้าหมาย และน�าเสนอคณะกรรมการก่อนน�าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อ

หุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
 1. ก�าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะ 

  กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ กรรมการ 

  ผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการ

 2. พิจารณาสรรหากรรมการ และกรรมการชุดย ่อย  

  กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการบริษัท 

  โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาด�ารงต�าแหน่ง 

  กรรมการเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 

  อนุมัติ และหรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว 

  แต่กรณี

 3. ก�าหนดค่าตอบแทนที่จ�าเป็นและเหมาะสม  ทั้งท่ีเป็น 

  ตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของกรรมการ กรรมการชุดย่อย   

  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั 

  แต่ละปี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัท

 4. จดัท�าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทน 

  ของคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ 

  กรรมการผู้จัดการบริษัท เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ 

  บรษิทัพิจารณาอนมุตัแิละ/หรอืน�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถื้อ 

  หุ้นอนุมัติตามแต่กรณี

  5. รายงานกรอบด้านค่าตอบแทนกรรมการ  หลักการ/ 

   เหตุผลและวัตถุประสงค์ของนโยบายเปิดเผยไว้ใน 

   รายงานประจ�าปี

 6. ร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประเมินและก�าหนด 

  ผู ้สืบทอดต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท 

  รวมท้ัง ผู้บริหารระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อกรรมการ 

  ผู้จัดการใหญ่ดังกล่าว และรายงานแผนการสืบทอด 

  ต�าแหน่งของผู้บริหารระดับสูงให้คณะกรรมการบริษัทฯ  

  รับทราบเป็นประจ�าทุกปี

 7. ร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดท�านโยบายแผนการ 

  สบืทอดต�าแหน่งส�าหรบัต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

  รวมทั้งผู ้บริหารระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อกรรมการ 

  ผู้จัดการใหญ่ดังกล่าว

 8. พิจารณาทบทวนและประเมนิความเพียงพอของกฎบัตร 

  และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณา 

  อนุมัติเปลี่ยนแปลง

 9. ด�าเนินการอืน่ๆ ใดหรอืตามอ�านาจและความรบัผดิชอบ  

  ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายหน้าท่ีให้เป็น 

  คราวๆ ไป

 กำรประชุม
 1. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีการ 

  ประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 2. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

  ค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 

  กึ่งหนึ่ง ของจ�านวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม

 3. ในกรณีท่ีประธานกรรมการสรรหา และก�าหนดค่า 

  ตอบแทนไม่อยู่ในท่ีประชมุ หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าท่ี 

  ได้ ให้กรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธาน 

  ในที่ประชุม

 4. กรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้ 

  ส่วนเสียในเรื่องท่ีพิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียลง 

  คะแนนในเรื่องนั้นๆ ยกเว้นกรณีพิจารณาก�าหนด 

  ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ

 5. การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  

  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียง 

  เพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 6. การรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการสรรหา 

  และก�าหนดค่าตอบแทนท่ีมกีารประชมุต่อคณะกรรมการ 

  บรษิทั จดัท�าเสรจ็ภายใน 30 วนั และลงนามรบัรองความ 

  ถูกต้อง โดยประธานกรรมการสรรหาและก�าหนด 

  ค่าตอบแทน

 7. รายงานผลการประเมินตนเอง กรรมการท้ังคณะและ 

  รายบุคคล ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายงานประจ�าปี และ 

  แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�าปีตามความเหมาะสม
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 3.4 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
  และก�ำกับดูแลกิจกำร
 องค์ประกอบและคุณสมบัติ
 1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการ  

  ได้รบัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั เพ่ือช่วยก�ากับ 

  ดูแลงานด้านการบริหารความเสี่ยงในระดับต่างๆ  

  ภายในองค์กรเพ่ือให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารซึ่งเป็นผู้รับ 

  ผดิชอบงานด้านการบรหิารจดัการความเสีย่งได้น�าระบบ 

  บริหารความเสี่ยงไปปฏิบั ติอย ่างมีประสิทธิภาพ  

  ครอบคลมุความเสีย่งประเภทต่างๆ อย่างครบถ้วน และ 

  ช่วยก�ากับการปฏิบัติตามแนวทางก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  

  เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจขององค์กรเป็นไปตามหลัก 

  ธรรมาภิบาลที่ดี 

 2. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบด้วยกรรมการ 

  และผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน และคณะกรรมการบริหาร 

  ความเสี่ยงอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

 ค่ำตอบแทน
 คณะกรรมการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทนพิจารณากลัน่กรองนโยบายและหลกัเกณฑ์การ

จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาอัตราให้มีความเหมาะสม

กับหน ้า ท่ีและความรับผิดชอบ รวมทั้ ง เปรียบเทียบได ้ กับ

อุตสาหกรรมในประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน ให้สอดคล้องกับผล

ประกอบการและความส�าเร็จของเป้าหมาย และน�าเสนอคณะ

กรรมการก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 

 ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
 บริหำรควำมเสี่ยง

 1. พิจารณาและน�าเสนอนโยบายและกรอบการบริหาร 

  ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเส่ียง 

  ที่ยอมรับได ้  (Risk Appetite) และน�าเสนอต่อ 

  คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

 3. ก�ากับดแูลการพัฒนาและปฏิบตัติามนโยบายและกรอบ 

  การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ  

  มีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพท่ัวทั้งองค์กร 

  และมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

 4. สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียง เพ่ือติดตาม 

  ความเสี่ยงที่มีสาระส�าคัญและด�าเนินการเพ่ือให้มั่นใจ 

  ว่า องค์กรมีการจัดการความเส่ียงอย่างเพียงพอและ 

  เหมาะสม

 5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับ 

  ความเสี่ยงที่ส�าคัญ และมีผู ้ตรวจสอบภายในเป็น 

  ผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า  บริษัทฯ มีระบบการควบคุม 

  ภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง 

  การน�าระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่าง 

  เหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั้งองค์กร

 6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความเสี่ยงและ 

  การจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญอย่างสม�่าเสมอ

 7. ให ้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษาคณะท�างานบริหาร 

  ความเส่ียง รวมท้ังพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสมในการ 

  แก้ไขข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหาร 

  ความเสี่ยง

 8. พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรเพ่ิมเติมหรือทดแทนใน 

  คณะอนุกรรมการบรหิารความเส่ียงตามความเหมาะสม  

  รวมถึงการก�าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

  เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์

 9. ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงที ่

  คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 10. ประชุมเพ่ือการส่ือสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสาน 

  งานเก่ียวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับ 

  คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 ทั้งน้ีผู้บริหาร/คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง/ผู้ตรวจ

สอบภายใน/ผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือน�าเสนอข้อมูลและ

เอกสารที่เก่ียวข้องต่อคณะกรรมการ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุตามหน้าท่ีซึ่งได้รับ 

มอบหมาย

 กำรก�ำกับดูแลกิจกำร

 1. ก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการก�ากับดูแล 

  กิจการท่ีดีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

  และอนุมัติ

 2. ให ้ค� าแนะน�าหลักการก�า กับดูแลกิจการที่ ดีแก ่ 

  คณะกรรมการบริษัท 
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 3. จัดท�าคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ทบทวนแนวปฏิบัติ 

  ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท  โดยเปรียบ 

  เทียบกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของมาตรฐาน 

  สากล และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 

  เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาและอนุมัติ 

  ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ

 4. แต่งตั้งคณะท�างานเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานตาม 

  ความเหมาะสมและก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแล 

  กิจการที่ดีให้คณะท�างานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ 

  บริษัทฯ โดยรายงานผลการก�ากับดูแลกิจการให้ทราบ 

  เป็นระยะ

 5. รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

  เพื่อทราบ

 6. ปฏิบัติหน ้าที่อื่นตามท่ีได ้ รับมอบหมายจากคณะ 

  กรรมการบริษัท

 กำรประชุม
 1. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแล 

  กิจการ จดัการประชมุเป็นประจ�า ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครัง้  

  โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแล 

  กิจการสามารถเชิญบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมได้

 2. ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วม 

  ประชมุ และในการประชมุมจี�านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 

  ก่ึงหนึ่งของจ�านวนกรรมการท่ีมีอยู่ในขณะนั้นจึงจะถือ 

  เป็นองค์ประชุม

 3. ในกรณีทีป่ระธานกรรมการบรหิารความเสีย่งและก�ากับ 

  ดูแลกิจการไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้มีการแต่งต้ัง 

  รกัษาการประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งและก�ากับ 

  ดแูลกิจการ กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นัน้จะเลอืก 

  กรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

 4. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแล 

  กิจการ อาจเรยีกประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

  และก�ากับดแูลกิจการได้เป็นกรณีพิเศษ หากมกีารร้องขอ 

  พิจารณาประเด็นส�าคัญจ�าเป็นต้องหารือร่วมกัน

 5. หากกรรมการท่านใดเป็นผู ้มีส ่วนได้เสียในเรื่องท่ี 

  พิจารณา ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียง 

  ลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ 

 6. เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและก�ากับ 

  ดแูลกิจการ มหีน้าทีนั่ดหมายการประชมุ จดัเตรยีมวาระ 

  การประชมุ น�าส่งเอกสารประกอบการประชมุและบนัทึก 

  รายงานการประชมุ ท้ังน้ี หนังสอืเชญิประชมุและเอกสาร 

  ประกอบการประชุมให้น�าส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม

 7. ในการลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ 

  ก�ากับดูแลกิจการ ให้ประธานกรรมการและกรรมการ 

  บริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการ มีเสียงคนละ 

  หน่ึงเสยีงให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีท่ีมี 

  คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ มีสิทธิลงคะแนน 

  อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดและเลขานุการไม่มีสิทธิ 

  ออกเสียง

 8. น�าเสนอรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ใน 

  ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารความเสี่ยงองค์กรเมื่อมี 

  การเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้คณะกรรมการ 

  บรษิทัรบัทราบและตระหนกัถึงความเสีย่งส�าคญัท่ีองค์กร 

  เผชญิอยู่ และปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสถานะความ 

  เสี่ยงขององค์กรในอนาคต 

 รายงานในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับก�ากบัดแูลกิจการต่อทีป่ระชมุ

คณะกรรมการบริษัท ภายในเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือด�าเนินการ

ปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่มีการกระท�าที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัย

ส�าคัญต่อการด�าเนินงานของบริษัท และไม่เป็นไปตามหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ

 3.5 คณะกรรมกำรบริหำร
 องค์ประกอบ
 1. คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการและ 

  ผู้บริหารไม่น้อยกว่า 3 คน

 2. คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่ง 

  เป็นประธานกรรมการบริหาร ในกรณีท่ีคณะกรรมการ 

  บรษิทัพิจารณาเหน็สมควรอาจจะเลอืกกรรมการบรหิาร 

  คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน

 3.  ประธานกรรมการบริหารอาจเป็นบุคคลเดียวกันกับ 

  กรรมการผู้จัดการใหญ่
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 คุณสมบัติ
 1. คณะกรรมการบริหารต ้องเป ็นบุคคลที่มีความรู ้ 

  ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 

  การด�าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์  

  สุจริต มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจและมีเวลา 

  เพียงพอทีจ่ะอทุศิความรูค้วามสามารถและปฏิบติัหน้าท่ี 

  ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่

 2. คณะกรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 

  ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด 

  กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 

  กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

 

 ค่ำตอบแทน
 บริษัทฯ มีเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารโดยพิจารณา

จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และผลงานท่ีผ่านมา  

รวมถึงพิจารณาเทยีบเคยีงกับบรษิทัอืน่ในธุรกิจเดยีวกันด้วย ส�าหรบั

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์

อื่นๆ

 ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
 1. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของ 

  บริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการ 

  ของบรษิทั ท้ังนี ้ในการบรหิารกิจการของบรษิทัดงักล่าว 

  จะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือค�าสั่งใด ๆ ที่ 

  คณะกรรมการบริษัทก�าหนด นอกจากนี้  ให้คณะ 

  กรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่อง 

  ต่างๆ ทีจ่ะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือพิจารณา 

  อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ

 2. ก�าหนด พิจารณา อนุมัติ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย 

  ทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด�าเนินงาน และ 

  งบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย เพ่ือน�าเสนอต่อ 

  คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 3. มอี�านาจพิจารณาอนมุตัเิฉพาะกรณีหรอืการด�าเนินการ 

  ใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทภายใต้วงเงินหรือ 

  งบประมาณประจ�าปีตามที่ได ้รับอนุมัติจากคณะ 

  กรรมการบรษิทัและมอี�านาจด�าเนินการตามทีก่�าหนดไว้ 

 4. แต่งตั้ง ถอดถอน เลิกจ้าง ต่ออายุการท�างาน พนักงาน 

  หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัทในต�าแหน่งท่ี 

  ต�่ากว่าต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร รวมถึง 

  พิจารณาจ้าง หรือเลิกจ้างบุคลากรท่ีมีอายุครบ หรือ 

  เกินกว ่าหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดให้เกษียณอายุตาม 

  บังคับการท�างานของบริษัท และพิจารณาค่าตอบแทน 

  เป็นไปตามโครงสร้างเงินเดือนขององค์กร

 5. รายงานผลการด�าเนินงานในเรื่องและภายในก�าหนด 

  เวลาดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ

   รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทรายไตรมาส 

   ภายในกรอบระยะเวลาทีก่�าหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์

   รายงานของผูต้รวจสอบบญัชเีกีย่วกับงบการเงนิของ 

   บริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจ�าปีและงบการเงิน 

   รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่ก�าหนดโดย 

  ตลาดหลักทรัพย์

   รายงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณา 

   เห็นสมควร

 6. พิจารณาและอนุมตักิารเข้าร่วมประมลูงานต่างๆ ตลอด 

  จนเข้าด�าเนินงานโครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควร  

  รวมถึงการท�านิติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องดังกล่าวจน 

  เสร็จการ

 7. พิจารณาสอบทานและอนมุตัริายการเก่ียวกับการลงทุน 

  และจ�าหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล  

  การเงิน และการบริหารเงิน การบริหารงานท่ัวไป และ 

  รายการอืน่ใดทีเ่ก่ียวกับธุรกิจของบรษิทั ภายในขอบเขต 

  อ�านาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

 8. ประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเอง และประเมนิความ 

  เพียงพอของกฎบัตรและน�าเสนอต่อคณะกรรมการ 

  บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง

 9. ด�าเนินการอืน่ๆ ใดหรอืตามอ�านาจและความรบัผดิชอบ  

  ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายหน้าท่ีให้เป็น 

  คราวๆ ไป

 กำรประชุม
 คณะกรรมการบริหารมีการก�าหนดการประชุมเป็นประจ�า

ทุกเดือน หากมีการยกเลิกหรือประชุมมี E-mail แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทราบล่วงหน้าทุกครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอ�านาจหน้าที่ได้

รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัและพิจารณากลัน่กรองเรือ่ง

ที่น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
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 1. รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย  

  เปรียบเทียบกับแผนงบประมาณรายไตรมาสต่อคณะ 

  กรรมการบริษัท

 2. รายงานกิจกรรมข้อมูลที่ส�าคัญ เปิดเผยไว้ในรายงาน 

  ประจ�าปีของบริษัท

 3. เอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม

   เลขานุการที่ประชุมแจ้งก�าหนดการประชุมและ 

   ส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อน 

   วันประชุม

   เลขานกุารที่ประชุมจดบันทกึการประชุม  และจัดท�า 

   ร่างรายงานการประชุมส่งให้คณะผู้บริหารพิจารณา 

   ก่อนจัดพิมพ์ฉบับจริงภายใน 14 วันหลังจากการ 

   วันประชุม

 3.6 เลขำนุกำรบริษัท
 เพ่ือให้การดูแลการด�าเนินการงานด้านเลขานุการบริษัทให้

เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพิ้จารณาแต่ง

ตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท 

 หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของเลขำนุกำรบรษัิท 
 1. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

  1) ทะเบียนกรรมการ

  2) รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

  3) หนงัสอืนัดประชมุคณะกรรมการบรษิทั และรายงาน 

   การประชุมคณะกรรมการบริษัท

  4) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุม 

   ผู้ถือหุ้น

 2. เก็บรกัษารายงานการมส่ีวนได้เสยีท่ีรายงานโดยกรรมการ 

  หรือผู้บริหาร

 3. จัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ 

  ผู ้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องให้ประธาน 

  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน  

  7 วันท�าการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น  

 4. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุม 

  ผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย 

  ที่เกี่ยวข้อง 

 5. ดูแล ตรวจสอบ และให้ค�าแนะน�าในการด�าเนินงาน 

  ของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตาม 

  หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทฯ พระราช- 

  บญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พระราชบญัญัติ 

  บริษัทมหาชนจ�ากัด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 6. เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่าง 

  กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น

 7. ประสานงาน และติดตามการด�าเนินงานตามมติของ 

  กรรมการ และผู้ถือหุ้น

 8. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ 

  ในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีก�ากับดูแลตาม 

  ระเบียบและข้อก�าหนดของหน่วยงานทางการ

 9. ด�าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 

  ประกาศก�าหนด หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัท 

  มอบหมาย

หมวดที่ 4

สรรหำและพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงและ
กำรบริหำรบุคลำกร
 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมอบรม

หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) เช่น หลักสูตร Directors Accreditation 

Program (DAP) หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) 

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) เป็นต้น ซึ่งกรรมการ

ส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว รวม

ท้ังมีการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการ

ตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง

ทางเลขานุการบรษิทัจะเป็นผู้ช่วยแจ้งหลกัสูตรการอบรมทีน่่าสนใจ

ให้กับกรรมการทุกท่านทราบ หากมีกรรมการใหม่เข้ามาด�ารง

ต�าแหน่ง กรรมการท่านนั้นก็จะได้รับการสรุปลักษณะและแนวทาง

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากประธานกรรมการเพ่ือเป็นข้อมูล

ต่อไป

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทและ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ และ 

รบัฟัง/เสวนาในเรือ่งทีเ่กีย่วข้อง/สอดคล้องกับสถานการณ์ และเป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ท่ีจัดโดยส�านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ 

หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ
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หมวดที่ 5

ส่งเสริมนวัตกรรมและกำรประกอบธุรกิจ
อย่ำงมีควำมรับผิดชอบ

 กำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมยั่งยืน
 เป็นเวลากว่า 30 ปี ทีก่ลุม่บรษิทัอนิเตอร์ลิง้ค์ได้ด�าเนินธุรกจิ

เคียงคู่อยู่กับสังคมไทย ได้มีความตระหนักในความส�าคัญของการ

ด�าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility) จงึมกีารก�าหนดนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม

ให้สอดคล้องไปกับนโยบายของการด�าเนินธุรกิจภายใต้เป้าหมาย 

“เตบิโต ต่อเนือ่ง และย่ังยืน” เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจควบคู่

ไปกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนสูงสุด ดังต่อไปนี้

 ด้ำนท่ี 1 การบรหิารจดัการภายใต้หลกัการก�ากับดแูลกิจการ

ที่ดี สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด 

โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ ซ่ึงได้ถือปฏิบัติสืบเน่ืองกันมาภายใต้หลัก

บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ บนพ้ืนฐานแห่งประโยชน์สุขอย่าง

สมดุลและย่ังยืน พร้อมทั้งมีการตระหนักถึงพันธกิจส�าคัญในการ

สร้างความเชื่อมั่นในการด�าเนินธุรกิจ โดยมีระบบบริหารจัดการที่ดี 

โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ดังน้ันสิ่งที่จะ

ท�าให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจ และมั่นใจในการลงทุนกับธุรกิจขององค์กร 

คือ การมีนโยบายและการด�าเนินงานที่รักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้น

พึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามท่ีกฎหมายก�าหนด หรือมากกว่านั้น  

รวมถงึมกีารจดัการทีเ่หมาะสม มปีระสทิธิภาพและเกดิประสทิธิผล

ที่ดีที่สุด เป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเสมอ

 ด้ำนที่ 2 การด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีจริยธรรม และ

ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย 

เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลาง

ทางการเมอืง ยึดถือการปฏิบตัติามเงือ่นไขทางการค้าและสญัญาที่

ก�าหนด จรรยาบรรณ และค�ามั่นที่ให้ไว้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่าง

เคร่งครดั มกีารก�าหนดระเบยีบในการจดัหาและการด�าเนนิการต่างๆ 

ที่ชัดเจน สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงสิ่ง

ที่จะก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทาง

ปัญญา รวมทั้งจะไม่ท�าธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมท่ีไม่ชอบด้วย

กฎหมาย

 ด้ำนท่ี 3 การพัฒนาบคุลากรเพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่ง 

“คนดี คนเก่ง” ซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนแนวคิดความรับ

ผิดชอบต่อสังคมจากภายในไปสู่ภายนอกองค์กร ผ่านกระบวนการ 

CSR โดยให้ความส�าคัญในทุกระดับของการด�าเนินงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดโครงการคนคุณภาพขึ้นภายใน

องค์กร  ซึ่งเป็นกลยุทธ์ส�าคัญในการสร้างความย่ังยืนให้กับสังคม

ไทย ตามแนวคิดท่ีส�าคัญว่า “พนักงาน” ถือเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าที่

สุดขององค์กร และการเจริญเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงานที่

มีคุณภาพ  บริษัทฯ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะปรับปรุงระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  เสริมสร้างวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทาง

ธุรกิจอย่างต่อเน่ือง  สร้างความผูกพันท่ีดีระหว่างพนักงานที่มีต่อ

องค์กร มุ่งมั่นในการดูแลรักษาพนักงาน โดยจัดให้มีสวัสดิการท่ีมี

ความเหมาะสม เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงาน รวมทั้งการ

เชื่อมั่นในคุณค่าของคน มุ่งมั่น ส่งเสริมให้เกิดความเป็นเลิศ ด้วย

แนววิธีการมอบประสบการณ์ในการเรียนรู้  อบรมเพ่ิมเติมทักษะ 

พัฒนาศักยภาพท่ีมีอยู่แล้วให้เกิดความสามารถท่ีโดดเด่นขึ้นมา 

ท�าให้สามารถเติบโตในหน้าที่ ในสายงาน 

 ด้ำนท่ี 4 การมุ่งมั่นพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย 

ผ่านการด�าเนนิธุรกิจด้วยความสจุรติ  สามารถตรวจสอบได้  มุง่เน้น

การเจริญเติบโตของบริษัทฯควบคู่ไปกับการดูแลผลประโยชน์ของ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทฯ  

ได้ก�าหนดแนวทางเก่ียวกับบทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย  

ไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทฯ มีการปฏิบัติตาม

หลกัการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของตลท. กับกลุ่มผู้มส่ีวนได้เสยี  ได้แก่ 

ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขัน ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน รวมทั้ง

เพ่ือนบ้าน ชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความ

ส�าคัญต่อสิทธิ รวมถึงการที่จะไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิด

สิทธิ รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญา  อาทิเช่น

 - บริษัทฯ จะเคารพสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู ้ 

  ร่วมทุนทกุรายอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรยีบผูร่้วมทุน อกี 

  ทัง้ยังให้ความร่วมมอือย่างดกัีบผูร่้วมลงทนุ เพ่ือเป็นการ 

  ส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานของกิจการให้ม ี

  ความแข็งแกร่ง สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความ 

  คิดเห็น ข้อเสนอแนะ  ก่อให้เกิดความโปร่งใส และ 

  ผลักดันให้การด�าเนินงานเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย 

  และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 - บริษัทฯ มีความค�านึงถึงความเสมอภาคของทุกฝ่ายที ่

  เก่ียวข้อง ซื่อสัตย์ในการด�าเนินธุรกิจ ยึดมั่นในการ 

  ด�าเนินงานเพ่ือก่อให้เกิดความเชื่อถือ และเป็นธรรมให ้

  กับเจ้าหนี้ ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลง 

  กันอย่างเคร่งครดั พร้อมทัง้มุง่มัน่ในการกัษาสมัพันธภาพ 

  ที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้
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 ด้ำนท่ี 5 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม   

ภายใต้หลักความเชื่อว่าบริษัทฯจะไม่สามารถเติบโตได้ หาก

ปราศจากการช่วยเหลือเก้ือกูลจากชุมชนและสังคม โดยให้ความ

ส�าคญัในด้านการพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม  สงัคม และมส่ีวนใน

การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีข้ึน พร้อมทั้งส่งเสริมและ

สนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสา ผ่านทางกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ 

เพราะการที่ธุรกิจจะอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างย่ังยืนน้ัน ผู้ประกอบ

การทุกรายต้องมีการด�าเนินการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

ทีไ่ด้มาตรฐานเดยีวกัน ผลกัดนัแนวคิดและแนวปฏิบตัท่ีิดใีนการดแูล

ชุมชนร่วมกันอย่างจริงจัง ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มุ่งมั่นและพยายาม

ทุกวิถีทางในการปลูกฝังจิตส�านึกที่ดี และส่งเสริมให้พนักงานและ 

ผู้ที่เก่ียวข้อง ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี มีหน้าที่รับผิดชอบและ 

ท�าประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม ทั้งยังเปิดโอกาสให้ชุมชนและ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ  

รวมทั้งเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน เพื่อน�าไป

ปรบัปรงุ แก้ไข ท�าให้ผลจากการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ สมัฤทธ์ิตาม

เป้าหมาย และยังมุ่งหวังให้องค์กรและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้

อย่างยั่งยืน เพราะบริษัทฯ เชื่อว่า “สังคมที่เข้มแข็ง” จะเป็นรากฐาน

ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 

 ด้ำนท่ี 6 การพัฒนานวัตกรรม (Innovation) ด้านผลติภัณฑ์ 

ด้านการปฏิบตังิาน และการตดัสนิใจอย่างเป็นระบบ (System) เริม่

ตั้งแต่การป้องกัน (Prevent) รักษา (Maintain) ปรับปรุง (Improve) 

และพัฒนา (Development) เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ (In-

novation) อยู่เสมอ

 กำรเปิดเผยข้อมูลกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
 บริษัทฯได้เปิดเผยรายละเอียดการด�าเนินงานด้านความ 

รับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2560 โดย 

คัดเลือกเฉพาะการด�าเนินงานท่ีมีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ  

ตามแนวทางของการจัดท�ารายงานความย่ังยืนที่จัดท�าโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้กรอบการจัดท�ารายงาน

ขององค์กรแห่งความริเร่ิมว่าด้วยการรายงานสากล (Global  

Reporting Initiative: GRI) ฉบับ G4 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล 

ด้านการรายงานและผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 

เศรษฐกิจ ฉบับล่าสุด โดยแยกย่อยออกได้เป็น 9 หัวข้อหลัก ดังนี้

 1. กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงคุณค่าในการก�ากับ

ดแูลกิจการท่ีด ี โดยให้ความส�าคญักบักระบวนการด�าเนนิกิจการใน

ทกุขัน้ตอน ยึดหลกับรหิารงานภายใต้ความโปร่งใส เพ่ือเพ่ิมขดีความ

สามารถในการแข่งขัน และเพ่ิมความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียทุกฝ่าย โดยได้ยึดแนวปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด

 2. กำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น

 บรษิทัมนีโยบายในการด�าเนนิการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ โดย

ได้จดัท�าแนวทางการปฏิบติัเป็นลายลักษณ์อกัษรไว้ในจรรยาบรรณ

ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งท่ี 5/2552 เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 เอกสารเลขที่  

บช. 480/57/บส. โดยได้ส่ือสารไปยังพนักงานทุกคน โดยมีการ

ก�าหนดให้ มกีารอบรมนโยบายต่อต้านทจุรติคอรร์ัปชั่นแก่พนกังาน

ทุกคนในการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่และติดประกาศผ่านบอร์ด

ภายในบริษัทฯ อีกทั้งบนเวปไซท์ของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่แก่บุคคล

ทั่วไปที่สนใจ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

และน�าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

 3. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน

 บริษัทฯยึดหลักในการเคารพสิทธิมนุษยชน  ผู้บริหารและ

พนักงานทุกคนต้องเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

วัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ และเคารพหลักสิทธิมนุษย

ชนสากลอย่างเคร่งครัด  ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาทรัพยากร

บคุคล และเพ่ือความมัน่ใจ บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ในการป้องกันการ

ละเมดิสทิธิมนษุยชนโดยมนีโยบายทีช่ดัเจน และแนวระเบยีบปฏิบตัิ

ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นธรรมกับบุคลากรทุกคน ในการ 

ด�าเนินการทีเ่หมาะสม เพ่ือเป็นการป้องกันการละเมดิสทิธิมนุษยชน

ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีการด�าเนินงานเป็นไปตาม

ข้อก�าหนดของมาตรฐานสากล ผ่านกลไกการบริหารงานของ 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 4. กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม

 บริษัทฯให้ความคุ้มครอง ดูแล และจัดสรรสวัสดิการอย่าง

เหมาะสมให้กับบุคลากรทุกคน รวมท้ังการคุ้มครองสถานภาพ 

การท�างานของบุคลากรทุกส่วนงาน รวมท้ังให้ความเสมอภาคทาง

โอกาสในการเข้าท�างานอย่างไม่มีการเลือกปฏิบัติ เพราะบริษัทฯ 
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ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้า จึงได้สนับสนุน

การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสูง โดยมีแผนการ

พัฒนารายบุคคลประจ�าปี  นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการดูแลพนักงาน

ด้วยการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม และสอดคล้องกับผล

การด�าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีการ

ทบทวนอตัราผลตอบแทนให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม สามารถแข่งขัน

ได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกันได้  รวมถึงมีการประเมินผล

การปฏิบัติงาน ซึ่งพนักงานทุกคน ทุกระดับจะมีตัวชี้วัด (KPI) และ

รวมทัง้มกีารทบทวนสวัสดกิารในระดบัทีส่งูกว่ากฎหมายก�าหนดไว้ 

เช่น กองทุนส�ารองเลีย้งชพี สวัสดกิารค่ารกัษาพยาบาลด้านสขุภาพ 

ค่ารักษาพยาบาลด้านอุบัติเหตุ โครงการสะสมหุ้น (E-jib) เป็นต้น

 5. ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

 บริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความ

มัน่ใจให้กับผูบ้รโิภค เพ่ือให้ได้รบัผลติภัณฑ์และบรกิารทีดี่ มคีณุภาพ 

ตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ในระดับราคาที่เหมาะสม 

ให้ข้อมูลโดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าหรือ

ผู้บริโภคโดยไม่ได้รับอนุญาต อีกท้ังยังมีการสร้างสรรค์นวัตกรรม

อย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบสนองตามความ

ต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม  

ซึง่สินค้าและบรกิารจะต้องมคีวามปลอดภัยในระดบัมาตรฐานสากล 

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน โดย

การน�ากลยุทธ์ความเป็นเลศิมาใช้ในการด�าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความ

มั่นใจ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด พร้อมทั้งจัดให้มีส่วนงานที่รับ

ผิดชอบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ โดยจะได้น�าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

สินค้า และบริการ รวมถึงการให้ค�าปรึกษาเก่ียวกับการใช้งาน  

การแก้ไขปัญหา รวมท้ังมีการบริการหลังการขาย รวมท้ังรับข้อ 

ร้องเรยีน เพ่ือน�าข้อเสนอแนะไปจดัท�าเป็นแผนงาน ส�าหรบัปรบัปรงุ

ประสิทธิภาพการด�าเนินงานให้ดีขึ้น

 6. กำรดแูลควำมปลอดภยัในชวีติ สขุอนำมัยในสถำนท่ี 

  ท�ำงำน และรักษำสิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯ มุ ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยความใส่ใจต่อผล 

กระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม  ด้วยความใส่ใจตลอดวงจรชีวิตของ

ผลิตภัณฑ์ ดังน้ันผลิตภัณฑ์ที่น�าเข้ามาจัดจ�าหน่ายจึงอยู่ภายใต้

มาตรฐาน RoHS (Restriction of Hazardous Substances) ซึง่เป็น

ระเบยีบของสหภาพยุโรป (Directive 2002/95/EC) ทีก่�าหนดไว้เป็น

มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ันในการออกแบบ 

ศนูย์ Data Center ยังเน้นให้เกิดการประหยัดพลงังานสงูสดุ รวมทัง้

การมีระเบียบปฏิบัติในการท�างานอย่างชัดเจน เพื่อลดผลกระทบที่

มีต่อสิ่งแวดล้อม

 ส่วนในด้านความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยของ

พนักงานนั้น บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญเสมอมา  ท�าให้มี

การด�าเนินการในเรือ่งดงักล่าวอย่างต่อเนือ่ง มกีารก�าหนดนโยบาย

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมการท�างาน เพ่ือ

ให้ทกุหน่วยงานมรีะบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

ท่ีดี โดยท่ีมุ่งหวังท่ีจะให้สร้างเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยภายใน

องค์ พนักงานจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังมีการ 

ฝึกอบรมเพ่ือสร้างการตระหนักถึงความปลอดภัยในการท�างาน  

เรียนรู้ถึงหลักการประเมินความเสี่ยง การป้องกัน การควบคุม และ

การปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ

 7. กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม

 บริษัทฯตอบแทนชุมชนผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ  

โดยมีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาสังคมให้เติบโตอย่างย่ังยืน  รวมทั้ง

ด�าเนินกิจการโดยค�านึงถึงผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง รับฟังข้อ

เสนอแนะเพื่อน�ามาปรับปรุงให้เกิดคุณค่าร่วมแก่กันทุกฝ่าย  

 8. กำรมีนวัตกรรมหรือเผยแพร่นวัตกรรม

 บริษัทฯได้ประกอบกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ด้วยการปฏิบตัแิละตัดสนิใจอย่างเป็นระบบ (System) เริม่ตัง้แต่การ

ป้องกัน (Prevent) รกัษา (Maintain) ปรบัปรงุ (Improve) และพัฒนา 

(Development) เพ่ือส่งเสรมิให้เกิดนวัตกรรมใหม่ (Innovation) อยู่

เสมอ โดยจัดให้มีการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม

ธุรกิจ เพ่ือการวัดระดับความคาดหวัง ความพึงพอใจของลกูค้า และ

น�าเอาความต้องการของลกูค้ามาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ 

 9.  นโยบำยกำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ

  หรือลิขสิทธิ์

 บริษัทฯมีนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในองค์กร โดยได้จัดท�าแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร  

ตามเอกสารเลขที่ IT.005/14/BS ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่  

6 มกราคม 2557 ในการปฏิบัติเก่ียวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สิน 

ทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ โดยบริษัทมีแนวทางในการด�าเนินการ 

เก่ียวกับเรื่องราวต่างๆ อาทิ พนักงานทุกคนต้องลงนามในบันทึก 

ข้อตกลงการไม่กระท�าผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และการไม่ละเมิด
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ทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทมีการก�าหนดนโยบายการใช้งานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทและได้มีการตรวจสอบการใช้

ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การท�างานของพนักงาน เพ่ือป้องกันการ

ใช้ซอฟแวร์ที่ละเมิดลิขสิทธ์ิหรือไม่เก่ียวข้องกับการท�างาน โดยถือ

เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหาร พนักงานทุกคน 

บริษัทในเครือ ตลอดจนผู้รับเหมาที่ท�างานในนามของบริษัทฯ 

หมวดที่ 6

ดูแลให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ
กำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม
 คณะกรรมการบรษิทัได้จดัให้มคีณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการเพ่ือก�ากับ

ดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีจะท�าให้

บรรลวัุตถุประสงค์อย่างมปีระสทิธิผล และมกีารปฏิบติัให้เป็นไปตาม

กฎหมายและมาตรฐานทีเ่ก่ียวข้องรวมถึงนโยบายต่างๆ ซ่ึงมกีารจดั

ให้มีแผนกตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี

เป็นผูร้บัผดิชอบในการพัฒนาและสอบทานประสทิธิภาพระบบการ

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานให้ 

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบ

การบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในไว้ในรายงานประจ�าปี

 ทัง้นีไ้ด้ก�าหนดนโยบายเพ่ือดแูลและจดัการความขดัแย้งของ

ผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไป

ถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และ

โอกาสของบรษิทั และการท�าธุรกรรมกับผูท้ีม่คีวามสมัพันธ์เก่ียวโยง

กับบริษัทในลักษณะท่ีไม่สมควร โดยมีรายละเอียดและนโยบาย

ต่างๆดังนี้ 

 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 

(“บริษัท”) จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการท่ีครอบคลุม

การบริหารความเสี่ยงท้ังองค์กรท่ีมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการ

บริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแล

กิจการ เพื่อรับผิดชอบในการก�าหนดนโยบายและกรอบการบริหาร

ความเสีย่งและแต่งตัง้คณะท�างานเพ่ือบรหิารความเสีย่งซ่ึงประกอบ

ด้วยผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญและประสบการณ์ในการบรหิารความ

เสี่ยงในการให ้ความเห็นและข ้อเสนอแนะต ่อฝ ่ายจัดการ,  

คณะท�างาน และคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้แน่ใจว่าการบริหาร

ความเสี่ยงของบริษัท ด�าเนินการได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตาม

นโยบายท่ีก�าหนดและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล (โดยบริหาร

ความเสีย่งตามแนวปฏบิตัมิาตรฐานสากล COSO) รวมถงึมัน่ใจได้

ว่าประเด็นความเสี่ยงที่ส�าคัญขององค์กรได้อย่างครบถ้วน มี

กระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่งทีส่�าคญัซึง่แบ่งได้ตามประเภท

ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ ขณะนี้ดังนี้

 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

 2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

 3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

  (Compliance Risk)

 5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Information Technology)

 6. ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น (Corruption Risk)

 ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าและ

ผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย  โดยมกีารบรหิาร

งานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ทางคณะกรรมการบริหาร

ความเสีย่งของบรษิทั ก�าหนดนโยบายแนวทางการด�าเนนิการต่างๆ 

เพื่อสนับสนุนให้บริษัทตัดสินใจที่ดีที่สุด และช่วยให้มองเห็นโอกาส 

ตลอดจนสามารถบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ส�าคัญท่ีอาจจะ

เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 แนวปฏิบัติ
 1. บริษัทฯ จะจัดวางระบบและกระบวนการบริหาร 

ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งบริษัทในกลุ่ม ให้สอดรับกับกลยุทธ์ 

และเป้าหมายทางธุรกิจ ตามมาตรฐานสากล โดยประเมนิความเสีย่ง

ให้ครอบคลุมความเสี่ยง ทุกด้านที่ก�าหนด

 2. ผู ้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทเป็นเจ้าของ 

ความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการระบุ และประเมิน 

ความเสี่ยงของหน่วยงานท่ีตนเองรับผิดชอบ รวมท้ังก�าหนด

มาตรการท่ีเหมาะสม เพ่ือจัดการความเส่ียง และบริษัทจะบริหาร

ความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได้ (Risk Appetite) หรอืเบีย่งเบน

ไม่เกินกว่าระดับที่บริษัทฯยอมรับได้ (Risk Tolerance)

 3. ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ

บริษัททั้งหมด ต้องได้รับการด�าเนินการ ดังนี้

  1) ระบุความเสี่ยงอย่างทันเวลา

  2) ประเมนิโอกาสของการเกิดความเส่ียงและผลกระทบ 

   หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
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  3) การจัดการความเสี่ยง ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ 

   การบริหารความเสี่ยงท่ีก�าหนดได้ โดยค�านึงถึง 

   ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องและผลประโยชน์ที่จะได้รับ 

   จากการจัดการ ความเสี่ยงดังกล่าว

  4) ติดตามผลและทบทวนการบริหารความเสี่ยง 

   อย่างสม�า่เสมอ เพ่ือให้มัน่ใจว่า ความเสีย่งของบรษิทั 

   ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

 4. ความเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์

ของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงอยู ่ในระดับสูงและสูงมากท้ังหมด  

ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและก�ากับดแูลกิจการ 

ต้องได้รับการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท เพ่ือช่วยก�ากับดูแล

งานด้านการบริหารความเสี่ยงในระดับต่างๆ ภายในองค์กรเพ่ือให้

มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงได ้น�าระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติอย ่างมี

ประสิทธิภาพ ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ อย่างครบถ้วน 

และช่วยก�ากับการปฏิบัติตามแนวทางก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  

เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจขององค์กรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี 

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกับกับดูแลกิจการ  

ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน และคณะ

กรรมการบรหิารความเสีย่งอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอสิระ

 

กำรควบคุมภำยใน
 คณะกรรมการได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท่ี

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ โดยมี 

รายละเอียด ดังนี้

 แผนกตรวจสอบภำยใน
 ภำรกิจของกำรตรวจสอบภำยใน
 ภารกิจของแผนกตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานให ้

ค�าแนะน�าปรกึษาและตรวจสอบด้วยความเป็นอสิระและเท่ียงธรรม 

เพื่อให้ความมั่นใจ เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการด�าเนินงาน และ

ช่วยให้องค์กรบรรลวัุตถุประสงค์ทีก่�าหนด โดยจดัให้มแีนวทางท่ีเป็น

ระเบียบและแบบแผนที่ดี มาใช้ในการประเมินประสิทธิผลของ

กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการก�ากับดูแล 

 ขอบเขตของกำรตรวจสอบภำยใน
 แผนกตรวจสอบภายใน มขีอบเขตความรบัผดิชอบงานด้าน

การตรวจสอบภายในของ บรษิทั อนิเตอร์ลิง้ค์  คอมมวินเิคชัน่ จ�ากัด 

(มหาชน) โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการก�ากับดูแลกิจการ โดยม ี

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 1. ก�าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตความรบัผดิชอบ  

  และแนวทางการปฏบิตังิานของแผนกตรวจสอบภายใน  

  พร้อมทั้งจัดท�าแผนอัตราก�าลัง และแผนงบประมาณ 

  ประจ�าปี

 2. ตรวจสอบ ประเมินผล และติดตามการด�าเนินงานว่า 

  ได้ปฏิบตัสิอดคล้องกบันโยบาย แผนงาน ระเบยีบปฏิบัติ 

 ที่วางไว้ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถบรรลุตาม 

  วัตถุประสงค์ขององค์กรท่ีก�าหนดไว้ อย่างมปีระสทิธิภาพ  

  ประสิทธิผล และประหยัด ดังนี้

  1) ประเมินการควบคุมภายในของ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์  

   คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) เพ่ือให้ความมั่นใจ 

   ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค ์ 

   คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และผู้บริหารว่า 

   กจิกรรมต่างๆ ได้มีการควบคุมภายในอย่างเพยีงพอ 

   ท่ีจะบรหิารความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีควบคมุได้ และ 

   เป็นไปตามกระบวนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

  2) ประเมินความเส่ียงและการควบคุมภายในเก่ียวกับ 

   เทคโนโลยีสารสนเทศ ทีเ่ก่ียวกับรายงานทางการเงนิ 

   และการข้อมูลรายงานต่างๆ

  3) ตรวจสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความ 

   เพียงพอของกิจกรรมการควบคุมภายใน 

  4) ตรวจสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบการ 

   ปฏิบัติงาน การดูแลรักษาทรัพย์สิน และการใช้ 

   ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  

   ประสิทธิผล ประหยัด และมิให้เกิดการสูญเสียหรือ 

   เสียหายใดๆ

  5) สอบทานและรายงานความเชื่อถือได้ และความ 

   ครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน และมิใช่ทางการเงิน  

   (Finance & Non Finance) ตลอดจนวิธีการที่ใช้ 

   วินจิฉยัและวัดผลตรวจสอบหลกัฐาน หากมข้ีอสงสยั 

   เก่ียวกับการด�าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลการ 

   ด�าเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยส�าคัญ เช่น ความ 
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   ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการ 

   ด�าเนินงาน หรือการทุจริต หรือสิ่งผิดปกติ หรือความ 

   บกพร่องที่ส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน

  6) ตรวจสอบการปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์ 

   และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์  

   นโยบาย วิธีปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ 

   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  7) ตรวจสอบตามนโยบายท่ีได้ รับมอบหมายจาก 

   คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค ์  

   คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

 3. สอบทานเกี่ยวกับหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณ 

  ส�าหรับพนักงานและผู้บริหาร

 4. การตรวจสอบเพ่ือให ้ความเชื่อมั่น (Assurance   

  Service) แผนกตรวจสอบภายในปฏิบัติงานช่วย 

  ฝ่ายบริหารในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การ 

  ควบคุมภายใน และการก�ากับดูแลกิจการ โดยการ 

  ประยุกต์ทักษะทางวิชาชีพของการตรวจสอบภายใน 

  ในการประเมินระบบและระเบียบในการปฏิบัติงานที ่

  ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีขึ้น เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า 

  วัตถุประสงค์ของ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์คอมมิวนิเคชั่น  

  จ�ากัด (มหาชน) บรรลุผลตามที่ก�าหนดไว้ และน�าเสนอ 

  ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงให้มีระบบและระเบียบใน 

  การปฏิบัติงานที่ดีขึ้น

 5. การบรกิารให้ความเหน็ทางวชิาชพีในเรือ่งต่างๆ ทีไ่ด้รบั 

  มอบหมาย อาทิเช่น การตรวจสอบกรณีที่มีการทุจริต 

  หรือการกระท�าท่ีส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือ 

  กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระท�าที่ส่อไปใน 

  ทางทุจรติ การตรวจสอบภายในจะด�าเนินการตรวจสอบ 

  เพ่ือค้นหาสาเหตุข้อเท็จจริงรวมถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้น  

  หรือจะเกิดขึ้น และผู ้รับผิดชอบพร้อมท้ังเสนอแนะ 

  มาตรการป้องกัน

 6. การให้ค�าปรึกษา แก่คณะกรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์  

  คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ผู้บริหารและหน่วยรับ 

  ตรวจ เก่ียวกับการบรหิารความเสีย่ง การควบคมุภายใน  

  และการก�ากับดูแลกิจการ

 7. พิจารณาให ้ค�าปรึกษาแก ่คณะกรรมการ บริษัท  

  อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ 

  ฝ่ายบริหารในการจัดให้มีการควบคุมด้วยตนเองที่มี 

  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้ตรวจสอบภายในควร 

  ตรวจสอบความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ของกระบวนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง  

  (Self-Assessment)

 8. ประสานงานกับหน่วยงานบรหิารความเสีย่ง เพ่ือน�าเสนอ 

  ประเดน็ความเสีย่งท่ีมนียัส�าคญัต่อคณะกรรมการ บรษิทั  

  อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) (ถ้ามี)

 ควำมเป็นอิสระ และควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง 
หัวหน้ำตรวจสอบภำยในกับหน่วยงำนและ
บุคคลต่ำงๆ

 ควำมเป็นอิสระ
 แผนกตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระโดย

 1. ผู้ตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อหัวหน้าตรวจสอบ 

  ภายใน และหัวหน้าตรวจสอบภายในรายงานการ 

  ปฏิบัติงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

  รายงานเก่ียวกบัการบรหิารต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร 

  และกรรมการผู้จัดการใหญ่

 2. หวัหน้าตรวจสอบภายในมสีถานภาพเทยีบเท่าผูบ้รหิาร 

  สูงสุดของหน่วยงานส�าคัญๆของ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์  

  คอมมวินเิคชัน่ จ�ากัด (มหาชน) เพ่ือช่วยให้การหารอืและ 

  เจรจาผลการตรวจสอบภายในกับผู้บริหารระดับสูงได ้

  อย่างมีประสิทธิผล

 3. ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากกิจการอื่นท่ี 

  ไม่ใช่หน้าที่ของงานตรวจสอบภายใน โดยผู้ตรวจสอบ 

  ภายในมีอิสระในการแสดงความเห็น การรายงาน ด้วย 

  ความเท่ียงธรรม ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ      

  ตรวจสอบภายใน

 4. ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรได้รับมอบหมายให้ไปช่วย 

  ปฏิบตังิานอืน่ทีไ่ม่ใช่งานทีเ่ก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

  หรือกิจกรรมใดท่ีเห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อความเป็น 

  อิสระและความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน

 5. ในการปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่น การให้ 

  ค�าปรึกษาอย่างเป็นทางการ การตรวจสอบข้อร้องเรียน 

 และการตรวจสอบกรณีมีข้อสงสัยว่าอาจเกิดการทุจริต  

  ผู ้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยรายละเอียดของผล 

  กระทบท่ีมีต่อความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และ 

  เปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรายงานต่อ 

  ผู้บังคับบัญชา
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 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหัวหน้ำตรวจสอบภำยใน 
กับ หน่วยงำนและบุคคลต่ำงๆ
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าตรวจสอบภายใน กับ  

  คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร ์ลิ้ งค ์  

  คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และฝ่ายบริหาร

  1) หัวหน้าตรวจสอบภายในควรได้หารือกับคณะ 

   ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ  บ ริ ษั ท  อิ น เ ต อ ร ์ ลิ้ ง ค ์  

   คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) เป็นการเฉพาะ 

   โดยไม่มีฝ่ายบริหาร อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

  2) หัวหน้าตรวจสอบภายในควรได้รับสิทธิในการเข้า 

   พบกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพ่ือหารือประเด็นต่างๆ  

   ตามความเหมาะสม

 2. ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าตรวจสอบภายใน กับ  

  ฝ่ายบรหิาร ผูส้อบบญัชแีละองค์กรก�ากับดแูลอืน่ หวัหน้า 

  ตรวจสอบภายในควรหารือและวางแผนการตรวจสอบ 

  ภายในร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารหน่วยรับตรวจ  

  ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบของ 

  องค์กรก�ากับดแูลอืน่ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้มัน่ใจว่าแผนการ 

  ตรวจสอบภายในและการด�าเนินการต่างๆ ครอบคลุม 

  ประเดน็ท่ีเก่ียวข้องอย่างมปีระสทิธิผล และไม่เกิดความ 

  ซ�้าซ้อน

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าตรวจสอบภายในกับ 

  ฝ่ายบริหาร และบุคคลอื่นที่ได้รับรายงานการตรวจสอบ 

  ภายในหัวหน้าตรวจสอบภายในน�าเสนอรายงานการ 

  ตรวจสอบต่อฝ่ายบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  

  ก่อนที่จะน�าเสนอรายงานต่อบุคคลอื่น.

 นโยบำยต่ำงๆที่ส�ำคัญของบริษัทมีดังนี้ 

นโบำยรำยกำรเกี่ยวโยงกัน
 คณะกรรมการบริษัท ได้ก�าหนดนโยบายการท�ารายการท่ี

เก่ียวโยงกัน ระเบยีบปฏิบตั ิกระบวนการในการพิจารณาและอนุมติั

รายการ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ือง การ

เปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการท่ี

เกี่ยวโยงกันดังนี้

“รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน”  หมายถึง รายการระหว่างบริษัท 

จดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท 

จดทะเบียน หรือรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ของบริษัทย่อย

“กำรตกลงเข้ำท�ำรำยกำร” หมายความว่า การเข้าไปหรือตกลงใจ

เข้าท�าสัญญา หรือท�าความตกลงใดๆ  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทาง

อ้อมเพื่อก่อให้เกิดการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การให้เช่า 

หรอืเช่าสินทรพัย์ การให้หรอืรบับรกิาร การให้หรอืรบัความช่วยเหลอื

ทางการเงิน และการออกหลักทรัพย์ใหม่ รวมทั้งเพื่อก่อให้เกิดสิทธิ

หรือการสละสิทธิในการกระท�าดังกล่าว

“บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” หมายความว่า

 1. ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืบคุคล 

  ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู ้บริหารหรือ ผู้มีอ�านาจ 

  ควบคุมของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย รวมท้ัง 

  ผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

 2. นิติบุคคลใดๆที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 

  เป ็นบุคคลดังต ่อไปนี้ของบริษัทจดทะเบียนหรือ    

  บริษัทย่อย

  1) ผู้บริหาร

  2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  3) ผู้มีอ�านาจควบคุม

  4) บุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มี 

   อ�านาจควบคุม

  5) ผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลตาม 1) ถึง 4)

 3. บุคคลใดๆ ที่โดยพฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้ท�าการแทน 

  หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลตาม 1 ถึง 2 ต่อการ 

  ตัดสินใจ การก�าหนดนโยบาย การจัดการ หรือการ 

  ด�าเนินงานอย่างมีนัยส�าคัญ หรือบุคคลอื่นที่ตลาด 

  หลักทรัพย์เห็นว่ามีพฤติการณ์ท�านองเดียวกัน

“ผู้บริหำร” หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ด�ารงต�าแหน่ง

ระดับบริหารส่ีรายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่ง 

เทียบเท่าผู ้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารรายที่ส่ีทุกราย และให้

หมายความรวมถึงผูด้�ารงต�าแหน่งระดับบรหิารในสายงานบญัชหีรอื

การเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

“ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิ

ออกเสียงท้ังหมดของนิติบุคคลน้ัน ท้ังนี้ การถือหุ้นดังกล่าวให้นับ

รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทด้วย

“ผู้มีอ�ำนำจควบคุม” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดย

พฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบาย การจัดการ หรือการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะ

สบืเน่ืองจากการเป็นผูถื้อหุ้น หรอืได้รบัมอบอ�านาจตามสญัญาหรอื

การอื่นใดก็ตาม
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“ผู้ท่ีเก่ียวข้อง” หมายความว่า บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนตามมาตรา 

258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบญัญตั ิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

พ.ศ.2535

 1. คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว

 2. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

 3. ห้างหุ ้นส่วนสามัญท่ีบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม  

  1) หรือ 2) เป็นหุ้นส่วน

 4. ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม 1)  

  หรือ 2) เป็นหุ้นส่วนจ�าพวก ไม่จ�ากัดความรับผิด หรือ 

  เป็นหุ้นส่วนจ�าพวกจ�ากัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกิน 

  ร้อยละสามสิบของหุ้น ทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจ�ากัด

 5. บรษิทัจ�ากัดหรอืบรษิทัมหาชนจ�ากัดท่ีบคุคลดงักล่าวหรอื 

  บุคคลตาม 1) หรือ 2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม 3) หรือ 4)  

  ถือหุ ้นรวมกันเกินร ้อยละสามสิบของจ�านวนหุ ้นที่ 

  จ�าหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ

 6. บรษิทัจ�ากัดหรอืบรษิทัมหาชนจ�ากัดท่ีบคุคลดงักล่าวหรอื 

  บุคคลตาม 1) หรือ 2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม 3) หรือ 4)  

  หรือบริษัทตาม 5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบ 

  ของจ�านวน หุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น

 7. นิติบุคคลท่ีบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247  

  สามารถมีอ�านาจในการจัดการ ในฐานะเป็นผู้แทนของ 

  นิติบุคคล

“ญำติสนิท” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต 

หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้ บิดา มารดา คู่สมรส  

พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร

“บรษัิทใหญ่”  บรษิทัท่ีถือหุ้นในบรษิทัจดทะเบยีน ไม่ว่าโดยทางตรง

หรือทางอ้อมเกินกว่ำร้อยละห้ำสิบของทุนช�าระแล้วของบริษัท 

จดทะเบียน

“บริษัทย่อย” บริษัทท่ีบริษัทจดทะเบียนถือหุ้น ไม่ว่าโดยทางตรง

หรอืทางอ้อมเกนิกว่ำร้อยละห้ำสบิของทนุช�าระแล้วของบรษิทันัน้

“บริษัทในเครือ” บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทในเครือของ

บริษัทย่อยโดยอนุโลม

“บรษัิทร่วม” บรษิทัทีบ่รษิทัจดทะเบยีนถือหุน้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอื

ทางอ้อมเกินกว่ำร้อยละย่ีสิบแต่ไม่เกินร้อยละห้ำสิบของทุน

ช�าระแล้วของบริษัทนั้น

“ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย” ผู้ที่ได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์

“เงือ่นไขกำรค้ำโดยท่ัวไป” หมายความว่า เง่ือนไขการค้าทีม่รีาคา

และเงื่อนไขท่ีเป็นธรรมและไม่ก่อ ให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์  

ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยได้

รับ หรือให้กับบุคคลทั่วไป

 2. ราคาและเงือ่นไขท่ีบคุคลท่ีเก่ียวโยงกันให้กับบคุคลท่ัวไป

ราคาและเงื่อนไขท่ีบริษัทจดทะเบียนแสดงได้ว่าเป็นราคาและ

เงือ่นไขทีผู่ป้ระกอบธุรกิจในลกัษณะท�านองเดยีวกับให้บคุคลทัว่ไป

นโยบำยกำรใช้ข้อมูลภำยในบริษัท
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ

บรษิทัย่อย (“บรษิทัฯ”) มนีโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผูบ้รหิาร 

และพนักงานในการน�าข้อมลูภายในของบรษิทัฯ ซึง่ยังไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

 1. บรษิทัจะให้ความรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

เก่ียวกับหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 

59 และบทก�าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลัก

ทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพ่ิมเตมิ) 

รวมท้ังการรายงานการได้มาหรือจ�าหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท 

โดยตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 

และบทก�าหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

 2. บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท  

รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดท�าและเปิดเผย

รายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการ 

ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 59 และบทก�าหนดโทษ 

ตามมาตรา 275 แห่ง พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งส�าเนารายงาน

นี้ให ้แก ่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส ่งรายงานต่อส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 3. บรษิทัฯ ห้ามกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ 

ท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ น�าข้อมูลน้ันไปใช้ประโยชน์

ด้วยการซือ้ขายหลักทรพัย์ และบคุคลดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เปิดเผย

ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่นที่อาจน�าข้อมูลน้ันไปใช้ประโยชน์ 

เช่นเดียวกัน ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าว ทั้งผู้ให้ข้อมูลและผู้รับข้อมูล

ท่ีน�าไปใช้ประโยชน์อาจต้องมีความผิดตามท่ีกฎหมายก�าหนดไว้ 
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รวมทัง้ บรษิทัฯ ถือว่าเป็นความผดิทางวนัิยตามข้อบงัคบัการท�างาน 

โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วย

วาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการ

เป็นพนักงานด้วยเหตไุล่ออก ปลดออก หรอืให้ออก หรอืต้องลาออก

จากกรรมการแล้วแต่กรณี เป็นต้น

 4. บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ 

บริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาดออกแล้ว

เปิดเผยข้อมลูภายใน หรอืความลบัของบรษิทัฯ ตลอดจนข้อมลูความ

ลับของคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าท่ีให้

บคุคลภายนอกรบัทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวจะไม่ท�าให้

เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และลูกค้าของบริษัทฯ

          กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ หรอือดตีกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูล

ภายในของบริษัทฯ และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ 

เพ่ือประโยชน์การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น โดยมิให้ขัดต่อ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ท้ังนี้ ห้ามมิให้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ น�าความลับและ/หรือ

ข้อมลูภายในของบรษิทัฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บรษิทัอืน่ท่ีตนเองเป็น

ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง

นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ

บริษัทในเครือ มุ่งมั่นที่ด�าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและการ

ก�ากับดแูลกิจการทีด่โีดยให้ความส�าคญัในการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ 

รวมท้ังยึดมัน่ในหลกัคณุธรรม ศลีธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ และ

ธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดแนวทางในการ

ประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของกรรมการ ที่ปรึกษาฯ อนุกรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ ในจรยิธรรมทางธุรกิจและจรรยา

บรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ  

เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายก�าหนดแนวปฏิบัติ  

ข้อก�าหนด และช่องทางในการร้องเรียน เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่น 

รวมถึงการตัดสินใจและด�าเนินการทางธุรกิจท่ีอาจมีความเส่ียง 

ด้วยการคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ  

จึงได้จัดท�า “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรข้ึน 

เพ่ือให้ยึดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการด�าเนินธุรกิจ และสามารถ

พัฒนาองค์กรให้เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน 

 กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่กระท�าหรือ

ยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบท้ังทางตรงหรือทางอ้อม โดย

ครอบคลุมถึงทุกธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกประเภทและทุกหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯได้ก�าหนดแนวปฏิบัติ มาตรการด�าเนินการ 

และบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนจัดให้มีการสอบทาน และ

ทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างสม�่าเสมอ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบำยกำรรับ-ให้ของขวัญ กำรเลี้ยง 
หรือประโยชน์อื่นใด

 บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

และจริยธรรมธุรกิจ มีความโปร่งใส และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุก

ภาคส่วนอย่างเท่าเทียม หลีกเล่ียงการกระท�าอันอาจน�าไปสู่การ

เลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน และเพ่ือให้

สอดคลอ้งกบันโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั ดงันัน้จงึก�าหนด

นโยบายการรบั -ให้ของขวญั การเลีย้ง หรอืประโยชน์อืน่ใด (No-Gift 

Policy) เพ่ือสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส  

มีประสิทธิภาพ เพื่อการเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

 หลักกำร
 บคุลากรของบรษิทัฯ ต้องยึดมัน่ว่า จะไม่รบั – ให้สนิบน หรอื

ผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคลากรภายนอก โดยเฉพาะอย่างย่ิงเจ้า

หน้าที่ของรัฐ หากพิสูจน์ทราบได้ว่ามีการด�าเนินการดังกล่าว ถือว่า

บุคลากรของบริษัทฯ มีความผิดท้ังตามระเบียบบริษัทฯ และตาม

กฎหมาย

 แนวทำงปฏิบัติ
 1. กำรให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด

   1.1. การให้ของขวัญหรือของท่ีระลึก ตามประเพณี 

       นิยม สามารถกระท�าได ้โดยต้องไม่ขัดต่อ 

       กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจารีตประเพณีท้องถิ่น  

       เช่น ส�าหรับประเทศไทยไม่เกิน 3,000 บาท 

       ต่อคนต่อโอกาส ตามประกาศคณะกรรมการ 

       ป.ป.ช. และควรให้ในรูปแบบท่ีช่วยส่งเสริม 

       ภาพลักษณ์ของบริษัทดังต่อไปนี้

    1.1.1. ปฏิทิน ไดอารี่

    1.1.2. สินค้าที่ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์
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    1.1.3. สินค ้าโครงการหลวง โครงการใน 

      พระราชด�าริ สินค้าชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติ 

      การของบริษัทฯ หรือสินค้าเพื่อการกุศล  

      หรือสาธารณประโยชน์ หรือสินค้าท่ี 

      สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  1.2. การให้ของขวัญ ของท่ีระลึก ควรด�าเนินการให้ 

    เป็นมาตรฐานเดียวกันเพ่ือไม่ให้เกิดการเลือก 

    ปฏิบัติ

  1.3. ไม่ให้ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือ 

    ประโยชน์อืน่ใด แก่คูส่มรส บตุร หรอืผูท่ี้เก่ียวข้อง 

    ของเจ้าหน้าที่รัฐ ลูกค้า คู่ค้า และบุคคลที่ติดต่อ 

    ด้วย เนื่องจากโดยพฤติการณ์ถือว่าเป็นการ 

    รับแทน

  1.4. การให้ของทีร่ะลกึเน่ืองในโอกาสส�าคญัทางธุรกิจ  

    อาทิ วันสถาปนาการจัดตั้ง การลงนามสัญญา 

    ทางธุรกจิสามารถกระท�าได้ แต่หากมลูค่าของท่ี 

    ระลกึเกินกว่า 3,000 บาท ต้องได้รบัการพิจารณา 

    อนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของแต่ละบริษัท หรือ 

    ตามระเบียบของบริษัทฯ ก�าหนด

 2. กำรเลี้ยงรับรอง

 การใช้จ่ายส�าหรบัเลีย้งรบัรองทางธุรกจิ อาทิ การเลีย้งรบัรอง

เป็นอาหาร และเครื่องดื่ม การเลี้ยงรับรองในรูปแบบการกีฬา และ

การใช้จ่ายอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการปฏบิตัทิางธุรกิจ หรอืเป็น

จารตีทางการค้า รวมถึงการให้ความรูค้วามเข้าใจทางธุรกิจ สามารถ

กระท�าได้ แต่ต้องเป็นการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล และไม่ส่ง 

ผลกระทบต่อการตดัสนิใจในการปฏิบตั ิหรอืก่อให้เกิดความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์

 3. กำรจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงำนของรัฐ  

  หรือเจ้ำหน้ำที่รัฐ

  3.1. การจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ  

    หรือเจ้าหน้าที่ รัฐ สามารถท�าได้ตามความ 

    เหมาะสม โดยต้องท�าในนามบริษัท และม ี

    วัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบาย CSR ของ 

    บริษัทฯ ท้ังนี้  ควรมีหลักเกณฑ์ แผนงาน  

    การวัดผลที่ชัดเจน และด�าเนินการผ่านข้ันตอน  

    ระเบียบ ของบริษัทฯ ที่ก�าหนดไว้

  3.2. การจัดกิจกรรม CSR หรือกิจกรรมใดๆ ในนาม 

    บริษัทฯ ต้องยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน 

    ภาคการเมือง

 4. กำรรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด

  4.1. บคุลากรของบรษิทัฯ งดรบัของขวญั ของทีร่ะลกึ  

    หรือประโยชน์อื่นใดในทุกกรณี และมีหน้าที่แจ้ง 

    ให ้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายงดรับ 

    ของขวัญดังกล่าวอย่างทั่วถึง

  4.2. กรณีทีม่คีวามจ�าเป็นต้องรบัของขวญั ของท่ีระลกึ  

    หรือประโยชน์อื่นใด และไม่สามารถส่งคืนได้ให้ 

    บรษิทั แต่งตัง้หน่วยงานผูร้บัผดิชอบ เพ่ือด�าเนิน 

    การรวบรวมสิ่งของดังกล่าว และด�าเนินการ 

    บรจิาคให้บคุคลหรอืหน่วยงานภายนอก เพ่ือการ 

    กุศลหรอืสาธารณประโยชน์ หรอืด�าเนินการตาม 

    ระเบียบของบริษัทฯ ต่อไปเว้นแต่

    4.2.1. กรณีเป็นของบริโภคซึ่งมีวันหมดอายุ 

      น้อยกว่า 1 เดือน ให้เป็นดุลยพินิจของ 

      ผู้บังคับบัญชาส่วนงานท่ีได้รับของขวัญ 

      ในการบริหารจัดการ

    4.2.2. กรณีปฏิทิน  ไดอารี่  ที่ ใ ช ้ เป ็นสื่ อ 

      ประชาสัมพันธ์ของบริษัท พนักงาน 

      สามารถรับเป็นของขวัญส่วนตัวได้

    4.2.3. กรณีเป็นการรบัของขวญั ของท่ีระลกึ ใน 

      นามองค์กรต่อองค์กร เช่น การลงนาม 

      สญัญาทางธุรกิจ สามารถกระท�าได้ ทัง้นี้  

      ของขวัญ ของท่ีระลกึดังกล่าว จะต้องเป็น 

      ทรัพย์สินของบริษัทฯ

 5. กำรรับข้อเสนอกำรประชุม อบรม สัมมนำ และ 

  เยี่ยมชมกิจกำรโดยใช้งบประมำณของคู่ค้ำ

  5.1. การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และ 

    เย่ียมชมกิจการ โดยใช้งบประมาณของคู่ค้า  

    สามารถกระท�าได้ หากเป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบ ุ

    ในสญัญาแต่ต้องไม่มลีกัษณะแฝงการท่องเทีย่ว

  5.2. การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และ 

    เยี่ยมชมกิจการ โดยใช้งบประมาณของคู่ค้า ใน 

    กรณีที่ไม่ได้ระบุในข้อตกลงสัญญา สามารถ 

    กระท�าได้ หากพิจารณาแล้วว่าการรับข้อเสนอ 

    ดังกล่าวมีความเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อ 

    บริษัทฯ ท้ังน้ี ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับ 

    บัญชา และเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ  

     ไม่รับข้อเสนอเก่ียวกับการอบรม สัมมนา  

    ที่มี ลักษณะแฝงท่องเที่ยว โดยปราศจากเจตนา 
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    ในการถ่ายทอดความรู้อย่างแท้จริง

 6. กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง และค่ำใช้ 

  จ่ำยอื่นให้กับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

  6.1 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง และค่าใช้จ่าย 

   อืน่ให้กับเจ้าหน้าท่ีของรฐั สามารถด�าเนินการได้ตาม 

   ความเหมาะสม ทั้งน้ี ต้องเป็นไปตามระเบียบของ 

   บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง

 7. กำรบริจำค และกำรให้กำรสนับสนุนกับหน่วยงำน 

  ของรัฐ หรือเจ้ำหน้ำที่รัฐ รวมถึงองค์กรกำรกุศล

  การบริจาค และให้การสนับสนุนแก่องค์กรใดๆ ต้อง 

  ด�าเนินการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

  7.1. เป็นองค์กรทีเ่ชือ่ถือได และ/หรอืมกีารจดัตัง้อย่าง 

    ถูกต้องตามกฎหมาย

  7.2. การด�าเนินการต้องกระท�าในนามบริษัทฯ อย่าง 

    โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตาม 

    ระเบียบของบริษัทฯ

  7.3. ไม่ควรจ่ายเงินตรงไปท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือบุคคล 

    ใดๆ ในนามบุคคล เว้นแต่มีรายละเอียดระบ ุ

    ในหนังสือขอรับการสนับสนุนชัดเจน และมี 

    หลักฐานการรับการสนับสนุนเป็นลายลักษณ ์

    อักษร

  7.4. ควรมีการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการ 

    บริจาค และ/หรือการสนับสนุนได้ถูกน�าไปเพ่ือ 

    ใช้ประโยชน์ ของสาธารณะ และ/หรือตรงตาม 

    วัตถุประสงค์ของการบริจาค และ/หรือการ 

    สนับสนุนอย่างแท้จริง

     บคุลากรของบรษิทัฯ ต้องท�าความเข้าใจ และ 

    ปฏิบัติตามนโยบายเรื่อง การรับ ให้ของขวัญ  

    การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด หากพบข้อ 

    สงสยัประการใด ให้ตดิต่อเลขานกุารบรษิทัฯ หรอื 

    หน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบ

มำตรกำรกำรร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแส
 บรษิทัจดัให้มช่ีองทางการร้องเรยีนและการแจ้งเบาะแสเพ่ือ

รบัเรือ่งร้องเรยีน ข้อคดิเหน็หรอืข้อเสนอแนะจากผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

ที่ได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงท่ีจะได้รับผลกระทบจากการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร และ

พนักงานของบริษัทเก่ียวกับการกระท�าผิดกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต รวมถึง

การกระท�าท่ีเข้าข่ายการคอร์รัปชั่นท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ โดยทาง

ตรงหรือทางอ้อม โปรดแจ้งมาที่บริษัทฯ เพ่ือท�าการสืบสวนข้อ 

เท็จจริงต่อไป

 กำรร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแส
เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ที่มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

รวมถึงการกระท�าที่เข้าข่ายการคอร์รัปชั่น อาจส่อถึงการทุจริต หรือ

ผิดกฎหมาย สามารถสอบถามข้อสงสัยหรือส่งข้อร้องเรียนไปยัง

บุคคลดังต่อไปนี้

 1. กรรมการผู้จัดการใหญ่

 2. ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองวางใจในทุกระดับ

 3. ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

 4. คณะกรรมการบริษัท

 สถำนที่ติดต่อเพื่อแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียน

        1) เลขานุการบริษัท หรือ

        2) คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  อีเมล์ chusak@interlink.co.th

   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 

   48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก 

   แขวงสามแสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

                  อีเมล์ t.thanyarad@interlink.co.th

                  โทรศัพท์  0-2666-1111 ต่อ 291

             โทรสาร  0-2666-1193

 กระบวนกำรด�ำเนินกำรเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
 บรษิทัมแีนวปฏิบติัในการด�าเนินการเมือ่ได้รบัเรือ่งร้องเรยีน 

ดังนี้

 1. เมื่อบริษัทฯ ได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ผู้รับ 

  เรื่องจะพิจารณาแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนตาม 

  ความเหมาะสม โดยผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนจะเป็น 

  ผู้กลั่นกรอง ด�าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้อง  

  สืบสวนข้อเท็จจริง และพิจารณาวินิจฉัยความผิดที ่

  เก่ียวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  

  ในกรณีผู ้ถูกกล่าวหาเป็นกรรมการฝ่ายบริหารของ 

  บริษัทฯ ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนจะต้องย่ืนเรื่องร้อง 

  เรียนเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา 

  วินิจฉัยความผิด

 2. น�าเสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อพิจารณาแต่งต้ัง 

  คณะกรรมการสอบสวนซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญท่ีมี 
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  ความรู้ที่เหมาะสม และมีความเป็นธรรมเพ่ือท�าการ 

  สอบสวนข้อเท็จจริงจากการร้องเรียน

 3. คณะกรรมการสอบสวนด�าเนินการรวบรวมข้อมูลท่ี 

  เก่ียวข้องกับข้อร ้องเรียนที่ได ้ รับมาโดยอาศัยการ 

  สัมภาษณ์และ/หรือการตรวจสอบเอกสาร

 4. คณะกรรมการสอบสวนท�าการประมวลผล และตัดสิน 

  ข้อเท็จจริงเพ่ือพิจารณาข้ันตอนและวิธีการจัดการที่ 

  เหมาะสม

 5. คณะกรรมการสอบสวนก�าหนดมาตรการแก้ไข และ 

  บรรเทาความเสยีหายให้กับผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบ โดยค�านงึ 

  ถึงความเดอืดร้อนเสยีหายโดยรวมทัง้หมด และรายงาน 

  ผลต่อกรรมการผู ้จัดการใหญ่เพ่ือรายงานต่อคณะ 

  กรรมการบริษัททราบ

 6. คณะกรรมการสอบสวนรายงานผลลัพธ์ให้ผู้ร้องเรียน 

  ทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง

 มำตรกำรคุม้ครองกำรตอบโต้ และบรรเทำควำม
เสยีหำยแก่ผูร้ำยงำน ผู้ร้องเรยีนหรอืผู้ท่ีให้ควำมร่วม
มือในกำรรำยงำนกำรฝ่ำฝืนหรอืละเมิดจรรยำบรรณ
 ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจ

สอบข้อเท็จจริงจะได้รับความคุ้มครองและความเป็นธรรมจากการ

แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัทเก่ียวกับการทุจริต 

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ 

รวมถึงการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยา

บรรณของบริษัทที่ก�าหนดไว้ ดังนี้

 1. ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือสามารถ 

  เลอืกท่ีจะไม่เปิดเผยชือ่ตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผย 

  นัน้จะท�าให้เกิดความไม่ปลอดภยั หรอืเกดิความเสยีหาย 

  ใดๆ แต่หากมกีารเปิดเผยตนเองจะท�าให้บรษิทัสามารถ 

  รายงานผลลัพธ์ให้ทราบหรือบรรเทาความเสียหายได ้

  สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

 2. บริษัทถือว่าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเป็นความลับ และจะเปิด 

  เผยเฉพาะกรณีท่ีจ�าเป็นแก่ผูท้ีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบในการ 

  แก้ไขปัญหา โดยค�านึงถึงความปลอดภัยและความเสีย 

  หายของผู้รายงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 3. กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย  

  หรอือาจเกิดความเดอืดร้อนเสยีหายผูร้้องเรยีนสามารถ 

  ร้องขอให้บรษิทัก�าหนดมาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสมได้  

  หรอืบรษิทัอาจก�าหนดมาตรการคุ้มครองให้แก่ผูร้้องเรยีน 

  โดยไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรือ่งท่ีมแีนวโน้มที ่

  จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย  

  ผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทา 

 ความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและ 

  เป็นธรรม

หมวดที่ 7

รักษำควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงินและกำร
เปิดเผยข้อมูล
 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญกับเรื่องการเปิดเผย

สารสนเทศเน่ืองจากเป็นเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของ 

ผู้ลงทุนและผู้มส่ีวนได้เสีย จงึมคีวามจ�าเป็นท่ีต้องมกีารควบคมุและ

ก�าหนดมาตรการในการเปิดเผยข้อมลูการปฏิบตัติามกฎหมาย การ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติ

ต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 

และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม โดยค�านึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับใน

ประเทศหรือในระดับสากล ท้ังน้ีอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ใน

รายงานประจ�าปี โดยมีสาระส�าคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้  

ทันเวลา และสะท้อนการปฏิบัติที่จะน�าไปสู่การสร้างคุณค่าแก่

กิจการอย่างย่ังยืน ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเปิดเผยข้อมลู

สารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาด 

หลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้

มีนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งท�าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน  

ผู้ถือหุ้น รวมท้ังนักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องอย่าง

เท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแล

ให้มกีารปฏบิตัติามกฎหมายข้อบงัคบั และระเบยีบทีเ่ก่ียวข้องเก่ียว

กับการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสอย่างเคร่งครดั โดยหากผูถื้อ

หุน้ต้องการข้อมลูเพ่ิมเตมิ สามารถตดิต่อโดยตรงที ่นกัลงทุนสมัพันธ์ 

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 48 ซอย

รุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

เบอร์โทรศัพท์ 0-2666-1111 ต่อ 291

 1. บริษัทฯ มีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อ

เปิดโอกาสให้ซักถามข้อมูลท่ีไม่เข้าใจ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ

ขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีเบอร์โทรศัพท์ 0-2666-1111 ต่อ 291หรือ 

E-mail: t.thanyarad@interlink.co.th
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 2. บรษิทัฯ มกีารเผยแพร่ข้อมลูในเวบ็ไซด์ของบรษิทัฯ ทัง้ท่ี

เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน Website: www.interlink.

co.th ขณะเดยีวกนัก็ได้จดัให้หน่วยงานสือ่สารขององค์กรท�าหน้าที่

เผยแพร่ข่าวสารการด�าเนินงาน ตลอดจนผลประกอบการของ 

บริษัทฯ ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องอืน่ๆ ได้รบัทราบข้อมลูของบรษิทัฯ อย่างทัว่ถึง

และทันเวลา 

 3. บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรม (Opportunity day) เพ่ือ 

ส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและ

ความโปร่งใสของข้อมูลทางการเงินและผลการด�าเนินงานราย

ไตรมาสและรายปีท่ีเปิดเผย และเปิดเผยข้อมูลที่นอกเหนือจาก

หน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายด้วย

 4. บรษิทัฯ เปิดโอกาสให้นกัลงทุน นักวเิคราะห์ และสถาบนั

การเงินต่างๆ เข้าเย่ียมชม พบปะ และสอบถามประเด็นต่างๆ 

โดยตรงกับผู้บริหารระดับสูง อย่างเท่าเทียมและทันเวลา

 บริษัทฯ ยังได้จัดแถลงข่าวแก่ผู้สื่อข่าวเป็นครั้งคราว เพื่อให้

ข้อมูลทางการเงิน  และอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง สามารถไปถึงนักลงทุน  

ผู้สนใจ และประชาชนทั่วไป อย่างทั่วถึง

 ท้ังน้ี คณะกรรมการดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซ่ึงรวมถึงงบ

การเงิน รายงานประจ�าปี แบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะการเงิน

และผลการด�าเนินงานอย่างเพียงพอ รวมท้ังสนับสนุนให้บริษัท 

จัดท�าค�าอธบิายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพือ่ประกอบการ

เปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทัง้น้ีเพ่ือให้นกัลงทุนได้รบัทราบข้อมลู

และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับฐานะการเงินและผลการ

ด�าเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดีย่ิงขึ้น นอกจากข้อมูล

ตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว อีกทั้งคณะกรรมการได้มีการ

ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความ

สามารถในการช�าระหนี้

 ในกรณีที่กิจการมีแนวโน้มท่ีจะไม่สามารถช�าระหนี้หรือมี

ปัญหาทางการเงินคณะกรรมการมีการติดตามอย่างใกล้ชิด และ

ดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตาม

ข้อก�าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการส่งเสริมให้น�า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมลูผ่าน Website และ

ช่องทางอื่นๆ 

หมวดที่ 8

สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมและกำรสื่อสำร
กับผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญเก่ียวกับ

สิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและท�าหน้าท่ีในการดูแลรักษาผลประโยชน์

ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามที่ก�าหนดไว้ ในข้อบังคับ

บริษัทฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นรายย่อย  

ผูล้งทุนต่างชาต ินักลงทนุสถาบนัหรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ โดยผูถื้อหุน้

ทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

 1. สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น 

 2. สทิธิในการได้รบัสารสนเทศท่ีเพียงพอ ทนัเวลา เหมาะสม 

  ต่อการตัดสินใจ

 3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ 

  ประชมุผู้ถือหุ้น เพ่ือตัดสินใจในการเปล่ียนแปลงนโยบาย 

  ที่ส�าคัญของบริษัทฯ

 4. สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท และ 

  ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

 5. สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงิน 

  ค่าสอบบัญชี

 6. สิทธิในส่วนแบ่งผลก�าไรของบริษัทฯ

 กำรสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น
 1. การก�าหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถ 

  เสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือ 

  หุน้ โดยคณะกรรมการพิจารณาบรรจเุรือ่งทีผู่ถื้อหุน้เสนอ 

  เป็นวาระการประชุม ซึ่งหากรณีคณะกรรมการปฏิเสธ 

  เรื่องท่ีผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระ จะแจ้งเหตุผลให้ท่ี 

  ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

 2. คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารท่ี 

  เก่ียวข้องแก่ผูถื้อหุน้ มข้ีอมลูทีถู่กต้อง ครบถ้วน และเพียง 

  พอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่บน Web Site  

  ของบริษัทอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม

 3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารท่ีเก่ียวข้องมีการ 

  จัดท�าเป็นภาษาอังกฤษท้ังฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับ 

  ฉบับภาษาไทย
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 กำรด�ำเนินกำรในวันประชุมผู้ถือหุ้น
 1. คณะกรรมการก�าหนดวัน เวลา และสถานท่ีประชุม  

  โดยค�านึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของ 

  ผู้ถือหุ้น

 2. คณะกรรมการดูแลไม่ก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ 

  ฉนัทะน�าเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงตนเกินกว่าท่ีก�าหนด 

  ไว้ในแนวทางปฏบิตัขิองหน่วยงานก�ากับดแูลทีเ่ก่ียวข้อง

 3. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดูแล 

  ให้การประชมุเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง  

  และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาส�าหรับแต่ละวาระ 

  การประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น  

  และตั้งค�าถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องบริษัทได้

 4. ผู ้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องส�าคัญได้ และ 

  กรรมการไม่สนับสนุนการเพ่ิมวาระการประชุมที่ไม่ได้ 

  แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น โดยเฉพาะวาระ 

  ส�าคัญที่ผู ้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อน 

  ตัดสินใจ

 5. คณะกรรมการสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง 

  ในวาระที่ส�าคัญ และส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็น 

  ผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียง ในแต่ละวาระให้ 

  ให้ท่ีประชุมทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการ 

  ประชุม

 กำรเปิดเผยมติที่ประชุมและกำรจัดท�ำรำยงำน
กำรประชุมผู้ถือหุ้น
 1. บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู ้ถือหุ้นพร้อมผลการลง 

  คะแนนเสียงภายในวันท�าการถัดไป ผ่านระบบข่าวของ 

  ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และบน Website ของ 

  บริษัท

 2. จัดส่งส�าเนารายงานการประชุมผู ้ ถือหุ ้นให้ตลาด 

  หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวัน 

  ประชุมผู้ถือหุ้น

 3. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้

  1) รายชือ่คณะกรรมการและผูบ้รหิารทีเ่ข้าประชมุ และ 

   สดัส่วนกรรมการทีเ่ข้าร่วมการประชมุไม่เข้าร่วมการ 

   ประชุม

  2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติท่ีประชุม และ 

   ผลการลงคะแนน (เหน็ชอบ ไม่เหน็ชอบ งดออกเสยีง)  

   ของแต่ละวาระ

  3) ประเด็นค�าถาม และค�าตอบในท่ีประชุม รวมทั้ง 

   ชื่อ – นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

 ท้ังน้ีนอกเหนือจากหลักปฏิบติัท้ัง 8 แล้วคณะกรรมการบรษิทั

ยังเห็นความส�าคัญในการก�าหนดจรรยาบรรณเพ่ือเป็นแนวทางใน

การถือปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละด้านดังนี้ :-

จรรยำบรรณ Code of Conduct 
 บริษัทฯ ได้ก�าหนดคู่มือจรรณยาบรรณของบริษัท เพ่ือให้

พนักงานทุกท่าน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานมคีวามเข้าใจ

ตามแนวปฏิบัติที่ดีและเคร่งครัด และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้ 

 จรรยำบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
 พนกังานมหีน้าท่ีต้องท�าความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบติัตาม

จรรยาบรรณ โดยเมือ่มข้ีอสงสยัหรอืข้อซกัถาม ให้ปรกึษา กับผูบั้งคับ

บัญชา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือบุคคลท่ีบริษัทก�าหนดให้มีหน้าท่ี

รับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณผ่าน 

ช่องทางต่างๆ ทีก่�าหนดไว้ รวมทัง้แจ้งให้ผูบ้งัคบับญัชาหรอืบุคคลท่ี

รับผิดชอบทราบเมื่อ พบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตาม 

จรรยาบรรณ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 

กับ หน่วยงานหรือบุคคลที่บริษัทได้มอบหมาย

 กำรปฏิบัติต่อบริษัท

 พนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์

ต่างๆ รวมท้ังข้อบังคับ และค�าส่ังของบริษัท และหลีกเลี่ยง การมี

ส่วนเก่ียวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความ

สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกเหนือจากการ

ปฏิบตัติามกฎหมายแล้ว พนกังานทุกคนต้องปฏิบตัติามหน้าทีต่าม

หลักจริยธรรม ซึ่งเราถือว่าการมีจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นทรัพย์สินที่

มีค่ายิ่งของบริษัท  

 กำรปฏิบัติต่อตนเอง 

 1) ด�ารงตนตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม  

  มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ

 2) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ทุ ่มเท 

  ก�าลังกายและก�าลังความคิดในการท�างานโดยถือ 

  ประโยชน์ขององค์กรเป็นส�าคัญ

 3) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความขยันหมั่นเพียร รวมท้ังแสวงหา 

  แ น ว ท า ง ใ น ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ง า น ใ ห ้ มี 

  ประสิทธิภาพอยู่เสมอ
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 4) รักษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม

 5) เป็นผู้มีวินัย และประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของ 

  องค์กร ค่านิยมขององค์กร และประเพณีอันดีงามไม่ว่า 

  จะระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม 

 6) หลกีเลีย่งการกระท�าใดๆ อนัอาจกระทบต่อชือ่เสยีงและ 

  ภาพลักษณ์ขององค์กร หรือเป็นปัญหาแก่องค์กรใน 

  ภายหลังได้

 7) ไม่ใช้เวลาปฏิบัติงานขององค์กรไปท�างานอ่ืน หรือใช้ 

  เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว ที่ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงาน 

  ในเวลาท�างานขององค์กรได้อย่างเต็มที่ 

 กำรปฏิบัติต่อลูกค้ำ ผู้เกี่ยวข้อง และสังคม

 1) อ�านวยความสะดวกและปฏิบัติต่อผู ้มาติดต่อด้วย 

  ความสภุาพเรยีบร้อยอย่างเตม็ใจและเตม็ความสามารถ  

  โดยไม่ชักช้า

 2) ยินดีรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากบุคคลอื่น  

  และพร้อมที่จะชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องตามสถานะแห่งตน

 3) เหน็คณุค่าของบคุคลอืน่ ปฏบิตัต่ิอผูอ้ืน่ด้วยความเสมอ 

  ภาค และให้เกียรติผู้อื่นอยู่เสมอ 

 4) มส่ีวนร่วมในการสร้างสรรค์และพัฒนาสงัคมส่วนรวมให้ 

  เจริญก้าวหน้า โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่องาน  

  และภาพพจน์ขององค์กร 

 กำรปฏิบัติระหว่ำงพนักงำน

 1) เสริมสร้างการท�างานเป็นทีมโดยให้ความร่วมมือ 

  ช่วยเหลอืเก้ือกูลซึง่กันและกัน เพ่ือประโยชน์ต่องานของ 

  องค์กร โดยส่วนรวม

 2) ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคีและ 

  ความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน

 3) ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของ 

  ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับ 

  บัญชา ตามค่านิยมขององค์กร

 4) ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพนับถือ และ 

  ปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงานด้วยความมีน�้าใจและเคารพ 

  ใน ศักดิ์ศรีของผู้อื่น

 5) ไม่น�าผลงานของเพ่ือนพนักงานมาแอบอ้างเป็นผลงาน 

  ของตนเอง

 กำรปฏิบัติต่อองค์กร 

 1) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ค�าสั่ง และ 

  มติคณะกรรมการ

  - ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินงาน 

   ขององค์กร รวมทั้งกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ค�าสั่ง  

   และ มติคณะกรรมการ

  - ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระท�าหรือปกปิดการ 

   กระท�าใดๆ ที่ผิดกฎหมาย 

 2) การบันทึก การรายงาน การรักษา การใช้และการเปิด 

  เผยข้อมูลขององค์กร

  - บันทึกและรายงานข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้องตามระบบ  

   และมาตรฐานท่ีวางไว้ รวมท้ังห้ามมิให้ปลอมแปลง  

   หนังสือรายงาน หรือเอกสารใดๆ 

  - ไม่ใช้ข ้อมูลเอกสาร โปรแกรมซอฟแวร์หนังสือ  

   บทความ วิดีโอเทป เทปบันทึกเสียง และงานของ 

   บุคคลใดใน อันที่จะเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ ์

   ไม่ว่าข้อมูลหรืองานน้ันจะแสดงการสงวนลิขสิทธ์ิไว ้

   หรือไม่

  -  เมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลหรือ 

   เอกสาร พนักงานท่ีเก่ียวข้องต้องดูแลให้มกีารท�าลาย  

   ด้วยวิธี ท่ีเหมาะสมถูกต้องกับข้อมูลหรือเอกสาร 

   แต่ละประเภท

  -   ไม่ใช้ข้อมูลขององค์กรท่ีได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่  

   เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู ้อื่น  

   โดยมิชอบ

  - ข้อมูลภายในขององค์กรท่ีเก่ียวกับการด�าเนินงาน  

   แผนการด�าเนินงาน มติและความเห็นของ คณะ 

   กรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท�างาน และ 

   ฝ่ายจัดการ ให้ถือเป็นข้อมูลลับ การเปิดเผย ข้อมูล 

   ดังกล่าวต่อบุคคลใด จะต้องได ้รับอนุมัติจาก 

   หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล

 กำรปกป้องทรัพย์สินขององค์กร

 1) ใช้ทรพัย์สนิขององค์กรอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์ 

  สูงสุด

 2) ช่วยกันดูแลมิให้ทรัพย์สินใดๆ ขององค์กรเสื่อมค่า หรือ 

  สูญหายโดยมิชอบ

 3) ไม่ใช้ทรัพย์สินใดๆ ขององค์กรเพื่อประโยชน์ของตนเอง 

  หรือบุคคลอื่น
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 กำรใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ

 1) พนักงานจะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและค�าสั่ง 

  เก่ียวกับการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  

  รวมท้ังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัทอย่างเคร่งครัด  

  เพ่ือประโยชน์ของบรษิทั รวมทัง้จะต้องไม่กระท�าการใดๆ  

  ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือเป็นไปเพ่ือประโยชน์ 

  ทางธุรกิจของตนเอง

 2) พนักงานจะหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่บริษัทถือว่าผิดกฎหมาย 

  หรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม และงดเว้นท่ีจะเผยแพร่ 

  ข้อมูลหรือเว็บไซต์ดังกล่าวต่อผู้อื่น รวมทั้งจะหลีกเล่ียง 

  เว็บไซต์ที่ไม่เป็นที่รู้จัก ซึ่งน่าสงสัยในความ ปลอดภัย

 3) พนักงานท่ีได้รับมอบหมายเท่าน้ันที่มีสิทธิเข้าถึงแฟ้ม 

  ข้อมูล ไม่ว่าจะเก็บในรูปของแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์  

  หรืออื่นๆ ห้ามพนักงานท่ีไม่ได้รับมอบหมายเข้าดู ท�าซ�้า  

  เผยแพร่ ลบทิ้ง ท�าลายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล เปลี่ยน 

  รหัสผ่าน หรอืกระท�าการอืน่ใดท่ีท�าให้เกิดความเสยีหาย 

 4) พนักงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท จะต้อง 

  ใช้ซอฟท์แวร์ตามข้ออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธ์ิ และ 

  เฉพาะท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทเท่านั้น เพ่ือ 

  ป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

 ทรัพย์สินทำงปัญญำ

 1) การน�าผลงานหรอืข้อมลูอนัเป็นสทิธิของบคุคลภายนอก 

  ที่ ได ้รับมาหรือที่จะน�ามาใช ้ภายในบริษัทจะต้อง  

  ตรวจสอบ เพ่ือให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สิน 

  ทางปัญญาของผู้อื่น

 2) เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบ 

  ทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงผลงานคืนให ้

  บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ

 กำรรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด 

 1) ห้ามเรียกร้องสิ่งของหรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคล 

  อื่นท่ีมีหน้าที่หรือธุรกิจเก่ียวข้องกับองค์กร ท้ังนี้ไม่ว่า  

  โดยตนเองหรือผู้อื่น

 2) ห้ามรับสิ่งของหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอื่นท่ี 

  มีหน้าที่หรือธุรกิจเก่ียวข้องกับองค์กร เว้นแต่ในโอกาส  

  หรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติ 

  ต ่อกันโดยสิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น แต่ท้ังนี ้

  การรับดังกล ่าวต ้องไม ่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 

  อย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่

 3) การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตาม 

  หลักเกณฑ์ในข้อ 2) โดยความจ�าเป็นอย่างยิ่งเพื่อรักษา  

  ความสมัพันธ์อนัดรีะหว่างบคุคล ให้ผูร้บัรายงานผูบ้งัคบั 

  บัญชาของตนทราบ

 4) การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันในกิจกรรม 

  ต่างๆ ระหว่างองค์กร หรือเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรี 

  ระหว่างองค์กร ให้ผู้รับรายงานผู้บังคับบัญชาของตน 

  ทราบ 

 กำรให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด

 1) ไม่ใช้วิธีการให้เงิน  ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน ์

  อื่นใดกับผู้หน่ึงผู้ใดท่ีมีเจตนาเพ่ือชักน�าให้กระท�าหรือ 

  ละ เว้นการกระท�าที่ไม่ถูกต้อง

 2) ไม่เสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับ 

  ผูเ้ก่ียวข้องทางธุรกิจ เพ่ือแลกเปลีย่นสทิธิพิเศษ ท่ีไม่ควร 

  ได้

 3) การใช้จ่ายส�าหรับการเล้ียงรับรองทางธุรกิจ เป็นเรื่องท่ี 

  ยอมรับได้แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล

 กำรใช้สิทธิทำงกำรเมือง 

 1) ควรใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย 

  รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2) ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่า 

  องค์กร มีส่วนเก่ียวข้องหรือให้การสนับสนุนพรรค  

  การเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่ม 

  พลังหนึ่ง

 3) ไม่ใช้ทรัพย์สินขององค์กร เพ่ือสนับสนุนพรรคการเมือง 

  ใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง 

 กำรดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมและกำรทบทวน 

 1) ถือเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและ 

  พนักงาน ที่จะต้องรับทราบ ท�าความเข้าใจ และปฏิบัติ  

  ตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด

 2) ผู ้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ ให้ 

  พนักงานภายใต ้บังคับบัญชาของตนปฏิบัติตาม  

  จรรยาบรรณนี้อย่างจริงจัง

 3) ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นผู้น�าในการปฏิบัติตาม 

  จรรยาบรรณ ตลอดจนส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการ  
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  ท�างานให้พนักงานและบุคคลท่ีเก่ียวข้องเข้าใจว่าการ 

  ปฏิบัตติามจรรยาบรรณเปน็สิ่งทีถ่กูตอ้งและต้องปฏบิัติ  

  อย่างเคร่งครัด และไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนว 

  ปฏิบัติที่ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณนี้

 4) เมือ่มข้ีอสงสยั ไม่แน่ใจเก่ียวกับวิธีปฏบิตัติามจรรยาบรรณ  

  ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายก�ากับ กิจกรรม 

  องค์กร หรือหน่วยงานท่ีท�าหน้าที่อย่างเดียวกันแต ่

  เรยีกชือ่อย่างอืน่ ซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการก�ากับดูแล 

  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

 กำรร้องเรียน 

 กำรแจ้งข้อร้องเรียน 

 จดัให้มช่ีองทางการร้องเรยีนและการแจ้งเบาะแสเพ่ือรบัเรือ่ง

ร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับ

ผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงท่ีจะได้รับผลกระทบจากการด�าเนิน

ธุรกจิของบรษิทั หรอืจากการปฏิบตัหิน้าทีข่องผูบ้รหิาร และพนกังาน

ของบรษิทัเก่ียวกับการกระท�าผดิกฎหมายหรอืไม่ปฏิบตัติามจรรยา

บรรณ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต รวมถึงการกระท�าท่ี

เข้าข่ายการคอร์รัปชั่นท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ โดยทางตรงหรือทาง

อ้อม โดยบรษิทัฯ มมีาตรการคุม้ครองการตอบโต้ และบรรเทาความ

เสียหายแก่ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการ

รายงานการฝ่าฝืนหรือละเมิดจรรยาบรรณ

 หากพบเห็นการกระท�าท่ีสงสัยว่าฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณ รวมถึงการกระท�าท่ีเข้าข่ายการคอร์รปัชัน่ อาจส่อ

ถึงการทุจริต หรือผิดกฎหมาย สามารถสอบถามข้อสงสัยหรือส่งข้อ

ร้องเรียนไปยังบุคคลดังต่อไปนี้

 1. กรรมการผู้จัดการใหญ่

 2. ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองวางใจในทุกระดับ

 3. ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

 4. คณะกรรมการบริษัท

 สถำนที่ติดต่อเพื่อแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียน

       1)  เลขานุการบริษัท หรือ

        2)  คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  อีเมล์ chusak@interlink.co.th

       บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 

  48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก 

  แขวงสามแสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

       อีเมล์ t.thanyarad@interlink.co.th

      โทรศัพท์  0-2666-1111 ต่อ 291

      โทรสาร  0-2666-1193

 วินัย

 จรรยาบรรณถือเป็นวินัยอย่างหน่ึง ซึ่งพนักงานทุกคนต้อง

ด�ารงตนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พนักงานท่ีฝ่าฝืน หรือไม่

ปฏบิติัตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินัย พนกังานทกุคนมหีน้าทีต้่อง

ปฏบิตัติามและส่งเสรมิให้ผูอ้ืน่ปฏบิตั ิตามจรรยาบรรณ การกระท�า

ต่อไปนี้เป็นการท�าผิดจรรยาบรรณ

 1) ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

 2) แนะน�า ส่งเสริม หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นไม่ปฏิบัติตาม 

  จรรยาบรรณ

 3) ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัต ิ

  ตามจรรยาบรรณ ในกรณีที่ตนทราบหรือควรทราบ  

  เนื่องจากเก่ียวข้องกับงานภายใต้ความรับผิดชอบ 

  ของตน

 4) ไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการสืบสวน สอบสวน 

  หาข้อเท็จจริงท่ีอ้างว่าได้มีการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัต ิ

  ตามจรรยาบรรณ

 5) การกระท�าอันไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่น เน่ืองจากการที่ผู้น้ัน 

  รายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

 ทัง้น้ีการกระท�าทีเ่ข้าข่ายผดิจรรยาบรรณดังกล่าวข้างต้น ให้

ปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาและลงโทษตามระเบียบ ว่าด้วย

การบริหารงานบุคคล นอกจากนี้พนักงานที่ท�าผิดจรรยาบรรณอาจ

ได้รับโทษ ตามกฎหมาย หากการกระท�านั้นเป็นความผิดตาม

กฎหมาย

 จรรยำบรรณของกรรมกำร
 1. ต่อองค์กร

   1.1 ปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างเต็มความสมารถให้ 

    เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบงัคบั  

    โดยถือหลักความถูกต้อง และผลประโยชน  ์

    ส่วนรวมขององค์กรเป็นส�าคัญ

  1.2 ยึดมั่นในจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด ้วยความ 

    ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและกล้าแสดงความ 

    คิดเห็นในสิ่งที่ถูกต้อง

  1.3 ใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

  1.4 วางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองหรืออยู่ 

    ใต้อิทธิพลทางการเมือง
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  1.5 ไม่เปิดเผยข้อมูลบริษัทต่อบุคคลภายนอก

  1.6 อุทิศเวลาอย่างเต็มท่ีในการเข้าร่วมประชุม 

    คณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

 2. ต่อผู้ถือหุ้น

  2.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  

    และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

  2.2 ก�ากับดูแลให้มีการบริหารองค์กรด้วยความ 

    รอบคอบและระมัดระวัง เพ่ือป้องกันความ 

    เสียหายหรือผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น

  2.3 รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพ่ือให้แน่ใจว่า 

    สทิธิของผูถื้อหุ้นได้รบัการเอาใจใส่และได้รบัการ 

    ดูแลอย่างเท่าเทียมกัน

  2.4 เปิดเผยข้อมลูหรอืรายงานสถานภาพขององค์กร 

    ต่อผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อ 

    เหตุการณ์

 3. ต่อลูกค้ำ

   3.1 มทัีศนคตท่ีิด ีและให้ความส�าคญัต่อลกูค้า ปฏบิติั 

     ตนต่อลูกค้าด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น  

     มีน�้าใจ สุภาพอ่อนโยนและรักษาความลับของ 

     ลูกค้า โดยไม่น�าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง 

     หรอืผูอ้ืน่โดยมชิอบ รวมท้ังปฏิบตัต่ิอลกูค้าทุกคน 

     อย่างเท่าเทียมกัน 

   3.2 ส่งเสรมิให้มกีารพัฒนาเทคโนโลยีและนวตักรรม  

     ที่มีมูลค่าเพ่ิมอย่างต่อเนื่อง คงไว้ซึ่งคุณภาพ 

     บริการให้ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพสูง เพื่อให้ 

     ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด

   3.3 ส่งมอบสนิค้า งานทีม่คีณุภาพ ตรงตามข้อตกลง 

     กับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม 

   3.4 ให้ข้อมูล ข่าวสาร และค�าแนะน�าที่ถูกต้อง  

     เพยีงพอ ทนัต่อเหตุการณ์ตอ่ลกูค้า เพือ่ให้ทราบ 

     เกี่ยวกับสินค้าและบริการ

   3.5 ส่งมอบงานและรบัประกันผลงาน ภายใต้เงือ่นไข 

     ระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ลูกค้าได้รับความ 

     พึงพอใจ

   3.6 มีระบบการจัดเก็บข ้อมูลของลูกค ้าอย ่าง 

     ปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า  

     ไม่ส่งต่อข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก 

     ลูกค้า 

   3.7 มีระบบ กระบวนการท่ีลูกค้าร้องเรียนเก่ียวกับ 

     คุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ  

     รวมทัง้ความรวดเรว็ในการตอบสนองการส่งมอบ  

     และการด�าเนินการอย่างถึงที่สุด เพ่ือให้ลูกค้า 

     ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

 4. ต่อคู่ค้ำ เจ้ำหนี้ ลูกหนี้

   4.1 ปฏิบัติต่อคู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ทุกรายอย่างเสมอ 

     ภาคและเป็นธรรม โดยค�านึงถึงผลประโยชน ์

     สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการ 

     ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

   4.2 มีการแข่งขันบนข้อมูลท่ีได้รับอย่างเท่าเทียมกัน  

     ไม่มีการกีดกันไม่ให้คู่ค้ารายใดรายหน่ึงเข้าร่วม 

     การแข่งขันทางธุรกิจ

   4.3 จัดท�ารูปแบบสัญญาที่ เหมาะสมและเป ็น 

     มาตรฐานเดียวกัน

   4.4 จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจ 

     ว่ามกีารปฏิบตัติามสญัญาครบถ้วน มรีะบบการ

 ควบคมุภายในท่ีป้องกันการทจุรติและพฤตกิรรม 

     มิชอบในทุกข้ันตอนของกระบวนการจัดซื้อ 

     จัดจ้าง

   4.5 จ่ายเงินคู่ค้าให้ตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช�าระ 

     เงินที่ตกลงกัน

   4.6 ไม่กล่าวหาในทางร้ายแก่คู่ค้าโดยปราศจาก 

     ข้อมูลแห่งความจริง

   4.7 หลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีท�าให้เกิดความขัดแย้ง 

     ทางผลประโยชน์ รวมท้ังปฏิบตัติามพันธะสญัญา

   4.8 ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจา 

     แก้ปัญหาและหาทางออกต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของ 

     ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

   4.9 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงไว้กับคู่ค้า และ 

     เจ้าหน้ีอย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัต ิ

 ได้ตามเงื่อนไข ต้องรีบแจ้งล่วงหน้า เพื่อร่วมกัน 

     พิจารณาหาแนวทางแก้ไข

   4.10 ใช้สินค้าและบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง และไม ่

     สนับสนุนสินค้าหรือการกระท�าที่เป็นการละเมิด 

     ทรัพย์สินทางปัญญา
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 5. ต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ

   5.1 มีนโยบายเสรีทางการค้า และเชื่อว่าการมีคู่แข่ง 

     เป็นเรื่องดีเพราะจะท�าให้เกิดการพัฒนาทั้ง 

     มาตรฐานการบริการ และนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือ 

     เสนอต่อลูกค้า

   5.2 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบการแข่งขันที่ดี

   5.3 ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้า ด้วย 

     การกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากข้อมูล 

     ความจริง

   5.4 ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู ่แข่ง 

     ทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือด้วยวิธีการ 

     อื่นที่ไม่เหมาะสม

 6. ต่อสังคม จำรีต ประเพณี

   6.1 ไม่กระท�าการใดๆ ที่อาจมีผลเสียหายต่อสังคม 

     ส่วนรวม

   6.2 รับผิดชอบต่อสังคมโดยก�าหนดนโยบายการ 

     ด�าเนินธุรกิจท่ีไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม จารีต 

     ประเพณี และ ศีลธรรมอันดีงาม

   6.3 ส่งเสรมิการปลกูฝังให้เกิดจติส�านกึของความรบั 

     ผิดชอบต ่อสังคมให ้ กับพนักงานทุกระดับ 

     สนบัสนุนให้มกีารคนืก�าไรส่วนหนึง่ขององค์กรให้ 

     แก่สังคมและเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 จรรยำบรรณของผู้บริหำร
 ผู ้บริหารของบริษัทอันประกอบด้วย คณะกรรมการและ 

ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ซึ่งได้รับความไว้วางใจ

จากผู้ถือหุ้นให้มีบทบาทหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบาย ก�ากับ ดูแล 

และควบคมุการด�าเนินงานของบรษิทัให้มปีระสทิธิภาพ เพ่ือให้บรรลุ

ผลในการด�าเนินธุรกิจ ดังนั้นเพ่ือแสดงว่าผู ้บริหารของบริษัทมี

เจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นจะด�าเนินธุรกิจอย่างซื่อตรง และ

โปร่งใส อนัจะท�าให้บรษิทับรรลผุลส�าเรจ็ในการด�าเนินธุรกิจ และได้

รับการยอมรับจากทุกฝ่าย บริษัทจึงเห็นสมควรก�าหนด “จรรยา

บรรณผู้บริหาร” ขึ้นไว้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของผู้

บริหาร ดังต่อไปนี้

 1. ต่อองค์กร 

   1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต เป็นธรรม  

     เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย

   1.2 พึงเปิดเผยสถานภาพของกลุม่ธุรกิจอย่างถูกต้อง  

     ครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์

   1.3 อทุศิตน ความรูแ้ละความสามารถ เพ่ือประโยชน์ 

     ของบริษัทตลอดเวลา

   1.4 พึงวางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนของ 

     องค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมท้ังช่วยส่งเสริม 

     ภาพพจน์ของบริษัท เมื่อมีโอกาสอันเหมาะสม

   1.5 ปฏิบัติหน ้าที่ตามนโยบายหรือข ้อก�าหนด 

     เกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบัติต่อสังคมที่องค์กรได้ 

     ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด

   1.6 กรณีที่จะให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อ 

     สื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน จะต้องได้รับ 

     มอบหมายจากบริษัท

 2. ต่อพนักงำน

   2.1 มีทัศนคติที่ดีต่อพนักงาน และพึงปกครองด้วย 

     ความเมตตาและเป็นธรรม รวมท้ังไม่ใช้อ�านาจ 

     หน้าที่ในทางมิชอบ

   2.2 มีภาวะผู้น�า และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี

     น่าเชื่อถือต่อพนักงาน

   2.3 ให้ความรู ้ค�าแนะน�า และค�าปรกึษาแก่พนักงาน  

     พร้อมทัง้รบัฟังความคดิเห็นและข้อเสนอแนะด้วย 

     ความเต็มใจและจริงใจ

   2.4 ส่งเสริมพนักงานให้มีความมั่นคงก้าวหน้า  

     ในหน้าที่การงานและความเป็นอยู่ส่วนตัว

   2.5 ผูบ้รหิารจะให้ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมแก่พนักงาน

   2.6 ผู้บริหารจะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานท่ี 

     ท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตของพนักงาน  

     ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทและของพนักงาน 

     ให้ปลอดภัยอยู่เสมอ

   2.7 การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัล 

     และการลงโทษพนกังาน ผู้บรหิารจะกระท�าด้วย 

     ความเสมอภาค สุจริตใจ เที่ยงธรรม และตั้งอยู่ 

     บนพ้ืนฐานของ ความรู ้ความสามารถ และความ 

     เหมาะสมของพนักงานนั้นๆ

   2.8 ผู้บริหารจะส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู ้

     ความสามารถอย่างทั่วถึงและสม�่าเสมอ
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   2.9 ผู้บริหารจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ 

     ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

   2.10 ผู้บริหารจะเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและ 

     ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

 3. ต่อผู้ถือหุ้น

   3.1 ผูบ้รหิารจะปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์สจุรติ  

     และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม 

     กัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

    3.2 ผู้บริหารจะบริหารการด�าเนินงานของบริษัทและ 

     ตัดสินใจด�าเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง 

     และรอบคอบ

   3.3 ผูบ้รหิารจะปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยการประยุกต์ความรู้  

     ทกัษะการบรหิาร และการ จดัการอย่างสดุความ 

     สามารถในทุกกรณี

   3.4 ผูบ้รหิารจะรายงานสถานภาพของบรษิทัแก่ผูถื้อ 

     หุน้อย่างเท่าเทียมกัน โดยสม�า่เสมอและครบถ้วน 

     ตามความเป็นจริง

   3.5 ผู้บริหารจะไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและ 

     ผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิด 

     เผยต่อสาธารณะ

   3.6 ผู้บริหารจะไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อ 

     บุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขัน

   3.7 ผู้บริหารจะไม่ด�าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจ 

     ก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบรษิทั

 

 4. ต่อลูกค้ำ

   4.1 มุ่งมั่นในการพัฒนาและให้บริการที่มีคุณภาพ 

     เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วย 

     ความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานที ่

     ก�าหนด ในราคาทีส่มเหตสุมผล สามารถส่งมอบ 

     งานภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด เพ่ือสร้างความ 

     พึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

   4.2 ปฏิบตัติามเงือ่นไขและข้อตกลงทางการค้าอย่าง 

     เคร่งครัด และรักษาความลับของลูกค้า ไม่น�า 

     ความลบัทางการค้าไปใช้ในประโยชน์ของตนเอง 

     หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

   4.3 ไม่เอาเปรียบลูกค้า หรือก�าไรเกินควร รวมทั้งไม่ 

     ก�าหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรม

   4.4 ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าด้วยวาจาสุภาพ ด้วยการ 

     ท�างานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นที่ไว้ 

     วางใจได้ของลูกค้า

   4.5 รับฟังขอ้คิดเหน็ หรือข้อเสนอแนะของลูกค้าเป็น 

     ประจ�า สม�่าเสมอ และน�าข้อบกพร่องต่างๆ มา 

     ปรับปรุงแก้ไข

 5. ต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ

   5.1 ให้การสนับสนุนการร่วมมือในการแข่งขันทาง 

     การค้าเพ่ือผลประโยชน์ของลูกค้า และปฏิบัต ิ

     ตามกรอบกติกาในการแข่งขันเสรีที่เป็นธรรม

   5.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทาง 

     การค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม  

     และไม่เปิดเผยหรอืละเลยให้ความลับของบรษิทั 

     ตกอยู่ในมือคู่แข่ง

   5.3 ไม่โจมตี และท�าลายชื่อเสียงของคู ่แข่งทาง 

     การค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรอืใช้วิธีอืน่ 

     ใดที่ไม่ถูกต้อง

   5.4 ละเว้นการกลั่นแกล้ง หรือท�าให้คู่แข่งเสียโอกาส 

     อย่างไม่เป็นธรรม

 6. ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน

   6.1 ปฏบิตัหิน้าทีใ่นความรบัผดิชอบของตน และด�ารง 

     ด้วยจิตส�านึกท่ีดีที่มีต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และ 

     ชุมชนอยู่เสมอ

   6.2 ร่วมกันสร้างสรรค์ และร่วมกิจกรรมหรอืโครงการ 

     เพื่อพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน

   6.3 ปฏิบั ติตนเป ็นตัวอย ่าง ท่ี ดีในการอนุรักษ  ์

     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการ 

     ส่งเสรมิการใช้ทรพัยากรธรรมชาตท่ีิมอีย่างคุ้มค่า

   6.4 ด�าเนินธุรกิจด้วยจิตใจท่ีค�านึงถึงผลประโยชน์ 

     ของสาธารณะเสมอ

 7. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน

 บริษัทได้มีการจัดท�านโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  

เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความตั้งมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็น

ธรรม สุจริต โปร่งใส  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกกลุ่มตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยนโยบายดังกล่าว ได้

รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและต้องได้รบัอนมุตัิ
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จากคณะกรรมการบรษิทั และได้สือ่สารไปยังพนักงานทุกคน โดยมี

การก�าหนดให้มีการอบรมนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแก่

พนักงานทุกคนในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และติดประกาศผ่าน

บอร์ดภายในบริษัท อีกทั้งบนเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือเผยแพร่แก่

บุคคลทั่วไปที่สนใจ

 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชใีห้

แก่ส�านักงานสอบบัญชีรับอนุญาตในรอบปี 2560 จ�านวนท้ังสิ้น  

3,340,000 บาท (สามล้านสามแสนสี่หมื่นบาท)

 ค่ำบริกำรอื่นๆ 

     -ไม่มี -
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 15. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม

 กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยเริ่มต้นจากคุณสมบัติ และคุณ ชลิดา  

อนันตรัมพร ได้น�าเงินเก็บจ�านวน 250,000 บาท มาจดทะเบียน 

จัดตั้งบริษัทร่วมกัน เมื่อปี พ.ศ. 2530 ในชื่อ “บริษัท อินเตอร์

เนชั่นแนล(1987) จ�ากัด” (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ 

โฮลดิ้ง จ�ากัด) และเริ่มประกอบธุรกิจคร้ังแรกด้วยการเป็นผู้แทน

จ�าหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

และอุปกรณ์ส�านักงาน เช่น แผ่น Diskette , ตลับผ้า Ribbon และ

โต๊ะเก้าอี้ส�านักงาน เป็นต้น

 ต่อมา....ได้เกิดการพัฒนาการของคอมพิวเตอร์โดยการน�า

เครื่องคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันเป็นระบบ LAN (Local Area 

Network) ท�าให้คุณสมบัติ อนันตรัมพร ซึ่งจบวิศวกรรมไฟฟ้า และ

มีประสบการณ์โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ได้เล็งเห็น

โอกาสการเตบิโตของธุรกิจสายสญัญาณส�าหรบัคอมพิวเตอร์ จงึได้

ศกึษาค้นคว้าเทคโนโลยีการเชือ่มต่อคอมพิวเตอร์ด้วยสายสญัญาณ  

และเป็นคนแรกที่ไปน�าเทคโนโลยีสาย LAN เข้ามาเผยแพร่ใน

ประเทศไทย และด้วยนโยบายที่มุ่งมั่นและมุ่งเน้นเฉพาะธุรกิจสาย

สัญญาณ ประกอบกับการน�านวัตกรรม การจัดการในรูปแบบของ 

“เลขาฯฝ่ายขาย” มาให้ บริการที่ดีกว่าแก่ลูกค้าของบริษัทฯ ท�าให้

ในปัจจุบัน...“บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 

เป็นบริษัทน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ประเทศไทย”

 ในเวลาต่อมา ด้วยอุดมการณ์ (Mission)ในการที่จะน�า

เทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย และบนความตั้งใจที่จะเติบโตไป

พร้อมกับลูกค้าของเรา (Growth Together) ก่อให้เกิดวิสัยทัศน์ 

(Vision) ในทางธุรกิจเพ่ือการ “เติบโต ต่อเนื่อง และย่ังยืน”  

(Sustainable Growth) ซึ่งในการท�าธุรกิจของกลุ่มบริษัทอินเตอร์

ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ที่ผ่านมาโดยตลอด ได้ยึดมั่น

ค�าสญัญาในรปูของปฏิญญาทางธุรกิจ 3 ข้อ ได้แก่ 1. สนิค้าคณุภาพ  

2. ราคาถูกกว่า และ 3. บรกิารท่ีดกีว่า ส่งผลให้กลุม่บรษิทัฯ สามารถ

เติบโตได้อย่างรวดเร็ว โดยเน้น 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1. ธุรกิจจัด

จ�าหน่ายสายสัญญาณ (Distribution) 2. ธุรกิจโทรคมนาคม และ

ดาต้าเซ็นเตอร์ (Telecom) 3. ธุรกิจวิศวกรรม และโครงการพิเศษ 

(Engineering) และเพ่ือตอบแทนสังคม กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ 

คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ยังได้ก่อตั้งมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ

ขึ้นมาเพ่ือด�าเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ท่ีให้

ความส�าคัญกับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น และทุกคนๆ ในสังคม

โดยทั่วไปอีกด้วย

 กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 

ประกอบด้วย บริษัทแม่ และบริษัทในเครือ ดังนี้

  1. บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จ�ากัด (บริษัทแม่) 

  2. บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 

  3. บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) 

  4. บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

  5. บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ�ากัด 

15.1 กำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมยั่งยืน
 เป็นเวลากว่า 30 ปี ที่กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ได้ด�าเนินธุรกิจ

เคียงคู่อยู่กับสังคมไทย ได้มีความตระหนักในความส�าคัญของการ

ด�าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility) จึงมีการก�าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ให้สอดคล้องไปกับนโยบายของการด�าเนินธุรกิจภายใต้เป้าหมาย 

“เติบโต ต่อเน่ือง และยัง่ยืน” เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจควบคู่

ไปกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนสูงสุด ดังต่อไปนี้

 ด้ำนท่ี 1 การบรหิารจดัการภายใต้หลกัการก�ากับดแูลกิจการ

ที่ดี สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล

กิจการท่ีดีตามแนวทางท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด 

โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้หลัก

บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ บนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่าง

สมดุลและย่ังยืน พร้อมท้ังมีการตระหนักถึงพันธกิจส�าคัญในการ

สร้างความเชื่อมั่นในการด�าเนินธุรกิจ โดยมีระบบบริหารจัดการที่ดี 

โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ดังนั้นสิ่งท่ีจะ

ท�าให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจ และมั่นใจในการลงทุนกับธุรกิจขององค์กร 

คือ การมีนโยบายและการด�าเนินงานที่รักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้น

พึงได้รบัอย่างเป็นธรรมตามท่ีกฎหมายก�าหนด หรอืมากกว่าน้ัน รวม

ถึงมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดี

ที่สุด เป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเสมอ
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 ด้ำนที่ 2 การด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีจริยธรรม และ

ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย 

เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลาง

ทางการเมอืง ยึดถือการปฏิบตัติามเงือ่นไขทางการค้าและสญัญาที่

ก�าหนด จรรยาบรรณ และค�ามั่นที่ให้ไว้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่าง

เคร่งครดั มกีารก�าหนดระเบยีบในการจดัหาและการด�าเนนิการต่างๆ 

ที่ชัดเจน สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงสิ่ง

ที่จะก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทาง

ปัญญา รวมทั้งจะไม่ท�าธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมท่ีไม่ชอบด้วย

กฎหมาย

 ด้ำนท่ี 3 การพัฒนาบคุลากรเพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่ง 

“คนดี คนเก่ง” ซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนแนวคิดความรับ

ผิดชอบต่อสังคมจากภายในไปสู่ภายนอกองค์กร ผ่านกระบวนการ 

CSR โดยให้ความส�าคัญในทุกระดับของการด�าเนินงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดโครงการคนคุณภาพข้ึนภายใน

องค์กร ซึง่เป็นกลยุทธ์ส�าคญัในการสร้างความย่ังยืนให้กับสงัคมไทย 

ตามแนวคดิท่ีส�าคญัว่า “พนกังาน” ถือเป็นทรพัยากรทีม่ค่ีาท่ีสดุของ

องค์กร และการเจริญเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงานที่มี

คุณภาพ บริษัทฯ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะปรับปรุงระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เสริมสร้างวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทาง

ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สร้างความผูกพันที่ดีระหว่างพนักงานที่มีต่อ

องค์กร มุ่งมั่นในการดูแลรักษาพนักงาน โดยจัดให้มีสวัสดิการท่ีมี

ความเหมาะสม เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงาน รวมทั้งการ

เชื่อมั่นในคุณค่าของคน มุ่งมั่น ส่งเสริมให้เกิดความเป็นเลิศ ด้วย

แนววิธีการมอบประสบการณ์ในการเรียนรู้ อบรมเพ่ิมเติมทักษะ 

พัฒนาศักยภาพท่ีมีอยู่แล้วให้เกิดความสามารถที่โดดเด่นขึ้นมา 

ท�าให้สามารถเติบโตในหน้าที่ ในสายงาน 

 ด้ำนที่ 4 การมุ่งมั่นพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย 

ผ่านการด�าเนินธุรกิจด้วยความสุจริต สามารถตรวจสอบได้ มุ่งเน้น

การเจรญิเตบิโตของบรษิทัฯควบคูไ่ปกับการดแูลผลประโยชน์ของผู้

มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้

ก�าหนดแนวทางเก่ียวกับบทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ใน

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลัก

การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของตลท. กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ 

ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขัน ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน รวมทั้ง

เพ่ือนบ้าน ชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความ

ส�าคัญต่อสิทธิ รวมถึงการที่จะไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิด

สิทธิ รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญา อาทิเช่น

 - บริษัทฯ จะเคารพสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วม 

  ทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้ร่วมทุน อีกทั้ง 

  ยังให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมลงทุน เพ่ือเป็นการ 

  ส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานของกิจการให้ม ี

  ความแข็งแกร่ง สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนความคิด 

  เห็น ข้อเสนอแนะ ก่อให้เกิดความโปร่งใส และผลักดัน 

  ให้การด�าเนินงานเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและ 

  แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 - บริษัทฯ มีความค�านึงถึงความเสมอภาคของทุกฝ่ายท่ี 

  เก่ียวข้อง ซื่อสัตย์ในการด�าเนินธุรกิจ ยึดมั่นในการ 

  ด�าเนินงานเพ่ือก่อให้เกิดความเชื่อถือ และเป็นธรรมให ้

  กับเจ้าหนี้ ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลง 

  กันอย่างเคร่งครดั พร้อมทัง้มุง่มัน่ในการกัษาสมัพันธภาพ 

  ที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้

 ด้ำนท่ี 5 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม  

ภายใต้หลักความเชื่อว่าบริษัทฯจะไม่สามารถเติบโตได้ หาก

ปราศจากการช่วยเหลือเก้ือกูลจากชุมชนและสังคม โดยให้ความ

ส�าคัญในด้านการพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคม และมีส่วนใน

การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีข้ึน พร้อมทั้งส่งเสริมและ

สนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสา ผ่านทางกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ 

เพราะการท่ีธุรกิจจะอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างย่ังยืนน้ัน ผู้ประกอบ

การทุกรายต้องมีการด�าเนินการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

ทีไ่ด้มาตรฐานเดยีวกัน ผลกัดนัแนวคิดและแนวปฏิบตัท่ีิดใีนการดแูล

ชุมชนร่วมกันอย่างจริงจัง ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มุ่งมั่นและพยายาม

ทุกวิถีทางในการปลูกฝังจิตส�านึกที่ดี และส่งเสริมให้พนักงานและ 

ผู้ที่เก่ียวข้อง ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี มีหน้าที่รับผิดชอบและท�า

ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม ทั้งยังเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มี

ส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ รวมทั้ง

เสนอความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ หรอืข้อร้องเรยีน เพ่ือน�าไปปรบัปรงุ 

แก้ไข ท�าให้ผลจากการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ สมัฤทธ์ิตามเป้าหมาย 

และยังมุง่หวังให้องค์กรและชมุชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างย่ังยืน 

เพราะบรษิทัฯ เชือ่ว่า “สงัคมท่ีเข้มแข็ง” จะเป็นรากฐานในการพัฒนา

ประเทศให้เจริญก้าวหน้า 
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 ด้ำนท่ี 6 การพัฒนานวัตกรรม (Innovation) ด้านผลติภัณฑ์ 

ด้านการปฏิบตังิาน และการตดัสนิใจอย่างเป็นระบบ (System) เริม่

ตั้งแต่การป้องกัน (Prevent) รักษา (Maintain) ปรับปรุง (Improve) 

และพัฒนา (Development) เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ (In-

novation) อยู่เสมอ

15.2 กำรเปิดเผยข้อมูลกำรด�ำเนินธุรกิจ
 อย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
 บรษิทัฯ ได้ให้ความส�าคญัและพร้อมส่งเสรมิการด�าเนินธุรกิจ

อย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม เพ่ือสร้างความย่ังยนือย่างต่อเนือ่ง 

โดยได้มีการก�าหนดนโยบายในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิด

ชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility) เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีความรับผิดชอบ โดยค�านึงถึงผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจทั้งในด้าน

ของเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ในระยะเวลาท่ีผ่านมาบรษิทัฯ 

ได้สร้างจิตส�านึกในความรับผิดชอบทางสังคมผ่านวิสัยทัศน์ พันธ

กิจ และนโยบายของบรษิทัฯ จนกลายมาเป็นค่านยิมและวัฒนธรรม

ขององค์กรในที่สุด

 “คนดี คนเก่ง INTERLINK No. 1”

 I Improve ourselves การพัฒนาตนเองอย่างต่อ

   เนื่องอยู่เสมอ

 N Network การเป็นเครือข่าย

  and Communication ที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

 T Teamwork การท�างานเป็นทีม

 E Excellent Service การมีจิตมุ่งเน้นการบริการ 

   (ที่เป็นเลิศ) อย่างมีคุณภาพ

 R Responsibility  ความรบัผดิชอบต่อผลส�าเรจ็ 

  & Accountability ของงานและต่อสาธารณะ

 Link (Knowledge) การแลกเปลี่ยน แบ่งปัน 

   สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม

   เพื่อพัฒนาองค์กร

 บรษิทัฯ ได้ประกอบกิจการอย่างมคีวามรบัผดิชอบ ด้วยการ

ปฏิบัติงานและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (System) เริ่มต้ังแต่การ

ป้องกัน (Prevent) รกัษา (Maintain) ปรบัปรงุ (Improve) และพัฒนา 

(Development) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ (Innovation)  

อยู่เสมอ หลักการดังกล่าวได้ถูกน�ามาใช้เป็นหลักปฏิบัติที่ส�าคัญ  

ซึ่งท�าให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานได้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

สามารถเผยแพร่และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทุกฝ่าย พร้อมกันน้ีการด�าเนินงานของบริษัทฯ ท่ียึดหลักความรับ 

ผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ให้ความส�าคัญกับ

คุณธรรมและจริยธรรมในการด�าเนินกิจการ ยังส่งผลให้บริษัทฯ 

สามารถสร้างคุณค่าและภาพลักษณ์องค์กรท่ีดี จนเป็นท่ีประจักษ์

แก่สายตาของสังคม ตลอดระยะเวลาที่ด�าเนินกิจการมากว่า 30 ปี 

การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ สามารถ

แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ตามหลักการ Triple Bottom Line ได้แก ่ 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯได้เปิดเผยรายละเอียดการด�าเนินงานด้านความ 

รับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2560 

(Sustainability Report 2017) ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่าง

ผลก�าไรทางธุรกิจ และการตอบแทนสูส่งัคม โดยความรบัผดิชอบต่อ

สังคมที่บริษัทฯ มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีดังต่อไปนี้

 1. กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงคุณค่าในการก�ากับ

ดแูลกิจการท่ีด ีโดยให้ความส�าคญักับกระบวนการด�าเนินกิจการใน

ทกุขัน้ตอน ยึดหลกับรหิารงานภายใต้ความโปร่งใส เพ่ือเพ่ิมขดีความ

สามารถในการแข่งขัน และเพ่ิมความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียทุกฝ่าย โดยได้ยึดแนวปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด

 2. กำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น

 บรษิทัมนีโยบายในการด�าเนนิการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ โดย

ได้จดัท�าแนวทางการปฏิบติัเป็นลายลักษณ์อกัษรไว้ในจรรยาบรรณ

ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เอกสารเลขที่ บช. 

480/57/บส. โดยได้สื่อสารไปยังพนักงานทุกคน โดยมีการก�าหนด

ให้ มกีารอบรมนโยบายต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่แก่พนักงานทกุคนใน

การปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่และติดประกาศผ่านบอร์ดภายใน

บริษัทฯ อีกทั้งบนเวปไซท์ของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปที่

สนใจ เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องและ 

น�าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

 3. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน

 บริษัทฯยึดหลักในการเคารพสิทธิมนุษยชน ผู้บริหารและ

พนักงานทุกคนต้องเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
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วัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนท่ี และเคารพหลกัสทิธิมนุษยชน 

สากลอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

และเพ่ือความมัน่ใจ บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ในการป้องกันการละเมดิ

สทิธิมนษุยชนโดยมนีโยบายทีช่ดัเจน และแนวระเบยีบปฏิบตัทีิเ่ป็น

ลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นธรรมกับบุคลากรทุกคน ในการด�าเนินการ

ที่เหมาะสม เพ่ือเป็นการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุก

กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีการด�าเนินงานเป็นไปตามข้อ

ก�าหนดของมาตรฐานสากล ผ่านกลไกการบริหารงานของฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล 

 4. กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม

 บริษัทฯให้ความคุ้มครอง ดูแล และจัดสรรสวัสดิการอย่าง

เหมาะสมให้กับบุคลากรทุกคน รวมท้ังการคุ้มครองสถานภาพการ

ท�างานของบุคลากรทุกส่วนงาน รวมท้ังให้ความเสมอภาคทาง

โอกาสในการเข้าท�างานอย่างไม่มีการเลือกปฏิบัติ เพราะบริษัทฯ 

ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้า จึงได้สนับสนุน

การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสูง โดยมีแผนการ

พัฒนารายบุคคลประจ�าปี นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการดูแลพนักงาน

ด้วยการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม และสอดคล้องกับผล

การด�าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีการ

ทบทวนอตัราผลตอบแทนให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม สามารถแข่งขัน

ได้กบัตลาดและอตุสาหกรรมเดยีวกันได้ รวมถึงมกีารประเมนิผลการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งพนักงานทุกคน ทุกระดับจะมีตัวชี้วัด (KPI) และรวม

ทัง้มกีารทบทวนสวัสดกิารในระดบัทีส่งูกว่ากฎหมายก�าหนดไว้ เช่น 

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลด้านสุขภาพ ค่า

รักษาพยาบาลด้านอุบัติเหตุ โครงการสะสมหุ้น (E-jib) เป็นต้น

 5. ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

 บริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความ

มัน่ใจให้กับผูบ้รโิภค เพ่ือให้ได้รบัผลติภัณฑ์และบรกิารทีดี่ มคีณุภาพ 

ตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ในระดับราคาที่เหมาะสม 

ให้ข้อมูลโดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าหรือ

ผู้บริโภคโดยไม่ได้รับอนุญาต อีกท้ังยังมีการสร้างสรรค์นวัตกรรม

อย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบสนองตามความ

ต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม 

ซึง่สินค้าและบรกิารจะต้องมคีวามปลอดภัยในระดบัมาตรฐานสากล 

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน โดย

การน�ากลยุทธ์ความเป็นเลศิมาใช้ในการด�าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความ

มั่นใจ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด พร้อมทั้งจัดให้มีส่วนงานที่ 

รับผิดชอบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ โดยจะได้น�าข้อเสนอแนะ 

เก่ียวกับสินค้า และบริการ รวมถึงการให้ค�าปรึกษาเก่ียวกับการใช้

งาน การแก้ไขปัญหา รวมทั้งมีการบริการหลังการขาย รวมทั้งรับข้อ

ร้องเรยีน เพ่ือน�าข้อเสนอแนะไปจดัท�าเป็นแผนงาน ส�าหรบัปรบัปรงุ

ประสิทธิภาพการด�าเนินงานให้ดีขึ้น

 6. กำรดแูลควำมปลอดภยัในชวีติ สขุอนำมัยในสถำนท่ี 

ท�ำงำน และรักษำสิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯ มุ ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยความใส่ใจต่อผล 

กระทบท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความใส่ใจตลอดวงจรชีวิตของ

ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่น�าเข้ามาจัดจ�าหน่ายจึงอยู่ภายใต้

มาตรฐาน RoHS (Restriction of Hazardous Substances) ซึง่เป็น

ระเบยีบของสหภาพยุโรป (Directive 2002/95/EC) ท่ีก�าหนดไว้เป็น

มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ันในการออกแบบศูนย์ 

Data Center ยังเน้นให้เกิดการประหยัดพลังงานสูงสุด รวมทั้งการ

มรีะเบยีบปฏิบติัในการท�างานอย่างชดัเจน เพ่ือลดผลกระทบทีม่ต่ีอ

สิ่งแวดล้อม

 ส่วนในด้านความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยของ

พนักงานนั้น บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญเสมอมา ท�าให้มี

การด�าเนินการในเรือ่งดงักล่าวอย่างต่อเนือ่ง มกีารก�าหนดนโยบาย

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมการท�างาน เพ่ือ

ให้ทกุหน่วยงานมรีะบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

ท่ีดี โดยท่ีมุ่งหวังท่ีจะให้สร้างเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยภายใน

องค์ พนักงานจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังมีการฝึก

อบรมเพื่อสร้างการตระหนักถึงความปลอดภัยในการท�างาน เรียนรู้

ถึงหลักการประเมินความเสี่ยง การป้องกัน การควบคุม และการ

ปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ

 7. กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม

 บรษิทัฯตอบแทนชมุชนผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ โดย

มีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาสังคมให้เติบโตอย่างย่ังยืน รวมท้ังด�าเนิน

กิจการโดยค�านึงถึงผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง รับฟังข้อเสนอแนะ

เพื่อน�ามาปรับปรุงให้เกิดคุณค่าร่วมแก่กันทุกฝ่าย 

 8. กำรมีนวัตกรรมหรือเผยแพร่นวัตกรรม

 บริษัทฯได้ประกอบกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ด้วยการปฏิบตัแิละตัดสนิใจอย่างเป็นระบบ (System) เริม่ตัง้แต่การ
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ป้องกัน (Prevent) รกัษา (Maintain) ปรบัปรงุ (Improve) และพัฒนา 

(Development) เพ่ือส่งเสรมิให้เกิดนวัตกรรมใหม่ (Innovation) อยู่

เสมอ โดยจัดให้มีการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม

ธุรกิจ เพ่ือการวัดระดบัความคาดหวัง ความพึงพอใจของลกูค้า และ

น�าเอาความต้องการของลกูค้ามาพฒันาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ 

 9. นโยบำยกำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือ

ลิขสิทธิ์

 บริษัทฯมีนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน

องค์กร โดยได้จัดท�าแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร ตาม

เอกสารเลขที่ IT.005/14/BS ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 

2557 ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือ

ลิขสทิธ์ิ โดยบรษิทัมแีนวทางในการด�าเนินการเก่ียวกับเรือ่งราวต่างๆ 

อาทิ พนักงานทุกคนต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระท�าผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์และการไม่ละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา บรษิทั

มีการก�าหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

กลุ่มบริษัทและได้มีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์

การท�างานของพนกังาน เพ่ือป้องกันการใช้ซอฟแวร์ทีล่ะเมดิลขิสทิธ์ิ

หรือไม่เก่ียวข้องกับการท�างาน โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ

โดยตรงของผู้บริหาร พนักงานทุกคน บริษัทในเครือ ตลอดจน 

ผู้รับเหมาที่ท�างานในนามของบริษัทฯ 

15.3 ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมภำยในองค์กร 
 บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มี

การตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจยัแห่งความก้าวหน้า บรษิทัฯ จงึได้

สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มุ่งสร้าง

ทัศนคติที่ดีให้เกิดแก่บุคลากร ซึ่งถือเป็นขั้นแรกในการจุด ประกาย

ความมุ ่งมั่นตั้งใจในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่

บุคลากรภายในองค์กรตั้งแต่ระดับผู ้บริหาร หัวหน้างาน และ

พนักงานในส่วนงานต่างๆ พร้อมทั้งมีการดูแลให้ได้รับผลตอบแทน

ที่เหมาะสมเป็นธรรมและสอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบ

รษิทัฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว มุง่ลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม

จากการด�าเนินธุรกิจ ด้วยการปลูกฝังจิตส�านึก ความตระหนักรู้ให้

กับพนักงานทุกระดับ รวมทั้งการพัฒนากระบวนการด�าเนินงานทุก

ขั้นตอน อีกทั้งยังมุ่งด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างเครือข่ายให้เกิดการ

พัฒนาอย่างย่ังยืน พร้อมทัง้น�าไปปฏบิตัใิห้เกิดผลอย่างเป็นรปูธรรม 

ตามแนวกิจกรรมและรปูแบบของโครงการต่างๆ ทีจ่ดัขึน้มา โดยแบ่ง

เป็น 2 ด้าน ดังนี้

 (1) ด้ำนบุคลำกร
  สัมมนำประจ�ำปี : ถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือให้

พนักงานและผู้บริหารได้เรียนรู้และความเข้าในในการปฏิบัติงาน

ของแต่ละส่วนงาน ส่งผลให้บุคลากรท่ีปฏิบัติงานสามารถดึง

ศักยภาพการท�างานออกมาได้อย่างเต็มที่ มีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานอย่างสูงสุด ซึ่งเป็นส่ิงส�าคัญท่ีท�าให้บริษัทฯสามารถ

ด�าเนินธุรกิจได้ตามนโยบายและเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

  ตรวจสขุภำพประจ�ำปี : ส่งเสรมิการตรวจสุขภาพและ 

สุขอนามัยท่ีเหมาะสมของพนักงาน สร้างเสริมศักยภาพท่ีดีของ

ร่างกายให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ

  ท่องเท่ียวประจ�ำปี : เป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือให้

บุคลากรในองค์กรได้ผ่อนคลายความเครียดจากการปฏิบัติงาน 

เสรมิสร้างความสัมพนัธ์ ความสามคัคีระหว่างพนักงานและผูบ้รหิาร

ผ่านกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น กีฬาสี กิจกรรมแรลลี่ เป็นต้น  

นอกเหนือไปจากนั้นยังถือเป็นโอกาสอันดีในการที่จะน�าบุคลากร 

ท้ังองค์กรไปร่วมกันท�ากิจกรรม CSR นอกสถานท่ี เช่น ปล่อยเต่า

ทะเล ปลูกป่าชายเลน ฯลฯ

  สหกรณ์อินเตอร์ลิง้ค์ให้ใจ : ก่อตัง้และด�าเนินงานโดย

มีวัตถุประสงค์ส�าคัญเพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรรู้จักประหยัด อดออม 

และช่วยเหลือบุคลากรผู้ท่ีมีปัญหาทางการเงิน เพ่ือส่งเสริมให้

บุคลากรมีวินัยทางการเงินที่ดี

  โครงกำรรณรงค์สร้ำงวนัิยทำงกำรเงนิ : จดัตัง้ขึน้เพ่ือ

รณรงค์ให้พนักงานตระหนัก มจีติส�านกึ พร้อมทัง้ปลกูฝังนสิยัในการ

อดออม มีวินัยในการใช้จ่าย รู้จักการเก็บและการใช้เงินอย่างถูกวิธี 

ปลอดหนี้ ที่ส�าคัญที่สุด พนักงานต้องรู้จักวิธีการวางแผนการใช้เงิน 

อกีท้ังยังสร้างความรู ้ความเข้าใจในการท่ีจะน�าเงนิออมท่ีมไีปขยาย

ต่อดอกผล และสามารถน�าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ หรือแนะน�าคนใน

ครอบครัว คนรอบข้าง ให้มีวิธีในการวางแผนเรื่องการใช้เงินจนถึง

ยามเกษียณอายุ Happy Money ถือได้ว่าเป็นหัวข้อหนึ่งใน “ความ

สุข 8 ประการ” เป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของพนักงาน

  โครงกำรเปลี่ยนหัวหน้ำ และผู้จัดกำรให้เป็นผู้น�ำ

และ COACH : โครงการพัฒนาผูบ้รหิารและหัวหน้างานให้เป็นผูน้�า

ท่ีดี รูจ้กัการใช้ทักษะความเป็นผู้น�าในการบรหิารจดัการทมีงานของ

ตนเองให้สามารถท�างานได้อย่างเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อย่างสูงสุด ด้วยการปรับทัศนคติในการท�างาน การใช้ยุทธวิธี

ทางการสือ่สารท่ีด ีปรบับรรยากาศในการท�างาน ดงึจดุแข็งและแก้ไข

จุดอ่อน เพ่ือสร้างทีมงานท่ีเข้มแข็ง หล่อหลอมให้เกิดทีมงานท่ีมี

ความสามารถ กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน มีการ
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ยอมรับและศรัทธาในงานที่ท�า เพื่อพัฒนาทีมงานแต่ละส่วนให้เกิด

ศักยภาพในการปฏิบัติงานที่จ�าน�าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

  Interlink Training Course : บริษัทฯ มีนโยบายในการ

พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และ

ความสามารถในการท�างานให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด จึงได้จัด

ให้มกีารอบรมให้ความรูบ้คุลากรภายในบรษิทัฯ อยู่เสมอ ซ่ึงเป็นการ

ส่งเสริม แนะน�าข้อมูลการท�างานและวิธีใช้งานที่เหมาะสมของ

ผลติภณัฑ์ทุกประเภท ท�าให้บคุลากรทุกคนมคีวามรูแ้ละความเข้าใจ

พื้นฐานในสินค้าและบริการของบริษัทฯ

  โครงกำร Morning Talk : บริษัทฯ ได้มีการพัฒนา

นวัตกรรมทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการอยู่เสมอ เพื่อ

เป็นการตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภค ซึ่งนอกจากงบ

ประมาณในการวิจัยและพัฒนาท่ีมีอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังได้มีการ

พัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีศักยภาพท่ีจะสามารถสนองตอบความ

ต้องการของลูกค้าได้แบบ One stop service โครงการนี้ถือก�าเนิด

มาเพ่ือเป็นกิจกรรมที่ช่วยในการสานสัมพันธ์ วิเคราะห์การท�างาน

ของพนักงานในแต่ละสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีการเสนอแนะ แนว

แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และท�าความเข้าใจกับ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน อันจะส่งผลให้

สามารถให้ค�าแนะน�าแก่ผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง 

  อบรมกำรใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น : อบรมให้ความ

รู้บุคลากรภายในเก่ียวกับความรู้เบื้องต้นในการใช้คอมพิวเตอร์ใน

การปฏิบตังิาน เช่น การบ�ารงุรกัษา การแก้ไขปัญหาเบือ้งต้น การใช้

โปรแกรม Navision ฯลฯ

  โครงกำรใจสบำย...กำยเป็นสุข : เป็นกิจกรรมเพ่ือ

ขัดเกลาจิตใจและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจะเน้นการบรรยายให้

ความรูเ้ก่ียวกับการด�าเนนิชวิีตให้กับพนักงานในองค์กร ปรบัเปลีย่น

ทัศนคติในด้านบวก สอนปฏิบัติธรรม และเจริญวิปัสสนากรรมฐาน 

ซึง่จะมกีารด�าเนินกิจกรรมทัง้ภายในและภายนอกสถานท่ีตามความ

เหมาะสม

  โครงกำร ออมบญุ สร้ำงกุศล ใจน่ิง สขุเกิด : มคีวาม

ประสงค์ให้คนรุ่นใหม่ หัวใจธรรมมะ หันมาสนใจและใส่ใจธรรมะ

เพิ่มมากขึ้น ด้วยการไปปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง

  โครงกำร 5 ส. : มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การปฏิบตังิานของบคุลากรให้มปีระสทิธิภาพ ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม

ในการพัฒนาคุณภาพในการท�างานให้แก่บุคลากรทุกระดับ ทั้งยัง

เป็นการปลกูฝังการสร้างวนัิยและคณุลกัษณะนสิยัทีด่ใีนการปฏบิติั

งาน ซึ่งการน�ากิจกรรม 5ส มาใช้เป็นพื้นฐานในการด�าเนินงานนั้น

ยังก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย

  อบรมกำรดบัเพลงิขัน้ต้น : เป็นการอบรมเพ่ือให้ความ

รู้วิธีการดับเพลิงข้ันต้น และน�าไปปฏิบัติได้จริงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

เช่น ความรู้เก่ียวกับการเกิดอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การ

ปฐมพยาบาล ฯลฯ 

  กำรฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ : มวีตัถุประสงค์เพ่ือวางแผน

และซ้อมการอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย โดยให้บุคลากรเข้าไปอยู่ใน

สถานการณ์จ�าลองเพ่ือท่ีจะสามารถเตรียมพร้อม ไม่ตื่นตระหนก 

และไม่ประมาทเมื่อเกิดสถานการณ์จริง

  โครงกำรแอโรบิคเพื่อสุขภำพ : เป็นกิจกรรมการออก

ก�าลงักาย โดยการเต้นแอโรบคิในช่วงเย็นหลงัเลกิงาน โดยครฝึูกมอื

อาชพี เพ่ือส่งเสรมิให้พนักงานมสีขุภาพร่างกายแขง็แรง ใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่

พนักงาน

  โครงกำรอำหำรเพื่อสุขภำพ (ไก่ตุ๋นยำจีน) : เป็น

กิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพ่ือเป็นการสอนการปรุงอาหาร ท่ีมีคุณค่าทาง

โภชนาการ และมปีระโยชน์ต่อสขุภาพร่างกาย และสามารถต่อยอด

ให้เป็นอาชีพเสริมรายได้ของพนักงาน ซึ่งถือเป็นการเพ่ิมรายได้อีก

ทางหนึ่ง

 (2) ด้ำนสิ่งแวดล้อม
  โครงกำรรกัษ์สิง่แวดล้อม : กิจกรรมท่ีจดัขึน้เพ่ือให้ทกุ

หน่วยงาน ได้มส่ีวนร่วมในการรณรงค์ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ

คิดค้นวิธีการอนุรักษ์พลังงาน ลดปัญหาโลกร้อน ปลูกฝังจิตส�านึก

ในการหวงแหน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปี 2558 

จนถึงปัจจุบัน ได้จัดท�ากิจกรรมขึ้นในหัวข้อ รู้แล้วรักษ์เลย และใคร

ใส่ใจมากกว่ากัน โดยการร่วมกันคิดวิธีประหยัดการใช้พลังงานใน

ส�านักงานและชีวิตประจ�าวัน ท�าให้พนักงานมีความรู้สึกภาคภูมิใจ

ทีต่นเองได้มส่ีวนร่วมในการช่วยคดิวิธีการท่ีจะประหยัดพลงังานและ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งผลการด�าเนินงานจากการจัดโครงการฯ ก่อ

ให้เกิดผลดีต่อท้ังตัวบุคลากรและต่อองค์กร เป็นการกระตุ้นให้เกิด

ความตื่นตัวในการให้ความส�าคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างรู้คุณค่า ทั้งยังเป็นแรงผลักดันส�าคัญท่ีท�าให้เกิดความเป็น 

องค์กรสีเขียว (Green Organization) ท่ีมีการรู ้จักใช้ รักษา

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่ามากที่สุด

  โครงกำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ : ตามหลกั 3Rs ซึง่

เป็นหลกัมาตรฐานสากลทีเ่ป็นแนวปฏิบตัทิีใ่ช้ในการก�าจดัเศษซาก

ของเสีย บริษัทฯ ได้น�ามาเป็นแนวทาง ใช้เป็นนโยบายในการ 
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ด�าเนินงาน เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมจากการปฏิบัติงาน

ในกระบวนการท�างานต่างๆ ถือเป็นกลไกในการพัฒนาองค์กรอย่าง

ย่ังยืน ด้วยการใช้หลักการจัดสรรทรัพยากรบุคคลผ่านการปลูกฝัง

แนวความคิดพ้ืนฐานทางด้านการท�างานอย่างใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม 

ตามหลัก 3Rs ดังนี้

 * Reduce คอื การลดการใช้สิง่ของฟุ่มเฟือย ประหยัด พอเพียง 

และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการ

 * Reuse คือ การน�าสิ่งของที่ใช้งานแล้วกลับมาใช้งานอีก 

เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

 * Recycle คอื การน�าเศษขยะต่างๆ มาผ่านกรรมวธีิการผลติ

เพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ 

 บริษัทฯ สนับสนุนการน�าวัสดุกลับมาใช้ใหม่เช่น การใช้

กระดาษสองหน้า การปิดเคร่ืองท�าความเย็นและปิดไฟ ในช่วงพัก

งานหรือช่วงท่ีพนักงานผู้บริหารมิได้อยู่ในห้องท�างานเป็นเวลานาน 

การเดนิขึน้ลงบนัไดในชัน้ไม่สงู การใช้รถร่วมกันในทางเดยีวกัน การ

ท�าโครงการดังกล่าวแม้จะไม่ส่งผลชัดเจน ในเชิงตัวเลขค่าพลังงาน

หรือตัวเลขค่าใช้จ่ายที่ลดลง แต่ช่วยในการปลูกฝังให้เป็นนิสัยส่วน

ตัวและน�ากลบัไปใช้ในชวิีตประจ�าวันของครอบครวัเพ่ือเป็นพลเมอืง

ที่ดีของสังคม

15.4 ควำมรับผิดชอบต่อสังคมภำยนอก
 องค์กร  

 ปัจจบุนั บรษิทัฯ มตีวัแทนจ�าหน่าย (Dealer) อยู่กว่า 12,000 

ราย ท้ังในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด ดังน้ัน

เพ่ือช่วยให้บรษิทัฯ สามารถกระจายสนิค้าและบรกิารได้อย่างรวดเรว็

มากย่ิงขึ้น รวมทั้งเพ่ือเป็นการสนับสนุนการขยายตลาดในภูมิภาค 

บริษัทฯ จึงได้ท�าการเปิดสาขาตามจุดต่างๆ ท่ัวภูมิภาคของ

ประเทศไทย พร้อมท้ังจดัให้มโีครงการ “ส่งฟรทีัว่ไทย” เพ่ือให้ตวัแทน

จ�าหน่ายในต่างจงัหวัดสามารถซือ้สนิค้าจากบรษิทัฯ ไปจ�าหน่ายได้

ในราคาเดียวกับราคาในกรุงเทพฯ อีกทั้งได้จัดจ�าหน่ายสินค้าไปยัง

ประเทศเพ่ือนบ้านผ่านตัวแทนจ�าหน่าย ท้ังประเทศลาว ประเทศ

กัมพูชา ประเทศพม่า ประเทศมาเลเซีย ประเทศเวียดนาม ประเทศ

สงิคโปร์ ด้วยความตระหนักในความส�าคญัของผูบ้รโิภค บรษิทัฯ จงึ

ได้ให้ความส�าคัญกับการบริการทุกระดับ โดยมุ่งเน้นและปลูกฝัง

ความมี Service Mind ให้กับพนักงานทุกคน เพื่อเป็นการดูแล และ

สร้างความเชื่อมั่น แสดงให้เห็นถึงความจริงใจและใส่ใจผลิตภัณฑ์ 

การบริการ

 ด้วยความตระหนักในสิทธิของผู้บริโภค ส่งผลให้บริษัทฯ ให้

ความส�าคัญต่อการบริหารจัดการความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า  

ทัง้ก่อนและหลงัการขาย การให้ข้อมลูในเรือ่งผลติภัณฑ์และบรกิาร

แก่ลูกค้าท่ีตรงต่อความเป็นจริงและเพียงพอต่อความต้องการ  

การมุง่มัน่พัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมของผลติภัณฑ์ และบรกิารอย่าง

ต่อเนื่อง รวมไปถึงการให้ความรู้ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือก

ซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ โดยให้ความส�าคัญกับกระบวนการและ

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อน�าไปสู่

การบริโภคอย่างย่ังยืนและการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทางด้าน

เศรษฐกิจ

 ดงันัน้ เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อเจตนารมณ์ท่ีมต่ีอผูบ้รโิภค

และเพ่ือเป็นการคืนคุณค่าสู่สังคมอย่างย่ังยืน บริษัทฯ จึงได้จัด

โครงการต่างๆ ขึน้มามากมาย ภายใต้ความมุง่มัน่ตัง้ใจในการสรรค์

สร้างคณุประโยชน์ให้กับลกูค้าและผูท่ี้สนใจ โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือ

เป็นการให้ความรู ้ที่ถูกต้องในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ 

บรษิทัฯ เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู ้ทักษะการใช้งาน ให้มคีวามเข้าใจ

ทีถู่กต้อง สามารถใช้งานได้อย่างคุม้ค่า ตรงตามความต้องการ และ

เพ่ือให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีที่ไม่หยุดน่ิง 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

   Interlink Training Course: ปัจจุบัน มีท้ังหมด 5 

หลักสูตร โดยการอบรมให้ความรู้ ส่งเสริม แนะน�า ข้อมูลการใช้งาน 

และวิธีการใช้ท่ีเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของบริษัทฯให้

แก่ผู้บริโภค เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้งานอย่าง

ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างสูงสุด 

   LINK Basic of Open Cabling (LBC) : เป็นหลกัสตูร 

   ท่ีจัดขึ้นเพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความ 

   เข้าใจพ้ืนฐานเบื้องต้นเก่ียวกับการใช้สายสัญญาณ 

   ในระบบ Lan, ระบบ Fiber Optic, ระบบ CCTV,  

   อุปกรณ์การแปลงสัญญาณระบบ Lan, พ้ืนฐาน 

   อปุกรณ์ PoE (Power over Ethernet), ตู้เก็บอปุกรณ์ 

   สื่อสารที่ใช้ในระบบสายสัญญาณต่างๆ

   LINK Advanced Copper Installation Terminate  

   & Test LINK Advanced Copper Installation  

   Terminate & Test (LAC) : เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้น 

   เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจใน 

   ระบบสายสญัญาณ UTP, Coaxial, Telephone และ 

   ระบบ PoE อย่างถ่องแท้ เพ่ือการใช้เครือ่งมอืได้อย่าง 
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   เหมาะสม และเข้าใจในระบบทดสอบท่ีถูกต้องตาม 

   มาตรฐานสากล รวมไปถึงการได้ลงมือปฏิบัติจริง 

   แบบมืออาชีพ

   LIINK Advanced Fiber Optic Installation  

   Terminate & Test (LAF) : เป็นหลักสูตรที่จัดขื้น 

   เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจใน 

   ระบบ Fiber Optic และ FTTH การเชื่อมต่อสาย 

   สญัญาณกับหวัต่อ โดยสามารถใช้เครือ่งมอืได้อย่าง 

   ถูกต้องเหมาะสม และสามารถติดตั้งระบบสาย 

   สญัญาณกบัอปุกรณ์พักสาย ได้ท้ังสาย Fiber Optic  

   FDU, เต้ารับและเคร่ืองมืออ่ืนๆ รวมท้ังยังได้ลงมือ 

   ปฏิบัติจริงแบบมืออาชีพ

   LINK Professional Design & Analysis Open  

   Cabling (LPD) : เป็นหลกัสตูรทีจั่ดข้ึนส�าหรบัวิศวกร 

   มืออาชีพ เพื่อให้เข้าใจแก่นของระบบสายสัญญาณ  

   โดยเฉพาะการออกแบบและวิเคราะห์ระบบสาย 

   สัญญาณ Open Cabling ส�าหรับทุกสภาพการใช ้

   งาน รวมทัง้เข้าใจอย่างถ่องแท้ในมาตรฐานของระบบ 

   สายสัญญาณ, โครงสร้างของระบบสัญญาณใน 

   อาคารส�านักงาน, การวิเคราะห์, คุณสมบัติต่างๆ,  

   เทคโนโลยีการออกแบบสายสัญญาณแบบ Open  

   Cabling เพ่ือให้เป ็นไปอย่างถูกต้องและตาม 

   มาตรฐานสากล

   LINK Implement Solution & Installation (LIS) :  

   เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมม ี

   ความรู ้ความเข้าใจในการน�าสายสญัญาณไปตดิตัง้ 

   ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถน�าอุปกรณ์มา 

   ประยุกต์ใช้ในระบบสายสัญญาณอย่างเหมาะสม  

   ตรงกับมาตรฐานสากลหรอืเป็นไปตามค�าแนะน�าของ 

   ผลิตภัณฑ์ได้

  Road Show ท้ังในและต่ำงประเทศ : กิจกรรมการเดนิ

สายอบรมให้ความรู ้เก่ียวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้

ครอบคลมุทัว่ทุกภมูภิาคของประเทศไทยและต่างประเทศ ซึง่ผูท้ีเ่ข้า

ร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

  Special Group Seminar : เป็นงานสมัมนาของผูม้ส่ีวน

ได้ส่วนเสีย 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มข้าราชการ กลุ่มรัฐวิสาหกิจ กลุ่ม

มหาวิทยาลัย กลุ่มผู้ให้ค�าปรึกษาและออกแบบระบบสื่อสาร และ

กลุ ่มสื่อสารโทรคมนาคม เพ่ือแนะน�าและให้ความรู ้เก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทฯ

  Product Seminar : งานสมัมนาและการจดัแสดงสนิค้า 

เพ่ือเป็นการน�าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมท้ังมีการให้

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  Interlink Campus Tour : เป็นกิจกรรมให้ความรู้ให้กับ

นักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้ได้รับความรู้ด้านระบบสายสัญญาณ

คอมพิวเตอร์และระบบโทรคมนาคม พร้อมท้ังจัดกิจกรรม Work 

Shop เพ่ือให้ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมสามารถน�าความรูไ้ปประกอบวิชาชพี

ต่อไปได้ในอนาคต

  สุดยอดฝีมือสำยสัญญำณ (Cabling Contest) :  

อนิเตอร์ลิง้ค์ฯ เป็นผูน้�าเข้าและจดัจ�าหน่ายสายสญัญาณทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ในประเทศไทย โดยเป็นบริษัทแรกที่ได้น�าเทคโนโลยีสาย LAN หรือ

สาย UTP (Unshield Twisted Pair) มาเผยแพร่ในประเทศไทย และ

เป็นผู้ริเริ่มการผลิตตู้ RACK  ใส่อุปกรณ์เครือข่าย อีกทั้งยังได้น�า

เทคโนโลยีของ MEDIA CONVERTER มาเผยแพร่เพ่ือเชื่อมโยง

ระบบคอมพิวเตอร์และระบบสือ่สารด้วยสายไฟเบอร์ออฟตกิให้ไกล

และเร็วย่ิงขึ้น เพ่ือพันธกิจหลักท่ีจะน�าเทคโนโลยีมาพัฒนา

ประเทศไทย จากความส�าเร็จดังกล่าวท�าให้อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ต้องการ

แบ่งปันและถ่ายทอดความรู้เพื่อคืนสู่สังคม จึงเล็งเห็นความส�าคัญ

ในการพัฒนาศักยภาพ ส�าหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อการส่งเสริม 

พัฒนาเยาวชนท่ีมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี อีกทั้งมีการ

ต่อยอดทักษะและความรู้ โดยให้เยาวชนกลุ่มน้ีเป็นตัวแทนในการ

แข่งขันระดบัเวทีโลก พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้นักศกึษาได้แสดงความ

สามารถ อีกท้ังเป็นการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาท่ีทัดเทียม

ระดับนานาชาติ สู่มาตรฐานสากล การเรียนรู้ของนักศึกษายุคใหม่ 

จึงจ�าเป็นต้องมีการปรับท้ังกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ การ

ปรับกระบวนทัศน์ควรเป็นไปอย่างมีเป้าหมาย อย่างรู ้เท่าทัน

สถานการณ์ การสร้างความสามารถในการท�างานร่วมกับผูอ้ืน่ทีต่่าง

วัฒนธรรมได้ โครงการแข่งขันทักษะฝีมือทางด้านสัญญาณจึงจัด

ขึน้ ส�าหรบันักศกึษา ท้ังในระดบัปรญิญาตร ีและระดบัอาชวีะศกึษา

ทั่วประเทศ 

 นอกจากบรษิทัฯ เป็นผูส้นบัสนุนด้านการศกึษาแล้ว ยังเป็น

ผูส้นับสนนุหลกัในการแข่งขนัทกัษะฝีมอืแรงงานระดบัอาเซียน หรอื 

World Skill Asian ซึ่งถูกจัดขึ้นโดยส�านักงานโครงการพัฒนาฝีมือ

แรงงานแห่งภาคพ้ืนเอเซียนแปซิฟิค (ILO/APSDEP) ท่ีมีการจัด

ประชุมประเทศสมาชิก ณ เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น และตกลงที่จะ
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จดัให้มกีารแข่งขนัทกัษะฝีมอืแรงงานอาเซยีนข้ึน ซ่ึงเป็นอกีกิจกรรม

หนึง่ของประเทศของกลุม่สมาชกิอาเซยีน ดังนัน้ การแข่งขนัดงักล่าว

จึงเป็นวาระแห่งชาติของทุกประเทศในอาเซียน โดยจะจัดแข่งขัน

ทุกๆ 2 ปี และในปี 2561 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน

ระดับอาเซียนอีกครั้ง ณ อิมแพค เมืองทองธานี

  Thank you Party : เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อเป็นการ

ตอบแทนลูกค้าที่ได้ให้ความไว้วางใจในบริษัทฯเป็นอย่างดีมา 

โดยตลอด ซึ่งจัดเป็นประจ�าทุกปี

 อย่างไรก็ตาม นอกจากโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม 

ทีไ่ด้กล่าวมาในข้างต้นแล้ว เพ่ือเป็นการสร้างความย่ังยืนคนืสู่สงัคม

อย่างแท้จริง บริษัทฯ จึงได้มีการด�าเนินโครงการภายใต้การก�ากับ

ดูแลของ “มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ” ในนโยบาย ใส่ใจในสังคม 

ระดมจิตอาสา พัฒนา CSR โดยต้องการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก

และเยาวชนในสังคมไทยได้รับการอบรม พัฒนาจิตใจ ปลูกฝัง

จิตส�านึกในความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม ซึ่งถือ

เป็นการวางรากฐานที่ย่ังยืนให้แก่สังคมไทย เป็นการยกระดับการ

พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน ก่อให้เกิดโครงการต่างๆ ภาย

ใต้มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ ดังนี้

 ด้ำนเด็กและเยำวชน
  โครงกำร “พีส่อนน้อง ปลกูปัญญำ พร้อมมอบควำม

อบอุ่น” : ด�าเนินการจัดกิจกรรม มอบความรู้ การด�าเนินชีวิตตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียน 

ในถ่ินทุรกันดาร รวมถึงโรงเรียนในโครงการพระราชด�าริของ  

สมเดจ็พระเทพพระรตันราชสดุา สยามบรมราชกมุาร ีท่ัวทกุภมูภิาค

ในประเทศไทย ผ่านกิจกรรมฐาน 5 ฐาน ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชา

ภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาศิลปะ และวิชาการเกษตร โดย

มีจิตอาสาที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ เสียสละเวลาส่วนตัว เข้าร่วม

กิจกรรมด้วยความสมัครใจมากกว่า 300 ท่าน ซึ่งมีเป้าหมายทั้งสิ้น 

84 โรงเรียน ในตลอดระยะเวลาท่ีด�าเนินโครงการมาทีมจิตอาสา

สามารถปฏิบัติภารกิจได้แล้วทั้งสิ้น 71 โรงเรียน 25 จังหวัด

  โครงกำร “พัฒนำครู ”  :  เป ็นการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ความรู้ระหว่างคุณครู และคุณชลิดา อนันตรัมพร 

ประธานของมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ ในด้านการดูแลเด็กๆ การให้

ความรู้และการสอนเด็ก ในเร่ืองต่างๆ ท้ังด้านการใช้ชีวิต การ 

ปลูกฝังการเป็นคนดี ให้กับเด็กในโรงเรียน ในปัจจุบันด�าเนินการไป

ทั้งสิ้น 17 โรงเรียน

  โครงกำร “โรงเรียนต้นแบบ” : เป็นโครงการที่จะ 

ฝึกอาชีพ หรือการมีห้องเรียนที่ให้ความรู้ แนวคิด และหลักในการ

ท�างาน น�าเอาสิ่งท่ีมีในท้องถ่ินของตนมาสร้างให้เกิดประโยชน์  

หรอืมมีลูค่าเพ่ิมมากขึน้ เน้นให้เดก็ได้ลงมอืท�าด้วยตนเอง ท�าให้เดก็

เกิดความรูค้วามเข้าใจมากย่ิงข้ึน ได้เห็นถึงปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน และ

สามารถหาวิธีการในการจดัการกับปัญหาได้ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ

ประกอบอาชีพในอนาคต

  โครงกำร “โรงเรียนในฝัน” : เป็นการจัดประกวด

โรงเรยีนทีเ่คยเข้าร่วมโครงการ “พ่ีสอนน้อง ปลกูปัญญา พร้อมมอบ

ความอบอุ่น” 84 โรงเรียน เพื่อเป็นการประเมินว่าในแต่ละโรงเรียน

ที่ได้เข้าไปจัดกิจกรรม ได้มีการน�าเอาความรู้หรือแนวความคิดไป

ปรบัใช้กับโรงเรยีนของตนเองมาน้อยเพียงใด โดยโรงเรยีนทีผ่่านการ

คดัเลอืกได้รบัรางวลั จะได้รับการด�าเนนิการปรบัปรงุอุปกรณ์ระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เชื่อมเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ภายในโรงเรยีน ตัง้สายสญัญาณอนิเทอร์เน็ต และมอบทุนการศึกษา

ให้กับโรงเรียนดังกล่าว

 ด้ำนสิ่งแวดล้อม
  โครงกำร “เพำะรกัปรงุใจ” : เป็นโครงการท่ีเกดิข้ึนเพ่ือ

จะสอนให้เดก็ๆ ได้เรยีนรูก้ารปลกูพืชเศรษฐกิจ เช่น ต้นเร้ดโอ๊ค และ

ต้นกรีนโอ๊ค ซึ่งเมื่อปลูกแล้วก็สามารถน�าผลผลิตมาแปรรูปเป็น

อาหารเพ่ือสุขภาพได้ นอกจากน้ีโครงการเพาะรักปรุงใจยังขยาย

โครงการไปยังกลุ ่มเด็กผู ้กระท�าความผิดของศาลเยาวชนและ

ครอบครัวกลาง เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้กับเด็กกลุ่มนี้ ให้มีอาชีพ

หลงัจากออกจากศาลเยาวชนและครอบครวักลางแล้ว และจะไม่ให้

เกิดการกระท�าผิดซ�้าอีก

  โครงกำร “1 โรงเรียน 1 ต้นไม้” : เป็นโครงการด้าน

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่พัฒนาต่อยอดมาจากโครงการ ”พ่ีสอน

น้อง ปลูกปัญญา พร้อมมอบความอบอุ่น” เพ่ือสร้างภูมิทัศน์ที่

สวยงามให้กับโรงเรยีน และปลกูฝังให้นักเรยีนเกดิความสนใจในการ

อนรุกัษ์สิง่แวดล้อมมากย่ิงขึน้ และเกิดความตระหนกัถึงความส�าคัญ

ของทรัพยากรป่าไม้

 ด้ำนสำธำรณประโยชน์
  โครงกำร “รวมน�ำ้ใจ ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน�ำ้ท่วม” : 

ด�าเนินการจัดกิจกรรมขึ้น เพ่ือสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือ 

ผูป้ระสบภยัพิบติั และพัฒนาชมุชนให้สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง
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อย่างย่ังยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคม อาทิ  

การบรจิาคเงนิ เครือ่งอปุโภคบรโิภค ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัธรรมชาติ 

และการสนับสนุนกิจกรรมการกุศล

  โครงกำร “ให้ข้ำวเท่ำกบัช่วย” : ด�าเนนิการจัดขึน้ เพือ่

ช่วยเหลอืเกษตรกรชาวนา จังหวัดพิจติร เน่ืองจากมคีวามเดอืดร้อน

ราคาข้าวตกต�่า เพราะกลไกทางการตลาด จึงได้รับซื้อข้าวสาร 

ท้ังข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง มาจัดจ�าหน่ายท้ังเป็นกระสอบ และ 

แบบบรรจกิุโล เป็นการช่วยระบายข้าวทีม่อียู่ในคลงัข้าวได้ส่วนหนึง่ 

  โครงกำร “งำนถนนคนเดินตะพำนหิน” จังหวัด 

พิจิตร : ด�าเนินการจัดข้ึนเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและ 

นักท่องเที่ยว สามารถไปเยี่ยมชมศิลปะ วัฒนธรรม สนับสนุนสินค้า

ท่ีมีคุณค่าแห่งการสืบสาน เป็นแนวคิดการพัฒนาเมืองและการ

ก�าหนดพ้ืนท่ีใช้สอยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน เป็นการส่งเสริม

การท่องเที่ยว การกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ตลอดทั้งถือเป็นการส่ง

เสริมคุณภาพชีวิตส�าหรับคนในชุมชน
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16. รำยกำรระหว่ำงกัน

16.1 รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย
 กับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ

บุคคล/บริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่า (ล้านบาท)

2560 2559 2558

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จ�ากัด ค่าเช่า: บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาเช่าบ้านพักรับรองเพื่อใช้

เป็นสถานที่จัดกิจกรรมภายในบริษัทฯ เช่น การฝึก

อบรม การสัมมนา และการประชุมประจ�าปี เป็นต้น 

และเช่าเพ่ือเป็นท่ีพักรบัรองลูกค้า ตามปกติธุรกิจของบ

ริษัทฯ อัตราค่าเช่าและเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ระบุ

ไว้ในสัญญา

0.175 0.225 0.07

นายสมบัติ  อนันตรัมพร ค�้าประกัน: เพ่ือการใช้วงเงินสินเชื่อของธนาคาร

พาณิชย์ ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ

7,161.72 6,925.80 6,945.29

บรษิทั อนิเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จ�ากัด 

(มหาชน)

รายได้จากการขาย: บริษัทฯ ขายสินค้าประเภทสาย

เคเบ้ิลใยแก้วและอุปกรณ์โดยก�าหนดราคาตามหลัก

เกณฑ์ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

14.38 18.77 5.80

รายได้ค่าเช่าและบริการอื่น : บริษัทฯให้เช่าอาคาร

ส�านกังาน อาคารคลงัสนิค้าแ/ทีด่นิเพือ่ใช้ในการด�าเนนิ

งานและให้บริการด้านระบบ HR IT และ Legal

5.4 4.14 2.91

รายได้ดอกเบี้ยรับ : บริษัทฯให้กู้ยืมเงินเพ่ือใช้เป็น

ทุนหมุนเวียนในการก่อสร้างโครงข่ายใยแก้วน�าแสง

- 7.01 9.50

ค่าใช้จ่ายค่าบริการเช่าวงจร : บริษัทฯ ใช้บริการโครง

ข่ายวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง MPLS และ Dark 

Fiberเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างสาขา

4.42 4.42 4.42

ลูกหนี้การค้า ณ 31 ธันวาคม 0.05 16.23 14.42

เจ้าหนี้การค้า ณ 31 ธันวาคม 6.26 3.15 4.08
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บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ 

เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

รายได้จากการขาย: บริษัทฯ ขายสินค้าประเภทสาย

เคเบ้ิลใยแก้วและอุปกรณ์โดยก�าหนดราคาตามหลัก

เกณฑ์ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

- 0.15 0.02

รายได้ค่าเช่าและบริการอื่น : บริษัทฯให้เช่าอาคาร

ส�านักงานเพื่อใช้ในการด�าเนินงาน

0.49 0.49 0.49

รายได้ดอกเบี้ยรับ :  บริษัทฯให้กู้ยืมเงินเพ่ือใช้เป็น

ทุนหมุนเวียนระยะสั้น

- - 0.20

ต้นทุนงานโครงการ :  บริษัทฯจ้างเหมาช่วงงาน

โครงการที่เกี่ยวข้อง

- 0.89 391.83

ลูกหนี้การค้า ณ 31ธันวาคม 0.16 0.45 0.12

เจ้าหนี้การค้า ณ 31 ธันวาคม 3.44 0.80 7.67

16.2 รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ กับบริษัทอื่น

บุคคล/บริษัท ที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ
มูลค่า (ล้านบาท)

2560 2559 2558

บริษัท. อี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล 

(1991) จ�ากัด

รายได้จากการขาย: บริษัทฯ ขายสินค้า โดยราคาขาย

เป็นไปตามราคาตลาดและเงือ่นไขไม่แตกต่างจากการ

ขายให้แก่บุคคลอื่น

1.70 1.89 1.90

ซือ้สนิค้า:  บรษิทัฯว่าจ้างให้ผลติตูใ้ส่อปุกรณ์เครอืข่าย

คอมพิวเตอร์และสือ่สารโทรคมนาคม (Rack Cabinet) 

ภายใต้ย่ีห้อและลขิสทิธ์ิของบรษิทัฯ โดยมนีโยบายการ

ท�าสญัญาการว่าจ้างผลิตให้เป็นไปตามเงือ่นไขการค้า

ปกติท่ีเคยท�ามา และการคิดราคาให้คิดตามราคาท่ี

บรษิทัฯ คาดว่าจะสามารถมอีตัราก�าไรได้ตามทีบ่รษิทัฯ 

ได้คาดการณ์ไว้อย่างเหมาะสม

107.57 112.84 111.68

รายได้เงินปันผล: บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากการ

ลงทนุในหุ้นสามญัของบรษิทั อ.ีเอส.อนิเตอร์เนชัน่แนล 

(1991) จ�ากัด โดยบริษัทฯ มีอัตราร้อยละของการถือ

หุ้นอยู่ที่ร้อยละ 10

0.50 0.50 0.50

ลูกหนี้การค้า ณ 31 ธันวาคม 0.54 0.54 0.53

เจ้าหนี้การค้า ณ 31 ธันวาคม 23.45 23.26 28.65
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มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ ซื้ออื่นๆ: บริษัทฯ ซื้อสินค้าประเภทสินค้าพรีเมี่ยมเพื่อ

มอบให้แก่คูค้่าทางธุรกิจโดยมุง่หวงัให้ทางมลูนิธิอนิเต

อร์ลิ้งค์ให้ใจน�ารายได้จากการขายสินค้ดังกล่าวไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมต่อไป โดยราคาซือ้สนิค้า

จากมลูนิธิอนิเตอร์ลิง้ค์ให้ใจเป็นราคาตลาดทัว่ไปทีท่าง

มลูนธิิอนิเตอร์ลิง้ค์ให้ใจขายให้แก่บคุคลภายนอกตาม

ที่ระบุใน Price List โดยบริษัทฯ ได้รับส่วนลดจากการ

ซื้อในปริมาณมากซึ่งเป็นส่วนลดตามปกติทางธุรกิจ

-

16.3 มำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน
  บริษัทฯ จะมอบหมายให้ฝ่ายที่เก่ียวข้องรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับรายการดังกล่าวเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ 

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปและเป็นไปตามราคาตลาด และน�าเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ นอกจากน้ีผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกัน จะไม่ม ี

ส่วนร่วมในการอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้ เพ่ือความเป็นธรรมและเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทได ้

เปิดเผยรายละเอียดของรายการเกี่ยวโยงกันไว้ในรายงานประจ�าปี โดยรายการระหว่างกันได้กระท�าอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็น

ไปตามปกติธุรกิจการค้า ( Fair and at arms’ length) พร้อมทั้งระบุถึงความจ�าเป็นและเหตุผลด้วย

 

  ทั้งนี้  ในกรณีที่มีการท�ารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการระหว่างกันที่ไม่เป็นไปตามการค้าทั่วไป จะต้องมีการขอความเห็นชอบว่า

มคีวามจ�าเป็นและเหมาะสมของรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือพิจารณาอนุมตักิารท�ารายการ

ต่อไป  อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีรายการทีเ่ก่ียวโยงหรอืรายการระหว่างกันน้ันๆ คณะกรรมการตรวจสอบทีจ่ะเป็นผูใ้ห้ความเห็นชอบไม่มคีวาม

ช�านาญ  บริษัทจะให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท

16.4  นโยบำยหรือแนวโน้มกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต 
  (รายละเอียดจ�าแนกตามลักษณะของรายการดังแสดงในตารางด้านบน)

16.5 มำตรกำรคุ้มครองผู้ลงทุน
  บริษัทมีการท�าสัญญา โดยก�าหนดผลตอบแทนของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน 

  สามารถใช้ราคาตลาดอ้างอิงราคาที่ก�าหนดได้

  มีการท�ารายงานเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา ให้ความเห็น และรับรองรายการ และเปิดเผยถึงชนิด  

  มูลค่า และเหตุผลการท�ารายการของรายการดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี

  กรณทีีร่ายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ จ�าเปน็ตอ้งมคีวามเหน็ของผู้เชี่ยวชาญประกอบ บริษทัจะไดจ้ัดหาผูเ้ชี่ยวชาญที่ 

  มีความเป็นอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่รายการดังกล่าว
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17. กำรวิเครำะห์และค�ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร

 ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 

2560 บริษัทฯ มีรายได้ทั้งสิ้น 3,078.99 ล้านบาท  2,971.94  

ล้านบาทและ  4,251.00 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นการลด

ลงร้อยละ 3.49 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.03 ส�าหรับปี 2559 และปี 

2560 ตามล�าดับ โดยใน ปี 2560 สัดส่วนรายได้จากธุรกิจจัด

จ�าหน่ายสายสัญญาณคิดเป็นประมาณร้อยละ 47.08 ของรายได้

รวม รายได้จากธุรกิจโทรคมนาคมคิดเป็นประมาณร้อยละ 24.69 

ของรายได้รวม และรายได้จากธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ 

คิดเป็นประมาณร้อยละ 27.08 ของรายได้รวม โดยในกลุ่มธุรกิจจัด

จ�าหน่ายสายสัญญาณมีการเติบโตขึ้นจากปี 2559 จ�านวน  

13.75 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.69% ในส่วนธุรกิจวิศวกรรมและ

โครงการพิเศษ มีการเติบโตข้ึนจากปี 2559 จ�านวน 981.40 ล้าน

บาท หรือคิดเป็น 578.20% และในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมมีการ

เติบโตขึน้จากปี 2559 จ�านวน 265.02 ล้านบาท หรอืคดิเป็น 33.78%  

 ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับรอบระยะเวลา

บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม ในปี 2558 - ปี 2560

17.1 ผลกำรด�ำเนินงำน
 ในปี 2560 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์”) ประกอบธุรกิจใน 3 ธุรกิจ 

ได้แก่ ธุรกิจจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณ (DISTRIBUTION) ธุรกิจโทรคมนาคม (TELECOM) และธุรกิจวิศวกรรม และโครงการพิเศษ  

(ENGINEERING) และ ซึ่งการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานมีดังต่อไปนี้ 

 (1)   รำยได้

ประเภท

งบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1.  รายได้จากธุรกิจจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณ

2. รายได้จากการให้บริการให้เช่าวงจรและพื้นที่

    ดาต้าเซ็นเตอร์

3.  รายได้จากการรับเหมาติดตั้งวงจร โครงข่าย

4. รายได้จากธุรกิจวิศวกรรม แลโครงการพิเศษ

5.  รายได้อื่น

1,974.02

93.99

124.93

665.21

20.84

64.11

9.55

4.06

21.60

0.68

1,987.81

439.91

344.49

169.73

30.00

66.89

14.80

11.59

5.71

1.01

2,001.56

569.66

479.76

1,151.13

48.89

47.08

13.40

11.29

27.08

1.15

รวมรายได้ 3,078.99 100.00 2,971.94 100.00 4,251.00 100.00
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 กำรวิเครำะห์รำยได้แยกตำมประเภทธุรกิจมีดัง
ต่อไปนี้

 (1.1) รำยได้จำกธรุกิจจัดจ�ำหน่ำยสำยสญัญำณ 
 ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 

2560 มีมูลค่าทั้งสิ้น 1,974.02 ล้านบาท 1,987.81 ล้านบาท และ 

2,001.56 ล้านบาท ตามล�าดบัหรอืคดิเป็นการเพ่ิมขึน้ของรายได้จาก

ธุรกิจจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณร้อยละ 0.70 และ 0.69 ส�าหรับปี 

2559 และปี 2560 การเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจจัดจ�าหน่ายสาย

สัญญาณมีสาเหตุส�าคัญจากการเติบโตของอุตสาหกรรมที่อุปโภค

สินค้าอุปกรณ์ข่ายสายโทรคมนาคมและการสื่อสารเป็นส่วน

ประกอบหลัก และเกิดจากนโยบายและกลยุทธ์ในการรุกตลาดของ

บริษัท ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการขาย การขยายและให้การ

สนับสนุนคู่ค้า เป็นต้น ท�าให้บริษัทฯ มีจ�านวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง

ส่งผลให้มปีรมิาณการขายทีเ่พ่ิมขึน้ อย่างไรก็ตาม อาจเป็นทีส่งัเกต

ว่าอตัราการเตบิโตของรายได้จากธุรกิจจดัจ�าหน่ายสายสญัญาณมี

แนวโน้มการเพ่ิมขึ้นที่ลดลง ทั้งน้ีเน่ืองจากฐานรายได้จากธุรกิจ 

จัดจ�าหน่ายสายสัญญาณเพ่ิมสูงขึ้นทุกๆ ปี ซึ่งทางผู้บริหารได้

ตระหนักถึงประเด็นนี้ โดยในปี 2561 ทางผู้บริหารได้วางเป้าหมาย

ที่จะรักษาอัตราการเติบโตให้อยู่ในระดับร้อยละ 10 โดยการวาง

กลยุทธ์ของธุรกิจจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณอย่างรัดกุม และรักษา

ความเป็นผู้น�าตลาดสินค้า รวมถึงการดูแลคู่ค้าให้มีการเติบโตไป

พร้อมกันกับบริษัท 

 (1.2) รำยได้จำกธุรกิจโทรคมนำคม ประกอบ
ไปด้วยบริกำร 3 ประเภท ดังนี้

	 รายได้จากให้บริการเช่าวงจร

 ธุรกิจโทรคมนาคมนั้น บริหารงานโดยบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ 

เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) (“อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม”) ซึ่งได้ท�าการ

ก่อสร้างโครงข่าย INTERLINK FIBER OPTIC NETWORK ท่ัว

ประเทศไทยไปตามเส้นทางรถไฟตั้งแต่ปี 2555 และได้ด�าเนินแล้ว

เสร็จในปี 2556 ซึ่งโครงข่ายดังกล่าวสามารถเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่

เดอืนกรกฎาคม 2556 และสามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุม่บรษิทัอนิ

เตอร์ลิ้งค์ฯ ได้ตามแผนงานที่วางไว้ โดยในปี 2558 ปี 2559 และปี 

2560 โครงข่าย INTERLINK FIBER OPTIC NETWORK สามารถ

สร้างรายได้แก่กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ได้ถึง 269.26 ล้านบาท 

388.54 ล้านบาทและ 508.35 ล้านบาทตามล�าดับ โดยคาดว่าราย

ได้จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามแผนที่บริษัทฯได้วางไว้

	 รายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย

 ในระหว่างปี 2558 ถึงปี 2560 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม 

จ�ากัด(มหาชน) ได้รับงานติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติก เพ่ือสร้างราย

ได้ให้กลุ ่มบริษัทเพ่ิมเติม โดยอาศัยความสามารถและความ

เชี่ยวชาญของแผนกก่อสร้างโครงข่าย INTERLINK FIBER OPTIC 

NETWORK ซึ่งมีรายได้จ�านวน 124.93 ล้านบาท 344.49 ล้านบาท

และ 479.75 ล้านบาทตามล�าดับ

	 รายได้จากการให้บริการเช่าพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์

 อาคาร INTERLINK DATA CENTER ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ

และให้บรกิารแก่ลกูค้ารายแรกในเดอืนตลุาคม 2557 โดยในปี 2558 

2559 และ 2560 มีรายได้จ�านวน 24.72 ล้านบาท 51.37 ล้านบาท 

และ 61.31 ล้านบาทตามล�าดับ โดยในปัจจุบันอัตราการเข้าใช้งาน

ดาต้าเซ็นเตอร์ คือ ร้อยละ 95 และส�าหรับพื้นที่ให้บริการอีกร้อยละ 

5 ของพ้ืนท่ีให้บรกิารท้ังหมดทีเ่หลอือยู่ ได้ส�ารองไว้เพ่ือสร้างคลาวด์

คอมพิวติ้งในอนาคต

 (1.3) รำยได้จำกธุรกิจวิศวกรรม และโครงกำร
พิเศษ 
 ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 

2560 มีมูลค่าทั้งส้ิน 665.21 ล้านบาท 169.73 ล้านบาท และ 

1,151.13 ล้านบาทตามล�าดับ หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 74.48 

ในปี 2559 และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 578.20 ในปี 2560 ซึ่งรายได้ในปี 

2560 ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 เกิดจากสถานีไฟฟ้าย่อยล�าพูน 

378.88 ล้านบาทและโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่ง

บริษัทฯ ร่วมกับ หจก.สามประสิทธิในนาม Consortium และต่อมา

บริษัทฯได้เข้ามารับผิดชอบงานในส่วนของคู่ Consortium ปัจจุบัน

ยอดรายได้คงค้างรอการรับรู้ (Backlog) ณ สิ้นปี 2560  มีมูลค่าอยู่

ที่ 3,642.92 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้ไปตลอดระยะเวลาของการ

ท�างานทั้งสิ้น 3 ปี

 โดยท่ัวไป ระยะเวลาในการก่อสร้างของโครงการธุรกิจ

วิศวกรรมโครงการจะอยู่ระหว่าง 1 ปีถึง 3 ปี ท�าให้โครงการหลักๆ ที่

ด�าเนินการก่อสร้างในแต่ละปีนั้นแตกต่างกัน โดยสามารถสรุปได้

ดังนี้
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 ก. โครงการหลักในปี 2558 เป็นโครงการเดียวกันกับ ก คือ  

  โครงการงานจ้างเหมาก่อสร้างเคเบิ้ลใต้น�้าระยะ  

  22 เควีไปยัง เกาะกูด เกาะหมาก จังหวัดตราด มูลค่า 

  โครงการ 1,150 ล้านบาท และโครงการงานจ้างเหมา 

  ก่อสร้างเคเบิ้ลใต้น�้าระยะ 115 เควี ไปยัง เกาะพงัน  

  จังหวัดสุราษฎร์ธานี มูลค่าโครงการ 800 ล้านบาท  

  ซึ่งแล้วเสร็จในปี 2558 ทั้ง 2โครงการ 

 ข. โครงการหลกัในปี 2559 ได้แก่โครงการงานจ้างก่อสร้าง 

  ระบบสาธารณูปโภคโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน     

  สวุรรณภมู ิ(ปีงบประมาณ 2554 - 2560) มลูค่าโครงการ  

  809.37 ล้านบาท  และโครงการโครงการก่อสร้างสถาน ี

  ไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี ท่ีสถานีไฟฟ้านคิมอตุสาหกรรม 

  ภาคเหนือ 2 สถานีไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  

  3 และสถานีไฟฟ้าล�าปาง 3  มูลค่าโครงการ 526.28 

  ล้านบาท  และโครงการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี  

  ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด จังหวัดเชียงใหม่ - สถานีไฟฟ้า 

  แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการพัฒนา 

  ระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9.1 ช่วงท่ี 3  

  มูลค่าโครงการ 289.30 ล้านบาท โดย ณ สิ้นปี 2559  

  บริษัทฯ มีรายได้คงค้าง (Back log) ที่จะรับรู้ในอนาคต 

  อีกกว่า 1,511.25 ล้านบาท

 ค. โครงการหลักในปี 2560 ได้แก่โครงการจ้างก่อสร้าง 

  ระบบสาธารณูปโภคโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน 

  สวุรรณภมู ิ(ปีงบประมาณ 2554 - 2560) มลูค่าโครงการ 

  เดมิ 809.37 ล้านบาทต่อมาบรษิทัฯได้เข้ามารบัผิดชอบ 

  งานในส่วนของคู่ Consortium ท�าให้มูลค่าโครงการ 

  ปัจจุบันเป็นจ�านวน 1,826.45 ล้านบาทและโครงการ 

  โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เคว ีทีส่ถานี 

  ไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 2 สถานีไฟฟ้านิคม 

  อุตสาหกรรมภาคเหนือ 3 และสถานีไฟฟ้าล�าปาง 3   

  มูลค่าโครงการ 529.94 ล้านบาท  และโครงการก่อสร้าง 

  สายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด จังหวัด 

  เชียงใหม่ - สถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

  ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะ 

  ที่ 9.1 ช่วงที่ 3 มูลค่าโครงการ 289.30 ล้านบาท และ 

  โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เคว ีทีส่ถานี 

  ไฟฟ้าบ้านเลน มูลค่าโครงการ 223.62 ล้านบาท  โดย  

  ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้คงค้าง (Back log) ที่จะ 

  รับรู้ในอนาคตอีกกว่า 3,642.92 ล้านบาท  

 จากรายละเอยีดข้างต้น พบว่ารายได้จากธุรกิจวิศวกรรมและ

โครงการพิเศษ จะมากหรือน้อยน้ัน ขึ้นอยู่กับโครงการที่ได้มาใน

แต่ละปี ซึ่งทางกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ  มีนโยบายในการคัดเลือก

งานโครงการทีใ่ห้ผลก�าไรสงู โดยเลอืกลกัษณะงานท่ีต้องอาศัยความ

ช�านาญเป็นพิเศษ และมรีะดบัการแข่งขนัต�า่ เช่น งานก่อสร้างระบบ

เคเบิลใต้ทะเล (Submarine Cable) งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า  

(Substation) และงานก่อสร้างระบบสายส่ง (Transmission line)

โดยคาดว่าในปี 2560 จะมีโครงการขนาดใหญ่เปิดเสนอให้ประมูล

งานอีกหลายโครงการ และงานโครงการวางระบบเคเบิลใต้ทะเล 

(Submarine Cable) ขนาดใหญ่ ซึ่งกลุ่มกิจการคาดว่าจะชนะการ

ประมูลในโครงการดังกล่าวในปี 2560

ปี
จ�ำนวน

โครงกำรหลัก

มูลค่ำโครงกำร

หลัก

กำรรับรู้รำยได้

ของโครงกำร

หลัก

รำยได้จำก

ธุรกิจวิศวกรรม

และโครงกำร

พิเศษ

สัดส่วนของรำย

ได้ของโครงกำร

หลัก

หมำยเหตุ

2558 2 1,950.00 656.71 665.21 98.72% ก

2559 3 1,624.95 114.61 169.73 67.52% ข

2560 4 2,869.31 1,126.42 1,151.13 97.85% ค
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 ต้นทุนขายของบรษิทัฯ แบ่งออกเป็นต้นทุนขายจากธุรกิจจดั

จ�าหน่ายสายสัญญาณ  ต้นทุนขายจากธุรกิจโทรคมนาคม  และ

ต้นทนุขายจากธุรกิจวศิวกรรมและโครงการพิเศษ โดยส�าหรบัปีบญัชี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560  บริษัทฯ มีต้นทุน

ขายทั้งสิ้น 2,340.29 ล้านบาท 2,253.74 และ 3,621.18 ล้านบาท 

ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 3.70 และเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 3.70 ส�าหรับต้นทุนขายปี 2559 และ 2560 ตามล�าดับ 

 

 ต้นทุนขายจากธุรกิจจดัจ�าหน่ายสายสญัญาณส�าหรบัปีบญัชี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 มีจ�านวนทั้งสิ้น 

1,509.78 ล้านบาท 1,515.35 ล้านบาท และ 1,565.89 ล้านบาท 

ตามล�าดับ หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.37 และร้อยละ 3.34 ใน

ปี 2559 และ 2560 ตามล�าดับ ซึ่งเป็นผลมาจากความผันผวนของ

ราคาทองแดงและอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการต่อรองราคาสินค้า

จากผูใ้ช้งานแต่อย่างไรก็ตามฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ ได้พยายามหา

แนวทางบริหารจัดการความผันผวนอันเกิดจากปัจจัยดังกล่าวแล้ว 

ซึ่งคาดว่าอัตราก�าไรขั้นต้นจะเริ่มกลับมาอยู่ที่ระดับเดิมได้โดยเร็ว

 

 ต้นทุนจากธุรกิจโทรคมนาคมส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 อยู่ที่ 296.88 ล้านบาท 602.35 

ล้านบาท และ 800.66 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 102.89 และร้อยละ 32.92 ตามล�าดับ ซึ่งเป็นไปตามทิศทาง

เดียวกับรายได้จากธุรกิจโทรคมนาคม โดยต้นทุนหลักแยกตามราย

ได้แต่ละประเภทเป็นดังนี้

   ต้นทุนจากการให้บรกิารให้เช่าวงจร ประกอบไปด้วย  

   ค่าเสื่อมราคา ค่าบ�ารุงรักษาโครงข่าย ค่าบริการเช่า 

   วงจรและอปุกรณ์ ค่าเช่าเสาเพ่ือการพาดสาย เป็นต้น

   ต้นทุนจากการให ้บริการติดตั้งวงจรโครงข ่าย  

   ประกอบไปด้วย วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ค่าแรง 

   ผู้รับเหมา และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานก่อสร้าง 

   อื่นๆ เป็นต้น

   ต้นทุนจากการให้บริการเช่าพ้ืนท่ีดาต้าเซ็นเตอร ์ 

   ประกอบไปด้วย ค่าเสือ่มราคา ค่าสาธารณูปโภค และ 

   ต้นทุนอื่นๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการให้บริการเช่าพ้ืนที่ 

   ดาต้าเซ็นเตอร์ เป็นต้น

 ต้นทุนจากธุรกิจวศิวกรรมและโครงการพิเศษ ส�าหรบัปีบญัชี 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 อยู่ที่ 533.63 ล้าน

บาท 136.04 ล้านบาท และ 1,254.63 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิด

เป็นการลดลงร้อยละ 74.51 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 822.25 ตามล�าดับ 

ซึง่เป็นไปในทิศทางเดียวกับรายได้จากธุรกิจวศิวกรรมโครงการและ

โครงการพิเศษ และข้ันความส�าเรจ็ของงานก่อสร้างตามท่ีได้อธิบาย

ไว้ในข้อ (1) โดยต้นทุนจากธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ จะ

ประกอบไปด้วยวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ค่าแรงผู้รับเหมา และ

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานก่อสร้างอื่นๆ เป็นต้น 

 (2) ต้นทุนจำกกำรขำยและบริกำร

ประเภท

งบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1.  ต้นทุนจากการธุรกิจจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณ

2.  ต้นทุนจากการให้บริการให้เช่าวงจรและพื้นที่

     ดาต้าเซ็นเตอร์    

3.  ต้นทุนจากการรับเหมาติดตั้งวงจรโครงข่าย

4.  ต้นทุนจากธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ

1,509.78

218.28

78.60

533.63

49.03

7.09

2.55

17.33

1,515.35

329.37

272.98

136.04

50.99

11.08

9.19

4.58

1,565.89

426.77

373.89

1,254.63

36.84

10.04

8.80

29.51

รวมต้นทุนขาย 2,340.29 76.01 2,253.74 75.83 3,621.18 85.18
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 (3)   ก�ำไรขั้นต้น

ประเภท

งบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1.  ก�าไรขั้นต้นจากธุรกิจจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณ

2.  ก�าไรขั้นต้นจากธุรกิจโทรคมนาคม

3.  ก�าไรขั้นต้นจากธุรกิจวิศวกรรมและโครงการ

464.25

122.03

131.58

23.52

29.13

19.78

472.46

182.06

33.70

23.77

23.21

19.85

435.67

248.76

(103.50)

21.77

23.70

(8.99)

ก�าไรขั้นต้นรวม 717.85 23.47 688.22 23.39 580.93 13.82

 ก�าไรขัน้ต้นรวมส�าหรบัปีบญัชสีิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2558 

2559 และ 2560 อยู่ท่ี 717.85 ล้านบาท 688.22 ล้านบาท และ 

580.93 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นอัตราก�าไรข้ันต้นร้อยละ 

23.47 ร้อยละ 23.39 และร้อยละ 13.82 ตามล�าดับ ซึ่งอัตราก�าไร

ขั้นต้นดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับก�าไรข้ัน

ต้นจากธุรกิจจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณ เนื่องจากมูลค่ารายได้จาก

ธุรกิจจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณคิดเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงเมื่อ

เทียบกับรายได้รวม คือ ประมาณร้อยละ 50-60 ของรายได้รวม 

 ก�าไรข้ันต้นจากธุรกิจจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณส�าหรับปี

บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 อยู่ที่ 464.25 

ล้านบาท 472.46 ล้านบาท และ 435.67 ล้านบาทตามล�าดับ หรือ

คิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 23.52 ร้อยละ 23.77 และร้อยละ 

21.77 ตามล�าดับ โดยบรษิทัฯ สามารถควบคมุอตัราขัน้ต้นของธุรกิจ

จดัจ�าหน่ายสายสญัญาณให้อยู่ในระดบัท่ีสงูกว่าร้อยละ 20 ได้ เนือ่ง

มาจากการบรหิารจดัการการสัง่ซือ้ท�าให้บรษิทัฯ ได้รบัประโยชน์จาก

ขนาดการสัง่ซือ้ (Economy of Scale) การท�าสญัญาซือ้ขายเงนิตรา

ต่างประเทศล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของ

อัตราแลกเปลี่ยนโดยท�าให้สามารถก�าหนดราคาต้นทุนสินค้าท่ี

แน่นอนได้เพ่ือท่ีจะสามารถก�าหนดราคาขายท่ีให้ส่วนต่างตาม

นโยบายก�าหนดราคาของบริษัทฯ และการที่บริษัทฯ เป็นผู้น�าใน

ตลาดจดัจ�าหน่ายสายสญัญาณท�าให้บรษิทัฯ สามารถเป็นผูก้�าหนด

ราคาสินค้าในตลาดได้โดยส่วนใหญ่ 

 ก�าไรขั้นต้นจากธุรกิจโทรคมนาคม ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวัน

ที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 122.03 ล้านบาท 

182.06 ล้านบาทและ 248.76 ล้านบาทตามล�าดบั หรอืคดิเป็นอตัรา

ก�าไรข้ันต้นร้อยละ 29.13 ร้อยละ 23.21 และร้อยละ 23.70 ตาม

ล�าดับ ซึ่งอัตราก�าไรข้ันต้นของธุรกิจโทรคมนาคมเปลี่ยนแปลงโดย

เกิดจาก 

  อตัราก�าไรขัน้ต้นจากการให้บรกิารให้เช่าวงจรและพ้ืนที ่

  ดาต้าเซ็นเตอร์คงที่ที่ระดับประมาณ 25% 

  อัตราก�าไรขั้นต้นจากการรับเหมาติดตั้งวงจรโครงข่าย 

  เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ท่ี 20.76% เป็น 22.07% เพ่ิมขึ้น  

  1.31% เน่ืองจากปี 2559 บริษัทฯ รับงานโครงการ 

  ประชารัฐ (In School) ซึ่งมีอัตราก�าไรขั้นต้นค่อนข้างต�่า 

  กว่าปกติ อย่างไรก็ตามอัตราก�าไรขั้นต้นเฉลี่ยของทั้ง  

  2 ปียังคงสูงกว่านโยบาย คือ ร้อยละ 20 โดยต้นทุนการ 

  ให้บริการติดต้ังโครงข่ายท่ีส�าคัญ ประกอบด้วย ต้นทุน 

  ค่าอุปกรณ์ และต้นทุนค่าจ้างผู้รับเหมาในการติดตั้ง

 ก�าไรข้ันต้นจากธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ ส�าหรบัปี

บญัชสีิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 131.58 

ล้านบาท 33.70 ล้านบาท และ (103.50) ล้านบาทตามล�าดับ หรือ

คิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 19.78 ร้อยละ 19.85 และขาดทุน

ร้อยละ 8.99 ตามล�าดับ ซึ่งบริษัทฯพยายามควบคุมอัตราก�าไรขั้น

ต้นให้อยู่ในระดับร้อยละ 20 แต่อย่างไรก็ตามในปี 2560 อัตราก�าไร

ข้ันต้นจากธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ มกีารเปล่ียนแปลงลด

ลงจากปีก่อนท่ี 19.85% เป็น (8.99)% ลดลง 28.84% ทั้งน้ีสืบ

เนื่องจากการที่บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 

ได้ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด สามประสิทธ์ิ  ในนามกิจการร่วมค้า
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เอสจ ีแอนด์ อนิเตอร์ลิง้ค์ฯ “(SG and INTERLINK CONSORTIUM)” 

เข้ารบัด�าเนนิงานภายใต้สญัญางานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ป ีงบประมาณ  

2554 - 2560) กับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) มูลค่า

งาน 1,980 ล้านบาท (รวมภาษมีลูค่าเพ่ิมแล้ว) โดยเริม่ท�างานตัง้แต่ 

14 กันยายน 2559 และมกี�าหนดแล้วเสรจ็ 990 วัน ซึง่ได้แบ่งขอบเขต

และมูลค่างาน ดังต่อไปนี้

 1. SG (หจก. สามประสิทธิ์) 

  : 1,113.97  ล้านบาท ขอบเขตงาน งานก่อสร้างระบบ 

   สุขาภิบาล

 2. INTERLINK (บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น)

  :  866.03  ล้านบาท ขอบเขตงาน ระบบไฟฟ้าและ

   สื่อสาร

 SG and INTERLINK CONSORTIUM  ได้เริ่มท�างาน 

ตามขอบเขตงานท่ีก�าหนดในสัญญามาได้ระยะเวลาหน่ึง และ 

คู่ CONSORTIUM ได้ประสบปัญหาการท�างานล่าช้ากว่าก�าหนดการ

ท�าให้คูส่ญัญามสีทิธิยกเลกิสญัญาและน�าไปสูข่ัน้ตอนทางกฏหมาย 

อืน่ๆ ได้ท้ังนีต้ามเง่ือนไขสญัญาของทางภาครฐัคู่Consortiumนัน้ถูก

ก�าหนดให้ต้องรับผิดชอบร่วมกัน

 โดยบริษัทฯ ได้พยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด 

เพ่ือที่จะให้งานส�าเร็จลุล่วงไปข้างหน้าได้เพราะงานส่วนของ  

INTERLINK (บมจ. อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมวินิเคชัน่): 866.03  ล้านบาท 

ขอบเขตงาน ระบบไฟฟ้าและสือ่สาร นัน้จะต้องด�าเนินการภายหลงั

จากงานก่อสร้างแล้วเสร็จซึ่งหากไม่สามารถเข้าด�าเนินการได้จะมี

ผลเสียตามมาที่มากขึ้น โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก 

(บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ�ากัด)  เข้ามาให้ค�าปรึกษา  จน

ในท่ีสุดได้ตกลงก�าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบใหม่ เพ่ือประโยชน์

ในการด�าเนินงานโครงการ และท�าให้สามารถบรรลเุป้าหมายในการ

ส่งมอบงานตามเวลาท่ีก�าหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้างฯ  โดย  

INTERLINK (บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น)จ�าเป็นจะต้องเข้า

ด�าเนินงานทั้งหมดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางด้านเวลาที่ก�าหนดไว้

 จากการด�าเนินการดังกล่าว ทางบริษัทฯได้ท�าการประมาณ

การค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากงานส่วนก่อสร้างหักลบกับงานของบรษิทัใน

ส่วนงานไฟฟ้าแล้วจะท�าให้มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นในโครงการฯ มูลค่า

ประมาณ 152 ล้านบาท (ทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขประมาณ

การที่แย่ที่สุด Worst Case Scenario)

 ซึง่ตามนโยบายทางบญัชไีด้ท�าการรบัรูป้ระมาณการดงักล่าว

ทันที ในงบการเงินประจ�าปี 2560 ของบริษัทฯ 

 รายได้อื่นของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย รายได้ดอกเบี้ยรับ 

ก�าไรจากการท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า/อัตรา

แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ และรายได้อืน่ๆ อนัเนือ่งมาจากการ

ด�าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ

 ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 

2560 รายได้อื่นของบริษัทฯ อยู่ที่ 20.84 ล้านบาท 30.00 ล้านบาท 

และ 48.89 ล้านบาทตามล�าดับ หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 43.95 และ 

63.00 ในปี 2559 และ ปี 2560 ตามล�าดับ 

 (4)   รำยได้อื่น

ประเภท

งบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้อื่น 20.84 0.68 30.00 1.01 48.89 1.15
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 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ รายการหลัก

ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายเงินเดือนและโบนัสของพนักงาน ค่า  

ค่าเสื่อมราคา ค่านายหน้า ค่าโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

 ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 

2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ�านวนประมาณ 

366.85 ล้านบาท 388.09 ล้านบาท และ 477.19 ล้านบาท ตาม

ล�าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 11.91 ร้อยละ 13.06 และร้อยละ 11.23 

ของรายได้รวม ตามล�าดบั ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารมกีารเพ่ิม

ข้ึนมาจากค่าใช้จ่ายพิเศษ (ค่าปรบักรมศุลกากร) ท้ังน้ีหากไม่นับรวม

ค่าใช้จ่ายพิเศษดังกล่าวจะพบว่าค่าใช้จ่ายฯ ของบริษัทฯมีการเพิ่ม

ขึ้นตามการเติบโตของรายได้ของบริษัทฯ และตามภาวะเงินเฟ้อ

ทั่วไป 

 ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 

2560 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินจ�านวน 36.92 ล้านบาท 44.56 

ล้านบาท และ 66.25 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยต้นทุนทางการเงิน

ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยจากการกู้ยืมซึ่งจะเพ่ิมข้ึนใน

ทศิทางเดยีวกันกับยอดเงนิกู้ ณ สิน้ปี 2560 บรษิทัฯ มเีงนิกู้ยืมจาก

สถาบนัการเงนิจ�านวน 1,844.64 ล้านบาท และหน้ีสนิตามสญัญา

เช่าทางการเงินจ�านวน 57.11 ล้านบาท

 (5)   ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร

ประเภท

งบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่วมค้า

242.94

123.91

-

7.89

4.02

-

256.39

131.56

0.14

8.63

4.43

0.00

278.93

193.70

4.56

6.56

4.56

0.11

รวม 366.85 11.91 388.09 13.06 477.19 11.23

 (6)   ต้นทุนทำงกำรเงิน

ประเภท

งบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงิน  
ต้นทุนทางการเงิน-งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 36.92 44.56 66.25

รวมต้นทุนทำงกำรเงิน 36.92 44.56 66.25
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 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 

บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานเท่ากับ 266.45 ล้านบาท 

227.16 ล้านบาท และ 69.59 ล้านบาท ตามล�าดบั หรอืคดิเป็นอตัรา

การลดลงร้อยละ 14.75 และอัตราการลดลงร้อยละ 69.38 ในปี 

2559 และปี 2560 ตามล�าดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

 - ในปี 2560 มีค่าใช้จ่ายพิเศษ(ค่าปรับกรมศุลกากร)  

  จ�านวน 35.43 ล้านบาท

 - การรับรู ้ผลขาดทุนจากงานโครงในธุรกิจวิศวกรรม 

  โครงการ ตามที่ได้อธิบายไว้ในข้อ (1)

 (7)   ภำษีเงินได้

ประเภท

งบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

334.93

68.47

285.54

58.38

86.39

16.83

อัตรำภำษีเงินได้ (ร้อยละ) 20.44 20.45 19.48

20.45 และร้อยละ 19.48 ของก�าไรก่อนภาษีเงินได้ตามล�าดับโดย

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่ที่อัตราร้อยละ 20

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 68.47 ล้านบาท 58.38 ล้านบาท 

และ 16.83 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 20.44 ร้อยละ 

 (8)   ก�ำไรสุทธิ

ประเภท

งบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ก�าไรส�าหรับปี 266.45 227.16 69.56

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

เกษียณอายุสุทธิจากภาษี

5.71 (0.87) (6.80)

ก�าไรเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับงวดสุทธิจากภาษี 5.71 (0.87) (6.80)

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 272.16 226.29 62.76

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

อัตราก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงาน

อัตราก�าไรเบ็ดเสร็จรวม

8.65%

8.84%

7.64%

7.61%

1.64

1.48
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 - การรับรู้รายได้จากธุรกิจโทรคมนาคม เน่ืองจากธุรกิจ

โทรคมนาคมมีการเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็วท�าให้มีรายได้

เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการให้บริการเช่า

โครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกทั่วประเทศ ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ และรับ

เหมาติดตั้งวงจรโครงข่ายในธุรกิจโทรคมนาคมที่มีการเติบโต 

อย่างสูง

 (9)   กำรจ่ำยเงินปันผล
บริษัทฯ  มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 40 ของ

ก�าไรสุทธิประจ�าปีของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ 

และหักส�ารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นด้วย เว้นแต่บริษัทฯ มีความจ�าเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยาย

กิจการ

17.2 ฐำนะกำรเงิน
 (1)   สินทรัพย์
 สัดส่วนระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม ่

หมุนเวียนของกลุ่มกิจการในปี 2558 2559 และ 2560  ดังนี้ ร้อยละ 

33 ต่อร้อยละ 67 ในปี 2558  ร้อยละ 49 ต่อร้อยละ 51 ในปี 2559 

และร้อยละ 51 ต่อร้อยละ 49 ในปี 2560 ตามล�าดับ 

 

 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 

และ 2560 เท่ากับ  3,450.09 ล้านบาท 5,585.90 ล้านบาท และ  

7,129.62 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 

61.91 และร้อยละ 25.71 ในปี 2559 และ 2560 

 

 ส�าหรับปี 2560 เมื่อเทียบกับปี 2559 สินทรัพย์รวมของบ

รษิทัฯ เพ่ิมขึน้จ�านวน 1,457.93 ล้านบาท ซึง่ส่วนใหญ่เกิดจาก บรษิทั 

อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด(มหาชน) (บริษัทย่อย) ได้มีการลงทุน

ก่อสร้างโครงข่าย INTERLINK FIBER OPTIC NETWORK เพิ่มขึ้น 

559.84 ล้านบาท และเพ่ิมข้ึนจากรายได้ค้างรับงานโครงการ

วิศวกรรมและติดต้ังโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกเพ่ิมข้ึน 859.79 ล้าน

บาท เน่ืองจากกลุ่มบริษัทมีงานโครงการขนาดใหญ่ท่ีอยู่ระหว่าง

ด�าเนินงาน เป็นต้น  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 จากผลการ

ด�าเนินงานที่ดีที่ผ่านมาโดยของบริษัทฯ ท�าให้บริษัทฯ มีเงินสด

หมนุเวียนค่อนข้างสงู โดยบรษิทัฯ มนีโยบายในการน�าเงนิส่วนเกิน

ไปลงทุนหาผลตอบแทนในระยะสัน้ ซึง่แสดงอยู่ในรายการเงนิลงทนุ

ชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี  2555 เป็นต้นมาถึงปัจจุบันบริษัทฯ 

ได้เริ่มการลงทุนก่อสร้างโครงข่าย INTERLINK FIBER OPTIC 

NETWORK ท่ัวประเทศ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง และในปี 

2560 บริษัทฯมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ท่ีเริ่มด�าเนินงานก่อน

 (2)   เงินสดและรำยเทียบเท่ำเงินสด/เงินลงทุนชั่วครำว/เงินฝำกธนำคำรที่มีข้อจ�ำกัดในกำรใช้

ประเภท

งบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้

 

 

304.87

118.41

-

 

 

  694.53

  751.40

     8.00

 

919.73

0.20

8.00

รวม 423.28 1,453.93 927.93
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สร้างมาตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน รวมท้ังโครงการก่อสร้างและติด

ตัง้โครงข่ายไฟเบอร์ออฟตกิ โดยบรษิทัฯได้ท�าการจดัหาเงนิในหลาย

วิธีได้แก่การออกหุ้นเพ่ิมทุนและสามารถระดมทุนมาได้ประมาณ 

386 ล้านบาท(ในปี 2556) และได้รับเงินจากใบส�าคัญแสดงสิทธิที่

จะซือ้หุน้(Warrant) รวมประมาณ 300 ล้านบาท(ในปี 2557-2559) 

และบริษัทย่อยได้มีเสนอขายหุ้นแก่ผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้

รับเงินจ�านวน 1,040 ล้านบาท(ในปี 2559) เป็นต้น

 (3)   ลูกหนี้กำรค้ำ
   ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ เมื่อพิจารณาแยกตามอายุหนี้ที่ค้างช�าระนับจากวันที่ครบก�าหนดช�าระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ปี 2559 และปี 2560 สามารถจ�าแนกได้ดังนี้

ประเภท

งบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ลูกหนี้อายุ 0 - 3 เดือน

ลูกหนี้อายุมากกว่า 3 เดือน - 6 เดือน

ลูกหนี้อายุมากกว่า 6 เดือน - 12 เดือน

ลูกหนี้อายุมากกว่า 12 เดือน

282.98

5.95

2.38

6.73

402.07

10.12

10.33

12.01

544.53

43.20

17.20

23.03

รวม

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

298.04

(12.01)

434.53

(17.30)

627.96

(18.76)

ลูกหนี้กำรค้ำสุทธิ 286.03 417.23 609.20

 ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 

และ 2560 เท่ากับ 286.03 ล้านบาท 417.23 ล้านบาท และ 609.20 

ล้านบาท ตามล�าดับ โดยยอดลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ มีแนวโน้ม

เพ่ิมสูงข้ึนในปีในปี 2560 ซึง่สอดคล้องกับการเพ่ิมขึน้ของรายได้ของ

ธุรกิจจัดจ�าหน่าย และธุรกิจโทรคมนาคม   

 บรษิทัฯ มนีโยบายต้ังค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเท่าจ�านวนท่ีคาด

ว่าจะเสียหายจากการเรียกเก็บเงินไม่ได้จากลูกหนี้ โดยผลเสียหาย

นีป้ระมานขึน้จากการพิจารณาฐานะและหลกัประกันของลกูหน้ี โดย

ตั้งส�ารองในอัตราร้อยละ 100 ส�าหรับลูกหนี้ที่มีอายุเกิน 120 วัน

 (4)  รำยได้ค้ำงรับจำกธุรกิจวิศวกรรมโครงกำรและเงินประกันผลงำนค้ำงรับ

ประเภท

งบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายได้ค้างรับจากธุรกิจวิศวกรรมโครงการ

เงินประกันผลงานค้างรับ

69.28

0.22

427.24

4.66

1,287.03

62.10

รวม 69.50 346.11 1,349.13
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 รายได้ค้างรบัจากธุรกิจวิศวกรรมโครงการและเงนิประกันผล

งานเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากงานโครงการขนาดใหญ่ท่ีกลุ่มบริษัทชนะการ

ประมูล ทั้งโครงการในธุรกิจวิศวกรรม และโครงการติดตั้งโครงข่าย

ไฟเบอร์ออฟติก ในธุรกิจโทรคมนาคม เป็นต้น 

 สนิทรพัย์หมนุเวียนอืน่ของบรษิทัฯ เพ่ิมขึน้ส่วนใหญ่เป็นลกู

หน้ีภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีถูกหัก ณ ท่ีจ่าย ท่ีเกิดขึ้นจากการ

ก่อสร้างโครงข่าย Interlink Fiber Optic Network และการด�าเนิน

ธุรกิจของกลุ่มบริษัท

 (5)  สินค้ำคงเหลือ

ประเภท

งบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินค้าส�าเร็จรูป

สินค้าระหว่างทาง

192.17

33.87

259.50

13.99

238.49

12.51

รวม

หัก ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย

226.04

(1.95 )

273.49

(3.04)

251.00

(2.68)

สินค้ำคงเหลือสุทธิ 224.09 270.45 248.32

 (6)  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ประเภท

งบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 117.82 146.05 189.30

 สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 

และ 2560 เท่ากับ 224.09 ล้านบาท 270.45 ล้านบาท และ 248.32 

ล้านบาท ตามล�าดับ บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารการจัดเก็บ

สินค้าคงเหลือ เพื่อให้ มีสินค้าสามารถตอบสนองต่อความต้องการ

ของตลาดได้อย่างเหมาะสม โดยในการสั่งสินค้าแต่ละครั้งบริษัทฯ 

จะใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 1 เดือน 

 บริษัทฯ มีการส�ารองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยส�าหรับสินค้าที่

เคลือ่นไหวช้า โดยพจิารณาตามสภาพของสนิค้าทีล้่าสมยัหรอืเสือ่ม

สภาพจริง ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 

2560 บริษัทฯ มีการต้ังส�ารองค่าเผ่ือสินค้าเส่ือมสภาพเป็นจ�านวน

เงิน 1.95 ล้านบาท 3.04 ล้านบาท และ 2.68 ล้านบาท ตามล�าดับ 

ซึ่งจ�านวนเงินดังกล่าวเป็นยอดของสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหวมา

เป็นเวลานานเกินกว่า 1 ปี 
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กันมายาวนานจึงสามารถเจรจาต่อรองในส่วนของสินเชื่อทางการ

ค้าและต้นทนุสนิค้าได้ ดงันัน้วัตถุประสงค์เพ่ือให้เอือ้ต่อการท�าธุรกิจ

ของบรษิทัฯ ท้ังส้ิน ท้ังน้ีท่ีผ่านมา บรษิทัท่ีกิจการไปลงทุนไม่มปัีญหา

ด้านการเงินแต่อย่างใด

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์อยู่ท่ี 2,271.62 ล้านบาท 2,767.50 ล้านบาท 

และ 3,327.34 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยยอดที่เพ่ิมข้ึน ส่วนใหญ่

เป็นการลงทุนก่อสร้างโครงข่าย INTERLINK FIBER OPTIC NET-

WORK ทั่วประเทศ

 (9) หนี้สิน

ประเภท

งบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รวมหนี้สินหมุนเวียน

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

816.22

818.93

1,312.53

1,171.08

2,373.43

1,577.84

รวมหนี้สิน 1,635.15 2,483.61 3,951.27

 (7)  เงินลงทุนทั่วไป

ประเภท
ประเภทธุรกิจ

จ�านวนที่ถือครอง ราคาทุน  (บาท)

หุ้น % 2558 2559 2560

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

บจ. อี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล (1991) ซื้อมาขายไป 8,000 หุ้น 10 2,250,000 2,250,000 2,250,000

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

รวม    2,250,000 2,250,000 2,250,000

 การลงทุนในบริษัทข้างต้น เป็นการลงทุนเพ่ือใช้เป็นช่อง

ทางในการติดต่อด�าเนินธุรกิจ โดย บริษัท อี.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล 

(1991) จ�ากัด เป็นหนึ่งในบริษัทผู ้รับจ้างผลิตตู ้ใส ่อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์และสือ่สารโทรคมนาคมให้แก่บรษิทัซึง่มคีวามสมัพันธ์

 (8)  ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

ประเภท

งบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,271.62 2,767.50 3,327.34
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีหนี้

สินรวมเท่ากับ 1,635.15 ล้านบาท 2,397.82 ล้านบาท และ 

3,951.27 ล้านบาท ตามล�าดับ ซ่ึงหนี้สินของบริษัทฯ มีแนวโน้มท่ี

จ�านวนท่ีเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากการลงทุนของธุรกิจโทรคมนาคมโดยเกิด

จากรายการส�าคัญดังนี้

- เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพ่ือน�ามาใช้หมุนเวียนใน

โครงการ Interlink Fiber Optic Network (ณ 31 ธ.ค. 2559 และ2560 

เท่ากับ 1,213.90 ล้านบาทและ 1,919.64 ล้านบาทตามล�าดับ)

 (10) ส่วนของผู้ถือหุ้น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีส่วน

ของผู้ถือหุ้น 1,814.70 ล้านบาท 3,188.08 ล้านบาท และ 3,178.36  

ล้านบาท ตามล�าดับ โดยส่วนของผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ มีการ

เปลีย่นแปลงตามผลก�าไร(ขาดทุน)ของบรษิทัฯ โดยในปี 2559 บรษิทั

ย่อยของบริษัทฯ ได้ท�าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์

ท�าให้ส่วนทุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 1,040 ล้านบาท และใน

ปี 2559 บริษัทฯได้ระดมทุนโดยมีผู้ถือหุ้นมาใช้ใบส�าคัญแสดงสิทธิ

(Warrant) จ�านวน214 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบ

ริษัทฯในปี 2559 ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก

 ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 

บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลทั้งสิ้น 73.30 ล้านบาท 90.02 

ล้านบาท และ 72.48 ล้านบาท ตามล�าดบั โดยคดิเป็นอตัราการจ่าย

เงินปันผลท่ีสม�่าเสมอที่ร้อยละ 41.10 ร้อยละ 42.40 และร้อยละ 

43.03   ตามล�าดับ ของก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลัง

หักส�ารองตามกฎหมาย 

17.3 กำรวิเครำะห์สภำพคล่อง
 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องในปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 1.40 เท่า 2.22 เท่า และ 

1.53 เท่า ตามล�าดับ โดยบริษัทมีอัตราสภาพคล่องที่มีเสถียรภาพ 

ถึงแม้ว่าบรษิทัฯ ได้เริม่มกีารลงทุนก่อสร้างโครงข่าย Interlink Fiber 

Optic Network ทั่วประเทศ ในปี 2555 เป็นต้นมา ซึ่งต้องใช้เงิน

ลงทุนจ�านวนมาก แต่บริษัทก็ได้มีการวางแผนป้องกันความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่องดังกล่าวด้วยการ ระดมทุนเพ่ิมทุนและการขอการ

สนับสนุนทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ 

 (1)  กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน
ในปีบญัชสีิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บรษิทัฯ มกีระแส

เงนิสดทีไ่ด้มาจากกิจกรรมด�าเนนิงาน 97.81 ล้านบาท และ (335.75) 

ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งลดลงเนื่องจากในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯการ

ลงทุนในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งโครงการวิศวกรรมและ

โครงการก่อสร้างโครงข่ายไฟเบอร์ออฟตกิทีอ่ยูร่ะหว่างการก่อสร้าง

ท�าให้ต้องใช้เงินลงทุนในโครงการดังกล่าวจ�านวนมาก โดยในปี 

2560 มีรายได้ค้างรับงานโครงการเพ่ิมขึ้นจากปี 2559 จ�านวน 

859.79 ล้านบาท เป็นต้น 

 (2)   กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
 ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ 

มกีระแสเงนิสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสทุธิ 1,224.85 ล้านบาท 7.25 

ล้านบาท ตามล�าดบั โดยกระแสเงนิสดจากการลงทนุส่วนใหญ่ใช้ไป

ในการก่อสร้างโครงข่าย INTERLINK FIEBER OPTIC NETWORK  

ทั่วประเทศ โดยมีการลงทุนในโครงการดังกล่าวประมาณ 505.89 

ล้านบาทและ  742.47  ล้านบาท โดยในปี 2560 บริษัทมีกระแส

เงินสดรับจากเงินฝากประจ�าท่ีครบก�าหนดไถ่ถอนจ�านวน 751.20 

ล้านบาทตามล�าดับ

 (3)   กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
 ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ 

มีกระแสเงินสดรับสุทธิในกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 1,517.35 ล้าน

บาทและ 568.20 ล้านบาทตามล�าดับ โดยส่วนใหญ่เป็นกระแสเงิน

ทีไ่ด้รบัสทุธิจากการสนบัสนุนทางการเงนิจากสถาบนัการเงนิส�าหรบั

การลงทุนในโครงการก่อสร้างโครงข่าย Interlink Fiber Optic  

Network ทั่วประเทศ จ�านวน 748.88 ล้านบาท บริษัทได้มีการจ่าย

เงินสดปันผลจ�านวน 72.48 ล้านบาท

17.4 แหล่งที่มำของเงินทุน

 (1) ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงินทุน
 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 0.90 เท่า 0.78 เท่า และ 

1.24 เท่าตามล�าดับ ซึ่งระดับของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือ

หุ้นยังอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมตามท่ีบริษัทได้มีการควบคุมไว้ ถึง

แม้ว่ากิจการจะมีการลงทุนในโครงการก่อสร้างโครงข่าย Interlink 

Fiber Optic Network ทั่วประเทศ และโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

หลายโครงการ ซึง่ส่งผลให้บรษิทัต้องมกีารจดัหาเงนิท�าให้อตัราส่วน

หน้ีสินต่อทุนอาจสูงข้ึน แต่บริษัทยังคงมีผลประกอบการท่ีดีและมี

การบริหารจัดการเพื่อควบคุมไม่ให้อัตราส่วนดังกล่าวสูงขึ้น 
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17.5 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
  ในช่วงสามปีที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ตรวจสอบบัญชี ดังตารางต่อไปนี้ 

บริษัทที่รับการตรวจ ผู้ตรวจสอบบัญชี
ค่าตอบแทนการตรวจ

สอบบัญชี
ค่าบริการ

อื่น
รวม (บาท)

งบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส 

1,135,000 - 1,135,000

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด(มหาชน) บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส 

855,000 - 855,000

บรษิทั อนิเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอน็จเินยีริง่ จ�ากัด บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส 

350,000 - 350,000

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ�ากัด บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส 

80,000 - 80,000

2,420,000 - 2,420,000

งบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส 

1,285,000 - 1,285,000

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด(มหาชน) บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส 

955,000 - 955,000

บรษิทั อนิเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอน็จเินยีริง่ จ�ากัด บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส 

350,000 - 350,000

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ�ากัด บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส 

80,000 - 80,000

2,670,000 - 2,670,000

งบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส 

1,500,000 - 1,500,000

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด(มหาชน) บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส 

1,400,000 - 1,400,000

บรษิทั อนิเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอน็จเินยีริง่ จ�ากัด บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส 

360,000 - 360,000

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ�ากัด บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส 

80,000 - 80,000

3,340,000 - 3,340,000
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18. รำยงำนของผู้สอบบัญชีและงบกำรเงิน

 เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ควำมเห็น
 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย 

 (“กลุ่มกิจการ”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด

เฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบกำรเงินที่ตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

  งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 

  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุด 

  วันเดียวกัน 

  งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น 
 ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรบัผดิชอบของ

ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการ

และบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการทีก่�าหนดโดยสภาวิชาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัติามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ  ซึง่เป็นไปตาม

ข้อก�าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ข้าพเจ้า

เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ
 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่องการรับรู้รายได้และต้นทุนจากธุรกิจวิศวกรรมและการให้

บริการติดตั้งโครงข่ายเป็นเร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบและน�าเรื่องเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการ

เงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับ

เรื่องเหล่านี้
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เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ

การรบัรูร้ายได้และต้นทนุจากธุรกิจวิศวกรรมและการให้บรกิารตดิ
ตั้งโครงข่าย 

อ้างถึงนโยบายการบัญชีข้อ 2.22  เรื่องการรับรู้รายได้

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้และต้นทุนจากธุรกิจวิศวกรรมและ
การให้บรกิารตดิตัง้โครงข่ายโดยใช้วิธีอตัราส่วนงานทีท่�าเสรจ็ ขัน้
ของความส�าเรจ็นัน้ใช้วธีิวัดโดยอ้างองิจากสดัส่วนของต้นทุนทีเ่กิด
ขึ้นของงานที่ได้ท�าเสร็จจนถึงปัจจุบันกับประมาณการต้นทุนการ
ก่อสร้างของทั้งโครงการเมื่อเสร็จสิ้น

ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเรื่องนี้เนื่องจาก

1) รายได้จากธุรกิจวิศวกรรมและการให้บริการติดตั้งโครงข่าย
เป็นจ�านวนที่มีสาระส�าคัญมากถึงร้อยละ 38 ของรายได้รวมซึ่ง
ครอบคลุมโครงการท่ัวประเทศจ�านวนมากทั้งโครงการขนาดเล็ก
และโครงการขนาดใหญ่
ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาติดตั้งยาวนานกว่า 1 ปี และ

2) การรับรู้รายได้ตามวิธีอัตราส่วนงานที่ท�าเสร็จเกี่ยวข้องกับ
การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการประมาณการต้นทุนท่ีจะเกิด
ขึ้นจนกระทั่งงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

กระบวนการตรวจสอบที่ส�าคัญของข้าพเจ้าที่เก่ียวข้องกับการ
ประมาณการของผู้บริหารรวมถึง

1) การทดสอบการควบคุมของกระบวนการจัดท�าประมาณการ
เกี่ยวกับต้นทุนของงานตามสัญญาที่ประมาณไว้ทั้งหมด และ
การทดสอบต้นทุนการก่อสร้างทีจ่ะต้องจ่ายจนกระทัง่งานก่อสร้าง
แล้วเสร็จท่ีประมาณไว้โดยการสอบถามวิศวกรโครงการเก่ียวกับ
รายละเอียดของต้นทุนแต่ละส่วนและตรวจหลักฐานสนับสนุน
ที่เกี่ยวข้อง
2) การทดสอบการควบคุมของวงจรรายได้และลูกหน้ี และวงจร
รายจ่ายและเจ้าหนี้ส�าหรับโครงการ
3) ตรวจสอบเอกสารประกอบส�าหรับต้นทุนที่เกิดขึ้นของงานที่
ท�าเสร็จจนถึงปัจจุบัน และประเมินความถูกต้องของขั้นความ
ส�าเร็จของงานก่อสร้างในรายงานความคืบหน้าของโครงการซึ่งมี
การจัดท�าเป็นรายเดือนโดยการ

- เปรยีบเทยีบขัน้ความส�าเรจ็ตามอตัราส่วนของงานท่ีท�าเสรจ็
ซึ่งประเมินจากสัดส่วนของต้นทุนท่ีเกิดขึ้นของงานท่ีได้ท�าเสร็จ
จนถึงปัจจุบันกับประมาณการต้นทุนก่อสร้างของท้ังโครงการเมื่อ
เสร็จส้ิน กับอัตราส่วนของงานท่ีท�าเสร็จตามการส�ารวจทาง
กายภาพโดยวิศวกร และพิจารณาผลต่างท่ีเกิดขึ้นว่าต้องมีการ
ปรับปรุงหรือไม่

- ทดสอบต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับการเรียกเก็บเงิน
จากผู้ขายหรือผู้ให้บริการเพ่ือประเมินความครบถ้วนของการ
บันทึกบัญชีต้นทุน

- ค�านวณข้ันความส�าเร็จของงานในรายงานความคืบหน้า
ของโครงการซึ่งมีการจัดท�าเป็นรายเดือน

- เย่ียมชมสถานที่ก่อสร้างและสถานที่ติดตั้งโครงข่ายใน
บางพ้ืนท่ี และสังเกตการณ์วิธีการวัดข้ันความส�าเร็จของงานโดย
วิศวกร

ข้าพเจ้าพบว่าการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารและการประมาณการ
ทีเ่ก่ียวข้องกับการรบัรูร้ายได้จากธุรกิจวิศวกรรมและการให้บรกิาร
ติดตั้งโครงข่ายสอดคล้องกับหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้รับ
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ข้อมูลอื่น 
 กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานน้ัน ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจ�าปีภายหลังวันที่ใน

รายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 

 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อ

ข้อมูลอื่น

 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่า

ข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

 เมือ่ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรปุได้ว่ามกีารแสดงข้อมลูท่ีขัดต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องสือ่สาร

เรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามที่ควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรบัผดิชอบเกีย่วกับการควบคมุภายในทีก่รรมการพิจารณาว่าจ�าเปน็ เพือ่ให้สามารถจัดท�างบการเงนิ

รวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด 

ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการ

ด�าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงาน

ต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดด�าเนินงาน หรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าท่ีช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท�ารายงานทางการเงนิของกลุ่มกิจการและ

บริษัท

ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร
 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดย

รวมปราศจากการแสดงข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของ

ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า

การปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมลูท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคัญท่ีมอียู่ได้เสมอไป ข้อมลู

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

เหล่านี้ 

 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัย

เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

  ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ 

  กิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยง 

  เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยง 

  ทีไ่ม่พบข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กิดจากข้อผดิพลาด เนือ่งจาก 

  การทจุรติอาจเก่ียวกับการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูท่ีไม่ตรง 
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  ตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

  ท�าความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในทีเ่ก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์  

  แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท

  ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชท่ีีกรรมการใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปิดเผย 

  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยกรรมการ 

  สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐานการสอบ 

  บัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างม ี

  นัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด�าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความ 

  ไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวข้องในงบการเงนิรวม 

  และงบการเงนิเฉพาะกิจการ หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเหน็ของข้าพเจ้าจะเปลีย่นแปลงไป ข้อสรปุของข้าพเจ้า 

  ขึน้อยูกั่บหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบัจนถึงวันท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ หรอืสถานการณ์ 

  ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง 

  ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบ 

  การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตกุารณ์ในรปูแบบท่ีท�าให้มกีารน�าเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตามทีค่วร 

  ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ 

  ภายในกลุ่มกิจการเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ 

  การปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัย

ส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน ถ้าหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ

ของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ

และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจ

พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

 จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกจิการในงวดปัจจบุนัและก�าหนดเป็นเรือ่งส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ่งเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 

เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่

ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ

มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด

พงทวี  รัตนะโกเศศ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795

กรุงเทพมหานคร

27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
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งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงนิ 

 

 

 

 

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 919,733,835 694,528,701 744,876,076 467,464,969
เงินลงทุนระยะสัน้ 8 200,000 751,396,001 200,000 748,396,001
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น สุทธิ 9 902,124,256 467,712,852 615,633,363 301,066,955
สินทรัพย์อนุพันธ์การเงิน 32.1 85,636 4,315,644 58,383 501,729
รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม 10 1,287,033,405 427,240,162 732,254,245 123,749,837
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทอ่ืน 19,108,520 40,000,000 1,108,520 40,000,000
สินค้าคงเหลือ สุทธิ 11 248,311,527 270,453,203 248,311,527 270,453,203
เงินประกันผลงานส่วนท่ีจะถึงกําหนด
รับชําระภายในหน่ึงปี 58,308,246 4,658,890 39,383,186 -

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 12 189,304,199 146,052,775 21,228,667 1,627,218

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,624,209,624 2,806,358,228 2,403,053,967 1,953,259,912

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากัดในการใช้ 13 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย สุทธิ 14 - - 332,414,716 332,414,716
เงินลงทุนในการร่วมค้า 15 65,296,916 36,858,574 - -
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 16 3,327,339,603 2,767,503,887 258,425,624 246,139,891
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ 17 19,908,339 8,994,753 1,331,390 786,814
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี สุทธิ 19 59,840,199 29,433,824 36,011,401 9,659,349
เงินประกันผลงาน 3,792,606 - 2,061,278 -
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 18,983,783 12,287,058 1,940,165 973,083

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,505,411,446 2,865,328,096 642,434,574 600,223,853

รวมสินทรัพย์ 7,129,621,070 5,671,686,324 3,045,488,541 2,553,483,765

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 18 250,800,000 - 120,000,000 -
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 20 1,510,445,672 974,549,678 726,462,373 330,186,007
หนีส้ินอนุพันธ์การเงิน 32.1 7,851,332 481,653 1,023,277 166,289
ส่วนของหนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงิน
ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี สุทธิ 21 34,116,627 41,597,088 - -

ส่วนของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี สุทธิ 22 179,404,539 98,341,752 - -

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง 356,224,710 161,351,219 226,999,741 136,990,780
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 3,771,354 19,354,105 3,680,761 18,761,565
ส่วนของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 23 4,810,000 1,620,086 4,600,000 -

หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 26,003,352 15,236,282 9,421,699 4,177,737

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 2,373,427,586 1,312,531,863 1,092,187,851 490,282,378

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงิน สุทธิ 21 22,989,827 37,768,826 - -
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สุทธิ 22 1,534,432,208 1,115,554,517 - -
สํารองค่าประกันงานธุรกิจวิศวกรรม 58,324 2,113,468 - 1,980,095
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 23 20,357,342 15,639,993 15,668,507 12,718,212

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,577,837,701 1,171,076,804 15,668,507 14,698,307

รวมหนีสิ้น 3,951,265,287 2,483,608,667 1,107,856,358 504,980,685

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

 

 

 

 

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบยีน
หุ้นสามัญจํานวน 362,423,986 หุ้น 
   มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท
      (31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
      หุ้นสามัญจํานวน 362,479,447 หุ้น
      มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 362,423,986 362,479,447 362,423,986 362,479,447

ทุนท่ีออกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญจํานวน 362,423,986 หุ้น 
   มูลค่าท่ีได้รับชําระแล้วหุ้นละ 1 บาท
      (31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
      หุ้นสามัญจํานวน 362,423,986 หุ้น 
      ชําระเต็มมูลค่าแล้วหุ้นละ 1 บาท) 24 362,423,986 362,423,986 362,423,986 362,423,986

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 24 770,857,410 770,857,410 770,857,410 770,857,410
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 27 36,242,398 36,242,398 36,242,398 36,242,398
ยังไม่ได้จัดสรร 942,646,701 993,608,156 768,108,389 878,979,286

ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
จากการถือหุ้นในบริษัทย่อยสุทธิจากภาษี 461,504,845 461,504,845 - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 2,573,675,340 2,624,636,795 1,937,632,183 2,048,503,080
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 604,680,443 563,440,862 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 3,178,355,783 3,188,077,657 1,937,632,183 2,048,503,080

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 7,129,621,070 5,671,686,324 3,045,488,541 2,553,483,765

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

 

 
 

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้จากการขาย 2,001,563,610 1,987,809,168 2,015,946,007 2,006,727,658
รายได้จากธุรกิจวิศวกรรม 1,151,133,436 169,732,922 1,124,604,032 169,074,467
รายได้จากการให้บริการโครงข่าย
และพืน้ท่ีดาต้าเซ็นเตอร์ 569,660,433 439,909,760 - -

รายได้จากการให้บริการติดตัง้โครงข่าย 479,754,792 344,488,596 - -
รายได้ค่าบริการอ่ืนและรายได้อ่ืน 48,894,039 29,995,802 26,567,062 19,932,828
รวมรายได้ 4,251,006,310 2,971,936,248 3,167,117,101 2,195,734,953
ต้นทุนจากการขาย (1,565,893,057) (1,515,346,367) (1,578,693,783) (1,533,228,918)
ต้นทุนจากธุรกิจวิศวกรรม (1,254,634,458) (136,040,174) (1,230,150,038) (135,512,503)
ต้นทุนจากการให้บริการโครงข่ายและ
พืน้ท่ีดาต้าเซ็นเตอร์ (426,766,488) (329,367,381) - -

ต้นทุนจากการให้บริการติดตัง้โครงข่าย (373,888,980) (272,984,224) - -
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ (278,925,378) (256,394,896) (236,600,859) (210,669,328)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (193,696,059) (131,555,965) (160,158,342) (104,834,963)
ต้นทุนทางการเงิน (66,249,696) (44,564,477) - -
รวมค่าใช้จ่าย (4,160,054,116) (2,686,253,484) (3,205,603,022) (1,984,245,712)
กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งจากเงินลงทุน
ในการร่วมค้า 90,952,194 285,682,764 (38,485,921) 211,489,241

ส่วนแบง่ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 15 (4,561,658) (141,326) - -
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 86,390,536 285,541,438 (38,485,921) 211,489,241
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 29 (16,828,605) (58,377,358) 6,364,649 (41,628,132)
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 69,561,931 227,164,080 (32,121,272) 169,861,109
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการท่ีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงานสุทธิจากภาษี 23, 29 (6,799,348) (870,458) (6,265,168) -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปีสุทธิจากภาษี (6,799,348) (870,458) (6,265,168) -
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 62,762,583 226,293,622 (38,386,440) 169,861,109

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ) 

 

 

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
- ส่วนท่ีเป็นของเจ้าของของบริษัทใหญ่ 28,079,142 220,860,793 (32,121,272) 169,861,109
- ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 41,482,789 6,303,287 - -

69,561,931 227,164,080 (32,121,272) 169,861,109

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
- ส่วนท่ีเป็นของเจ้าของของบริษัทใหญ่ 21,523,002 220,002,680 (38,386,440) 169,861,109
- ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 41,239,581 6,290,942 - -

62,762,583 226,293,622 (38,386,440) 169,861,109

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุ้น) 30 0.08 0.63 (0.09) 0.48
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น) 30 0.08 0.62 (0.09) 0.48

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



167

งบ
แส

ดง
กา

รเ
ป
ลี่ย

น
แป

ลง
ส่ว

น
ขอ

งเ
จ้า

ขอ
ง

งบ
แส

ดง
กา

รเป
ลี่ย

นแ
ปล

งส่
วน

ขอ
งเจ้

าข
อง

 

 

     บริ
ษัท

 อ
ินเ
ตอ

ร์ลิ
ง้ค์

 ค
อม

มิว
นิเ
คชั่

น 
จํา

กัด
 (ม

หา
ชน

)
สํา

หรั
บปี

สิน้
สุด

วัน
ที่ 

31
 ธ
ันว

าค
ม 
พ.
ศ.

 25
60

งบ
กา

รเ
งิน

รว
ม

ส่ว
นเ
กิน

จา
ก

ทุน
เรื
อน

หุ้น
กา

รเ
ปลี่

ยน
แป

ลง
จัด

สร
รแ

ล้ว
 -

รว
มส่

วน
ขอ

ง
ที่อ

อก
แล

ะ
 ส่
วน

เกิ
น

สัด
ส่ว

นก
าร
ถือ

หุ้น
 สํ
าร
อง

เจ้
าข

อง
ส่ว

นไ
ด้เ
สีย

ที่ไ
ม่มี

รว
ม

ชํา
ระ
แล้

ว
มูล

ค่า
หุ้น

ใน
บริ

ษัท
ย่อ

ย
ตา

มก
ฎห

มา
ย

ยัง
ไม่

ได้
จัด

สร
ร

ขอ
งบ

ริษั
ทใ

หญ่
อํา

นา
จค

วบ
คุม

ส่ว
นข

อง
เจ้
าข

อง
หม

าย
เห
ตุ

บา
ท

บา
ท

บา
ท

บา
ท

บา
ท

บา
ท

บา
ท

บา
ท

ยอ
ดค

งเห
ลือ

ต้น
ปี 
ณ

 วัน
ที่ 

1 ม
กร

าค
ม 
พ.
ศ.

 25
59

33
4,6

53
,85

1
57
6,4

66
,46

5
-

34
,81

6,6
66

86
5,0

51
,69

8
1,8

10
,98

8,6
80

3,7
11
,85

0
1,8

14
,70

0,5
30

กา
รเ
ปลี่

ยน
แป

ลง
ใน

ส่ว
นข

อง
เจ้
าข

อง
สํา

หรั
บปี

 
เพิ่ม

ทุน
ในหุ้

นส
ามั
ญจ

าก
กา
รแป

ลง
สภ
าพ
ใบส

ําค
ัญแ

สด
งส
ิทธ
ิ

24
27
,77

0,1
35

19
4,3

90
,94

5
-

-
-

22
2,1

61
,08

0
-

22
2,1

61
,08

0
เงิน

ปัน
ผล

26
-

-
-

-
(90

,02
0,4

90
)

(90
,02

0,4
90
)

-
(90

,02
0,4

90
)

สํา
รอง

ตา
มก
ฎห
มา
ย

27
-

-
-

1,4
25
,73

2
(1,
42
5,7

32
)

-
-

-
กํา
ไรเ
บด็
เสร็

จรว
มส
ําห
รับ
ปี

-
-

-
-

22
0,0

02
,68

0
22
0,0

02
,68

0
6,2

90
,94

2
22
6,2

93
,62

2
ส่ว
นเกิ

นจ
าก
กา
รเป

ลี่ย
นแ
ปล
งส
ัดส
่วน
กา
รถื
อหุ้
นใน

บริ
ษัท

ย่อ
ย

-
-

46
1,5

04
,84

5
-

-
46
1,5

04
,84

5
55
3,4

38
,07

0
1,0

14
,94

2,9
15

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ
 วัน

ที่ 
31

 ธ
ันว

าค
ม 
พ.
ศ.

 25
59

36
2,4

23
,98

6
77
0,8

57
,41

0
46
1,5

04
,84

5
36
,24

2,3
98

99
3,6

08
,15

6
2,6

24
,63

6,7
95

56
3,4

40
,86

2
3,1

88
,07

7,6
57

ส่ว
นข

อง
เจ้
าข

อง
ขอ

งบ
ริษั

ทใ
หญ่ กํา
ไร
สะ

สม



168

งบ
แส

ดง
กา

รเ
ป

ลี่ย
น

แป
ลง

ส่ว
น

ขอ
งเ

จ้า
ขอ

ง 
(ต

่อ)
งบ

แส
ดง

กา
รเป

ลี่ย
นแ

ปล
งส่

วน
ขอ

งเจ้
าข

อง
 (ต่

อ)
 

 

           บริ
ษัท

 อ
ินเ
ตอ

ร์ลิ
ง้ค์

 ค
อม

มิว
นิเ
คชั่

น 
จํา

กัด
 (ม

หา
ชน

)
สํา

หรั
บปี

สิน้
สุด

วัน
ที่ 

31
 ธ
ันว

าค
ม 
พ.
ศ.

 25
60

ส่ว
นเ
กิน

จา
ก

ทุน
เรื
อน

หุ้น
กา

รเ
ปลี่

ยน
แป

ลง
จัด

สร
รแ

ล้ว
 -

รว
มส่

วน
ขอ

ง
ที่อ

อก
แล

ะ
 ส่
วน

เกิ
น

สัด
ส่ว

นก
าร
ถือ

หุ้น
 สํ
าร
อง

เจ้
าข

อง
ส่ว

นไ
ด้เ
สีย

ที่ไ
ม่ม

ี
รว
ม

ชํา
ระ
แล้

ว
มูล

ค่า
หุ้น

ใน
บริ

ษัท
ย่อ

ย
ตา

มก
ฎห

มา
ย

ยัง
ไม่

ได้
จัด

สร
ร

ขอ
งบ

ริษั
ทใ

หญ่
อํา

นา
จค

วบ
คุม

ส่ว
นข

อง
เจ้
าข

อง
หม

าย
เห
ตุ

บา
ท

บา
ท

บา
ท

บา
ท

บา
ท

บา
ท

บา
ท

บา
ท

ยอ
ดค

งเห
ลือ

ต้น
ปี 
ณ

 วัน
ที่ 

1 ม
กร

าค
ม 
พ.
ศ.

 25
60

36
2,4

23
,98

6
77

0,8
57

,41
0

46
1,5

04
,84

5
   

36
,24

2,3
98

99
3,6

08
,15

6
2,6

24
,63

6,7
95

56
3,4

40
,86

2
3,1

88
,07

7,6
57

กา
รเ
ปลี่

ยน
แป

ลง
ใน

ส่ว
นข

อง
เจ้
าข

อง
สํา

หรั
บปี

 
เงิน

ปัน
ผล

26
-

-
-

-
(72

,48
4,4

57
)

(72
,48

4,4
57

)
-

(72
,48

4,4
57

)
กํา
ไรเ
บด็
เสร็

จรว
มส
ําห
รับ
ปี

-
-

-
-

21
,52

3,0
02

21
,52

3,0
02

41
,23

9,5
81

62
,76

2,5
83

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ
 วัน

ที่ 
31

 ธ
ันว

าค
ม 
พ.
ศ.

 25
60

36
2,4

23
,98

6
77

0,8
57

,41
0

46
1,5

04
,84

5
36

,24
2,3

98
94

2,6
46

,70
1

2,5
73

,67
5,3

40
60

4,6
80

,44
3

3,1
78

,35
5,7

83

ส่ว
นข

อง
เจ้
าข

อง
ขอ

งบ
ริษั

ทใ
หญ่ กํา
ไร
สะ

สม

งบ
กา

รเ
งิน

รว
ม



169

งบ
แส

ดง
กา

รเ
ป

ลี่ย
น

แป
ลง

ส่ว
น

ขอ
งเ

จ้า
ขอ

ง 
(ต

่อ)
งบ

แส
ดง

กา
รเป

ลี่ย
นแ

ปล
งส่

วน
ขอ

งเจ้
าข

อง
 (ต่

อ)
 

บริ
ษัท

 อ
ินเ
ตอ

ร์ลิ
ง้ค์

 ค
อม

มิว
นิเ
คชั่

น 
จํา

กัด
 (ม

หา
ชน

)
สํา

หรั
บปี

สิน้
สุด

วัน
ที่ 

31
 ธ
ันว

าค
ม 
พ.
ศ.

 25
60

 ทุ
นที่

ออ
กแ

ละ
จัด

สร
รแ

ล้ว
 -

รว
ม

ชํา
ระ
แล้

ว
 ส่
วน

เกิ
นมู

ลค่
าหุ้

น
สํา

รอ
งต

าม
กฎ

หม
าย

ยัง
ไม่

ได้
จัด

สร
ร

ส่ว
นข

อง
เจ้
าข

อง
หม

าย
เห
ตุ

บา
ท

บา
ท

บา
ท

บา
ท

บา
ท

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ
 วัน

ที่ 
1 ม

กร
าค

ม 
พ.
ศ.

 25
59

33
4,6

53
,85

1
57
6,4

66
,46

5
34
,81

6,6
66

80
0,5

64
,39

9
1,7

46
,50

1,3
81

กา
รเ
ปลี่

ยน
แป

ลง
ใน

ส่ว
นข

อง
เจ้
าข

อง
สํา

หรั
บปี

 
เพิ่ม

ทุน
ในหุ้

นส
ามั
ญจ

าก
กา
รแป

ลง
สภ
าพ
ใบส

ําค
ัญแ

สด
งส
ิทธ
ิ

24
27
,77

0,1
35

19
4,3

90
,94

5
-

-
22
2,1

61
,08

0
เงิน

ปัน
ผล

26
-

-
-

(90
,02

0,4
90
)

(90
,02

0,4
90
)

สํา
รอง

ตา
มก
ฎห
มา
ย

27
-

-
1,4

25
,73

2
(1,
42
5,7

32
)

-
กํา
ไรเ
บด็
เสร็

จรว
มส
ําห
รับ
ปี

-
-

-
16
9,8

61
,10

9
16
9,8

61
,10

9

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ
 วัน

ที่ 
31

 ธ
ันว

าค
ม 
พ.
ศ.

 25
59

36
2,4

23
,98

6
77
0,8

57
,41

0
36
,24

2,3
98

87
8,9

79
,28

6
2,0

48
,50

3,0
80

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ
 วัน

ที่ 
1 ม

กร
าค

ม 
พ.
ศ.

 25
60

36
2,4

23
,98

6
77
0,8

57
,41

0
36
,24

2,3
98

87
8,9

79
,28

6
2,0

48
,50

3,0
80

กา
รเ
ปลี่

ยน
แป

ลง
ใน

ส่ว
นข

อง
เจ้
าข

อง
สํา

หรั
บปี

 
เงิน

ปัน
ผล

26
-

-
-

(72
,48

4,4
57
)

(72
,48

4,4
57
)

ขา
ดทุ
นเบ

ด็เส
ร็จร

วม
สํา
หรั
บปี

-
-

-
(38

,38
6,4

40
)

(38
,38

6,4
40
)

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ
 วัน

ที่ 
31

 ธ
ันว

าค
ม 
พ.
ศ.

 25
60

36
2,4

23
,98

6
77
0,8

57
,41

0
36
,24

2,3
98

76
8,1

08
,38

9
1,9

37
,63

2,1
83

กํา
ไร
สะ

สม

งบ
กา

รเ
งิน

เฉ
พา

ะ
กิจ

กา
ร



170

งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงนิสด 

 

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี 86,390,536 285,541,438 (38,485,921) 211,489,241
รายการปรับปรุงกําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิ
   จากกิจกรรมดําเนินงาน
   - ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 180,985,022 144,565,112 27,829,574 25,379,500
   - ตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 19,906,731 11,190,923 4,618,913 3,342,897

- ส่วนแบง่ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 4,561,658 141,326 - -
- กําไรจากการขายอาคารและอุปกรณ์ (455,724) (2,430,557) (455,724) (2,430,557)
- ตัดจําหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11,070 37,109 11,070 37,109
- ตัดจําหน่ายงานระหว่างก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมโครงข่าย 11,978,926 10,078,736 - -
- ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - 89,000 - 89,000
- ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไม่เกิดขึน้ 522,718 (5,213,943) 43,570 (1,188,419)
- หนีส้งสัยจะสูญ (กลับรายการ) 1,459,831 5,287,599 (170,646) 2,493,463
- หนีสู้ญ - 64,002 - 64,002
- ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (357,657) 1,096,565 (357,657) 1,096,565
- ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 1,801,597 1,859,987 - -
- สํารองค่าส่งเสริมการขาย (กลับรายการ) 3,304,303 2,403,309 3,304,303 2,403,309
- สํารองค่าประกันงานธุรกิจวิศวกรรม (กลับรายการ) (2,055,144) (114,323) (1,980,095) 2,148

   - ดอกเบีย้รับ (14,564,002) (7,193,588) (13,016,462) (12,046,332)
- ต้นทุนทางการเงิน 66,249,696 44,564,477 - -

   - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 2,338,077 1,716,544 978,835 936,685
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์
และหนีส้ินดําเนินงาน 362,077,638 493,683,716 (17,680,240) 231,668,611

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงาน
- ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (455,339,317) (172,298,572) (318,687,729) (86,702,459)
- รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม (859,793,243) (272,174,923) (608,504,408) (29,925,767)
- สินค้าคงเหลือ 22,499,333 (47,455,387) 22,499,333 (47,455,387)
- เงินประกันผลงาน (57,441,962) (4,439,211) (41,444,464) -
- สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (42,274,032) (28,559,436) (19,547,822) (839,026)
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (6,696,725) (2,862,612) (967,082) (55,573)
- เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 559,852,465 127,043,913 393,409,108 22,097,593
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง 194,873,491 75,563,935 90,008,961 51,203,496
- หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 10,767,070 (2,027,888) 5,243,962 (3,503,448)
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย (2,930,000) - (1,260,000) -

เงินได้มาจากการดําเนินงาน (274,405,282) 166,473,535 (496,930,381) 136,488,040
- จ่ายภาษีเงินได้ (61,340,912) (69,318,572) (33,501,915) (43,720,630)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (335,746,194) 97,154,963 (530,432,296) 92,767,410

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

 
 

 

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากัดในการใช้ - (8,000,000) - (8,000,000)
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสัน้ 751,196,001 - 748,196,001 -
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในเงินลงทุนระยะสัน้ - (632,988,968) - (714,988,969)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทย่อย - - - 850,000,000
เงินสดรับจากเงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทอ่ืน 40,000,000 - 40,000,000 -
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ ยืมแก่บริษัทอ่ืน (19,108,520) (40,000,000) (1,108,520) (40,000,000)
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า (33,000,000) (36,999,900) - -
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 541,345 2,490,151 541,345 2,430,561
เงินสดจ่ายซือ้ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (742,467,639) (505,587,816) (39,264,732) (39,814,781)
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ ยืมเพื่อซือ้ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (8,890,264) (4,370,911) - -
เงินสดจ่ายซือ้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (9,640,345) (6,506,600) (725,750) (336,000)
เงินสดรับจากดอกเบีย้รับ 14,122,127 7,115,717 12,689,516 23,070,664

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (7,247,295) (1,224,848,327) 760,327,860 72,361,475

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายคืนหนีส้ินสัญญาเช่าการเงิน (44,744,713) (42,684,206) - -
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 250,800,000 - 120,000,000 -
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 600,000,000 492,000,000 - -
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (99,200,000) (15,700,000) - -
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ ยืมระยะยาว (1,920,000) (1,280,000) - -
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ - 214,421,080 - 214,421,080
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย - 1,040,000,000 - -
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย - (31,321,356) - -
จ่ายเงินปันผล 26 (72,484,457) (90,020,490) (72,484,457) (90,020,490)
จ่ายดอกเบีย้ (64,252,207) (48,067,876) - -

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 568,198,623 1,517,347,152 47,515,543 124,400,590

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ สุทธิ 225,205,134 389,653,788 277,411,107 289,529,475
ยอดคงเหลือต้นปี 694,528,701 304,874,913 467,464,969 177,935,494

ยอดคงเหลือปลายปี 919,733,835 694,528,701 744,876,076 467,464,969

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
บาท บาท บาท บาท

รายการท่ีมิใช่เงินสด
- เจ้าหนีค้่าซือ้ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 366,737,104 386,080,291 1,251,796 432,077
- เจ้าหนีค้่าซือ้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,225,600 - - -
- ลูกหนีค้่าขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - - - (5,537,766)
- ซือ้สินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 22,485,253 - - -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมีที่อยู่
ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้ คือ เลขท่ี 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 
บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการรายงานข้อมลูจงึรวมเรียกบริษัทและบริษัท
ยอ่ยวา่ “กลุม่กิจการ” 
 
การประกอบธุรกิจหลกัของกลุม่กิจการ คือ เป็นผู้ นําเข้าและจดัจําหน่ายสายสญัญาณคอมพวิเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การรับเหมาออกแบบและติดตัง้ระบบโครงข่ายสายสญัญาณ และระบบเครือข่าย (Network and Cabling System) สําหรับ
คอมพิวเตอร์และส่ือสารโทรคมนาคม รวมถงึการให้บริการเช่าวงจรส่ือสารความเร็วสงูและให้บริการพืน้ท่ีดาต้าเซน็เตอร์ 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
 

2 นโยบายการบัญชี  
นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัท่ีใช้ในการจดัทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัตอ่ไปนี ้

2.1 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดัทําขึน้ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบญัญติัการ
บญัชี พ.ศ. 2543 ซึง่หมายความถงึมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใต้พระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และ
ตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการจดัทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน
ภายใต้พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดัทําขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิมในการวดัมลูค่าขององค์ประกอบของงบ
การเงินยกเว้นเร่ืองท่ีอธิบายในนโยบายการบญัชีในลําดบัตอ่ไป 
 
การจดัทํางบการเงินให้สอดคล้องกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชีท่ีสําคญั
และการใช้ดลุยพินิจของผู้บริหารซึง่จดัทําขึน้ตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชีของกลุม่กิจการไปถือปฏิบติั กลุม่
กิจการเปิดเผยเร่ืองการใช้ดลุยพินิจของผู้บริหาร หรือความซบัซ้อน หรือเก่ียวกบัข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนยัสําคญั
ตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตฯุ ข้อ 5 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมี
เนือ้ความขดัแย้งกนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เก่ียวข้อง  
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
(“มาตรฐานการบัญชี”) ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560  
 
กลุม่กิจการได้ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวข้องกบักลุม่กิจการ ซึง่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  
พ.ศ. 2560 โดยการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีดงักลา่วไมมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัตอ่กลุม่กิจการ 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มกจิการ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้
สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิการไม่ได้นํามาตรฐาน
ที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏบัิตก่ิอนวันบังคับใช้ 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองงบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12  เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสียในกิจการอ่ืน 
   (ปรับปรุง 2560)  
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงใน
หนีส้นิของกิจการท่ีเกิดขึน้จากกิจกรรมจดัหาเงินทัง้ท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการท่ีไมใ่ช่เงินสด 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชดัเจนในเร่ืองวิธีการบญัชีสําหรับภาษีเงินได้รอตดับญัชี
กรณีมีสนิทรัพย์ท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยติุธรรมท่ีมีจํานวนต่ํากวา่มลูคา่ฐานภาษีของสนิทรัพย์ ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

- กรณีสนิทรัพย์ท่ีวดัด้วยมลูคา่ยติุธรรมมีมลูคา่ต่ํากวา่ฐานภาษีของสนิทรัพย์นัน้ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลา
รายงาน จะถือว่ามีผลแตกตา่งชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษีเกิดขึน้ 

- ในการประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสนันิษฐานวา่จะได้รับประโยชน์จากสนิทรัพย์
ในมลูคา่ท่ีสงูกว่ามลูคา่ตามบญัชีได้  

- ในกรณีท่ีกฎหมายภาษีอากรมีข้อจํากดัเก่ียวกบัแหลง่ท่ีมาของกําไรทางภาษี ท่ีสามารถใช้ประโยชน์สนิทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตดับญัชีได้เฉพาะในประเภทท่ีกําหนด การพจิารณาการจะได้ใช้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ภาษี
เงินได้รอตดับญัชีจะต้องนําไปประเมินรวมกนักบัสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนั
เทา่นัน้ 

- ในการประมาณกําไรทางภาษีในอนาคตจะไมร่วมจํานวนท่ีใช้หกัภาษีท่ีเกิดจากการกลบัรายการของผล
แตกตา่งชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษีนัน้  

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชดัเจนวา่การเปิดเผยตามข้อกําหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี ้ให้ถือปฏิบติักบัสว่นได้เสียท่ีถกูจดัประเภทเป็นสนิทรัพย์ท่ีถือไว้ 
เพ่ือขาย ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 
ท่ีถือไว้เพ่ือขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก ยกเว้นการเปิดเผยข้อมลูทางการเงินโดยสรุป 
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ผู้บริหารของกลุม่กิจการได้ประเมินและพิจารณาวา่มาตรฐานการบญัชีดงักลา่วข้างต้นจะไมมี่ผลกระทบท่ีมีนยัสําคญั
ตอ่กลุม่กิจการ ยกเว้นเร่ืองการเปิดเผยข้อมลู 

 
2.3 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 
 

ข้อตกลงสมัปทานบริการระหวา่งภาครัฐกบัเอกชน คือ ข้อตกลงท่ีผู้ประกอบการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานและ/หรือเข้ามามี
สว่นร่วมในการพฒันา การดําเนินการ และการบํารุงรักษาโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจดัให้มีเพ่ือให้บริการแก่สาธารณชน ตาม
ช่วงเวลาท่ีระบใุนสญัญากบัหน่วยงานภาครัฐ โดยมีการกําหนดราคาท่ีผู้ประกอบการต้องเรียกเก็บจากหน่วยงานภาครัฐ
ตลอดระยะเวลาของข้อตกลงในการให้บริการไว้ในสญัญา และหน่วยงานภาครัฐจะเป็นผู้ กํากบัดแูลมาตรฐานการให้บริการ
และการปรับราคาตลอดระยะเวลาของข้อตกลงในการให้บริการ รวมทัง้เป็นผู้ควบคมุสว่นได้เสียคงเหลือท่ีสําคญัในโครงสร้าง
พืน้ฐานเม่ือสิน้สดุระยะเวลาของข้อตกลง 
 
กลุม่กิจการ (ในฐานะผู้ประกอบการก่อสร้างและการดําเนินงานโครงสร้างพืน้ฐาน) รับรู้สิง่ตอบแทนท่ีได้รับหรือค้างรับสําหรับ
การให้บริการก่อสร้างเป็นลกูหนีภ้ายใต้ข้อตกลงสมัปทาน หากกลุม่กิจการมีสทิธิอนัปราศจากเง่ือนไขตามสญัญาท่ีจะได้รับ
เงินสดหรือสนิทรัพย์ทางการเงินอ่ืนจากผู้ให้สมัปทาน (หน่วยงานภาครัฐ) โดยรับรู้มลูคา่เร่ิมแรกด้วยมลูคา่ยติุธรรม รวมทัง้ 
รับรู้รายได้ของงานก่อสร้างโดยอ้างอิงกบัขัน้ความสําเร็จของงานโดยวดัจากการสํารวจอตัราสว่นของงานก่อสร้างท่ีทําเสร็จ
กบังานก่อสร้างทัง้หมดตามสญัญาโดยพิจารณาจากการรับรองทางกายภาพตามเง่ือนไขท่ีได้ตกลงกบัลกูค้า และรับรู้รายได้
สําหรับการดําเนินการให้บริการเป็นรายได้เม่ือได้ให้บริการแล้วตามสญัญา 
 
ภาระผกูพนัตามสญัญาในการบํารุงรักษาหรือการปรับปรุงซอ่มแซมโครงสร้างนัน้สว่นท่ีไมใ่ช่การปรับปรุงเพ่ือยกระดบัจะรับรู้
และวดัมลูคา่ด้วยจํานวนประมาณการท่ีดีท่ีสดุของรายจ่ายท่ีต้องนําไปจ่ายชําระภาระผกูพนัในปัจจบุนั ณ วนัสิน้งวดบญัชี 

 
2.4 บญัชีกลุ่มกจิการ - เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมการงาน 

 
2.4.1 บริษัทย่อย  

บริษัทยอ่ยหมายถงึกิจการ (ซึง่รวมถงึกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุม่กิจการควบคมุ กลุม่กิจการควบคมุกิจการเม่ือกลุม่กิจการ
เปิดรับหรือมีสทิธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวข้องกบัผู้ได้รับการลงทนุและมีความสามารถท่ีจะทําให้เกิด 
ผลกระทบตอ่ผลตอบแทนนัน้จากการมีอํานาจเหนือผู้ได้รับการลงทนุ กลุม่กิจการรวมงบการเงินของบริษัทยอ่ยไว้ในงบ
การเงินรวมตัง้แตว่นัท่ีกลุม่กิจการมีอํานาจในการควบคมุบริษัทยอ่ย กลุม่กิจการจะไมนํ่างบการเงินของบริษัทยอ่ยมารวม
ไว้ในงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีกลุม่กิจการสญูเสียอํานาจควบคมุ 
 
กลุม่กิจการบนัทกึบญัชีการรวมธรุกิจท่ีไมใ่ช่การรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั  โดยถือปฏิบติัตามวิธีซือ้ สิง่ตอบ
แทนท่ีโอนให้สําหรับการซือ้บริษัทยอ่ยประกอบด้วยมลูคา่ยติุธรรมของสนิทรัพย์ท่ีกลุม่กิจการโอนให้และหนีส้นิท่ีก่อขึน้
เพ่ือจ่ายชําระให้แก่เจ้าของเดิมของผู้ถกูซือ้และสว่นได้เสียในสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีออกโดยกลุม่กิจการ สิง่ตอบแทนท่ีโอนให้
รวมถงึมลูคา่ยติุธรรมของสนิทรัพย์ หรือหนีส้นิท่ีผู้ ซือ้คาดวา่จะต้องจ่ายชําระตามข้อตกลง ต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้จะ
รับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายเม่ือเกิดขึน้ มลูคา่เร่ิมแรกของสนิทรัพย์ท่ีระบไุด้ท่ีได้มาและหนีส้นิท่ีระบไุด้ท่ีได้มาและหนีส้นิท่ีอาจจะ
เกิดขึน้ท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจจะถกูวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยติุธรรม ณ วนัท่ีซือ้ ในการรวมธุรกิจแตล่ะครัง้ กลุม่กิจการวดั
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มลูคา่ของสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุในผู้ถกูซือ้ด้วยมลูคา่ยติุธรรมหรือมลูคา่ของสนิทรัพย์สทุธิท่ีระบไุด้ของผู้ถกูซือ้
ตามสดัสว่นของหุ้นท่ีถือโดยสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ 

 
ในการรวมธุรกิจท่ีดําเนินการสําเร็จจากการทยอยซือ้ กลุม่กิจการต้องวดัมลูคา่สว่นได้เสียท่ีกลุม่กิจการถืออยูใ่นผู้ถกู
ซือ้ก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหมโ่ดยใช้มลูคา่ยติุธรรม ณ วนัท่ีซือ้และรับรู้ผลกําไรหรือขาดทนุท่ีเกิดขึน้จากการวดัมลูคา่
ใหมน่ัน้ในกําไรหรือขาดทนุ 
 
สิง่ตอบแทนท่ีคาดวา่จะต้องจ่ายออกไปโดยกลุม่กิจการ รับรู้ด้วยมลูคา่ยติุธรรม ณ วนัท่ีซือ้ การเปล่ียนแปลงในมลูคา่
ยติุธรรมของสิง่ตอบแทนท่ีคาดวา่จะต้องจ่ายท่ีรับรู้ภายหลงัวนัท่ีซือ้ซึง่จดัประเภทเป็นสนิทรัพย์หรือหนีส้นิให้รับรู้ใน
กําไรหรือขาดทนุ สิง่ตอบแทนท่ีคาดวา่จะต้องจ่ายซึง่จดัประเภทเป็นสว่นของเจ้าของต้องไมมี่การวดัมลูคา่ใหม ่และให้
บนัทกึการจ่ายชําระในภายหลงัไว้ในสว่นของเจ้าของ 
 
สว่นเกินของมลูคา่สิง่ตอบแทนท่ีโอนให้ มลูคา่สว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุในผู้ถกูซือ้ และมลูคา่ยติุธรรม ณ วนัซือ้
ธุรกิจของสว่นได้เสียในสว่นของเจ้าของของผู้ถกูซือ้ท่ีผู้ ซือ้ถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ ท่ีมากกวา่มลูคา่ยติุธรรมสทุธิ ณ 
วนัท่ีซือ้ของสนิทรัพย์สทุธิท่ีระบไุด้ท่ีได้มา ต้องรับรู้เป็นคา่ความนิยม หากมลูคา่ของมลูคา่สิ่งตอบแทนท่ีโอนให้ มลูคา่
สว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุในผู้ถกูซือ้ และมลูคา่ยติุธรรม ณ วนัซือ้ธุรกิจของสว่นได้เสียในสว่นของเจ้าของของผู้ถกู
ซือ้ท่ีผู้ ซือ้ถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ น้อยกวา่มลูคา่ยติุธรรมของสนิทรัพย์สทุธิของบริษัทยอ่ยท่ีได้มาเน่ืองจากการซือ้ใน
ราคาต่ํากวา่มลูคา่ยติุธรรม จะรับรู้สว่นตา่งโดยตรงไปยงักําไรขาดทนุ  
 
กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกนั ยอดคงเหลือ และกําไรท่ียงัไมไ่ด้เกิดขึน้จริงระหวา่งกนัในกลุม่กิจการ ขาดทนุท่ี
ยงัไมเ่กิดขึน้จริงก็จะตดัรายการในทํานองเดียวกนั เว้นแตร่ายการนัน้มีหลกัฐานว่าสนิทรัพย์ท่ีโอนระหวา่งกนัเกิดการ
ด้อยคา่ นโยบายการบญัชีของบริษัทยอ่ยได้ถกูปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายการบญัชีของกลุม่กิจการ 
 

2.4.2 รายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 
 
กลุม่กิจการปฏิบติัตอ่รายการกบัสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุเช่นเดียวกนักบัสว่นท่ีเป็นของเจ้าของของกลุม่กิจการ 
สําหรับการซือ้สว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ ผลตา่งระหวา่งสิง่ตอบแทนท่ีจ่ายให้และมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์
สทุธิของหุ้นท่ีซือ้มาในบริษัทยอ่ย และกําไรหรือขาดทนุจากการขายสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ 
จะถกูบนัทกึในสว่นของของเจ้าของ 
 

2.4.3 การจาํหน่ายบริษัทย่อย 
 

เม่ือกลุม่กิจการสญูเสียการควบคมุ ต้องหยดุรวมริษัทยอ่ยในการจดัทํางบการเงินรวม สว่นได้เสียในกิจการท่ีเหลืออยู่
จะวดัมลูคา่ใหมโ่ดยใช้มลูค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมลูคา่จะรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุ มลูคา่ยติุธรรมนัน้จะถือเป็น
มลูคา่ตามบญัชีเร่ิมแรกของมลูค่าของเงินลงทนุเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการวดัมลูคา่ในเวลาตอ่มาของ 
เงินลงทนุท่ีเหลืออยูใ่นรูปของบริษัทร่วม กิจการร่วมค้า หรือสนิทรัพย์ทางการเงิน สําหรับทกุจํานวนท่ีเคยรับรู้ในกําไร
ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบักิจการนัน้จะถกูปฏิบติัเสมือนวา่กลุม่กิจการมีการจําหน่ายสนิทรัพย์หรือ
หนีส้นิท่ีเก่ียวข้องนัน้ออกไป 
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2.4.4 การร่วมการงาน 

 
เงินลงทนุในการร่วมการงานจะถกูจดัประเภทเป็นการดําเนินงานร่วมกนัหรือการร่วมค้า โดยขึน้อยูก่บัสทิธิและภาระ
ผกูพนัตามสญัญาของผู้ เข้าร่วมการงานนัน้มากกวา่โครงสร้างรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน  

 
การดําเนินงานร่วมกนั 
 
การร่วมการงานจดัประเภทเป็นการดําเนินงานร่วมกนัเม่ือกลุม่กิจการมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผกูพนัในหนีส้ินท่ี
เก่ียวข้องกบัการร่วมการงานนัน้ โดยรับรู้สทิธิโดยตรงในสินทรัพย์ หนีส้นิ รายได้และคา่ใช้จ่ายของการดําเนินงาน
ร่วมกนั และสว่นแบง่ในสนิทรัพย์ หนีส้ิน รายได้ และคา่ใช้จ่ายท่ีร่วมกนัถือครองหรือก่อขึน้ ซึง่รายการดงักลา่วจะแสดง
รวมกบัรายการแตล่ะบรรทดัในงบการเงิน 
 
การร่วมค้า 
 
การร่วมการงานจดัประเภทเป็นการร่วมค้าเม่ือกลุม่กิจการมีสทิธิในสนิทรัพย์สทุธิของการร่วมการงานนัน้  
เงินลงทนุในการร่วมค้ารับรู้โดยใช้วิธีสว่นได้เสีย 
 

2.4.5 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทนุในบริษัทย่อย และการร่วมค้า จะบนัทกึบญัชีด้วยราคาทนุหกัคา่เผ่ือการด้อยคา่ 
ต้นทนุจะมีการปรับเพ่ือสะท้อนการเปล่ียนแปลงสิง่ตอบแทนท่ีเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ของสิง่ตอบแทนท่ี
คาดวา่ต้องจ่าย ต้นทนุจะรวมต้นทนุทางตรงท่ีเก่ียวข้องจากการได้มาของเงินลงทนุนี ้
 

2.5 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 
 

2.5.1 สกุลเงนิที่ใช้ในการดาํเนินงานและสกุลเงนิที่ใช้นําเสนองบการเงนิ 
 
รายการท่ีรวมในงบการเงินของแตล่ะบริษัทในกลุม่กิจการวดัมลูค่าโดยใช้สกลุเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
หลกัท่ีแต่ละบริษัทดําเนินงานอยู ่(สกลุเงินท่ีใช้ในการดําเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกลุเงินบาทซึง่เป็นสกลุเงินท่ีใช้
ในการดําเนินงานและสกลุเงินท่ีใช้นําเสนองบการเงินของกลุม่กิจการ 

 
2.5.2 รายการและยอดคงเหลือ 

 
รายการท่ีเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศแปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รายการ รายการกําไรและรายการขาดทนุท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายชําระท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ และท่ีเกิดจากการ
แปลงคา่สนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีเป็นตวัเงินซึง่เป็นเงินตราตา่งประเทศด้วยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัสิน้ปีได้บนัทกึไว้ใน
กําไรหรือขาดทนุ  
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เม่ือมีการรับรู้รายการกําไรหรือขาดทนุของรายการท่ีไมเ่ป็นตวัเงินไว้ในกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ องค์ประกอบของอตัรา
แลกเปล่ียนทัง้หมดของกําไรหรือขาดทนุนัน้จะรับรู้ไว้ในกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้กําไรหรือ
ขาดทนุของรายการท่ีไมเ่ป็นตวัเงินไว้ในกําไรหรือขาดทนุ องค์ประกอบของอตัราแลกเปล่ียนทัง้หมดของกําไรหรือ
ขาดทนุนัน้จะรับรู้ไว้ในกําไรหรือขาดทนุด้วย 
 

2.6 อนุพนัธ์ทางการเงนิ 
 
กลุม่กิจการรับรู้อนพุนัธ์ทางการเงินเม่ือเร่ิมแรกตามมลูคา่ยติุธรรม ณ วนัท่ีในสญัญา และวดัมลูคา่อนพุนัธ์ทางการเงินแตล่ะ
ประเภทใหมภ่ายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกด้วยมลูค่ายติุธรรม รายการกําไรและขาดทนุจากอนพุนัธ์ทางการเงินซึง่เก่ียวข้องกบั
เงินกู้ ยืมจะนํามาหกักลบกนัในการนําเสนอรายงานทางการเงินโดยแสดงอยูใ่นต้นทนุทางการเงินในกําไรหรือขาดทนุ 
สว่นรายการกําไรและขาดทนุจากอนพุนัธ์ทางการเงินซึง่เก่ียวข้องกบัรายการค้าปกติจะนํามาหกักลบกนัในการนําเสนอรายงาน
ทางการเงิน โดยแสดงอยู่ในรายได้หรือคา่ใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทนุ 
 

2.7 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดรวมถงึ เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 
และเงินลงทนุระยะสัน้อ่ืนท่ีมีสภาพคลอ่งสงูซึง่มีอายไุมเ่กินสามเดือนนบัจากวนัท่ีได้มา 
 

2.8 ลูกหนีก้ารค้า 
 

ลกูหนีก้ารค้ารับรู้เร่ิมแรกด้วยมลูคา่ตามใบแจ้งหนี ้และวดัมลูคา่ตอ่มาด้วยจํานวนเงินท่ีเหลืออยู่หกัด้วยคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญูซึง่ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัสิน้ปี คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูคือผลตา่งระหวา่งราคาตามบญัชีของลกูหนี ้
การค้าเปรียบเทียบกบัมลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับจากลกูหนีก้ารค้า หนีส้ญูท่ีเกิดขึน้จะรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุโดยถือเป็นสว่น
หนึง่ของคา่ใช้จ่ายในการบริหาร  

 
2.9 สินค้าคงเหลือ 

 
สนิค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะต่ํากวา่ ราคาทนุของสนิค้าคํานวณโดยวิธี 
ถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั ต้นทนุของการซือ้ประกอบด้วยราคาซือ้ และคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัการซือ้สนิค้านัน้ เช่น คา่
อากรขาเข้าและคา่ขนสง่ หกัด้วยสว่นลดจากการจา่ยเงินตามเง่ือนไข สว่นลดจากการรับประกนัสนิค้า หรือสว่นลดการนํา
บตัรสว่นลดไปขึน้เป็นเงินสด (Rebate) ต้นทนุของสนิค้าสําเร็จรูปและงานระหวา่งทําประกอบด้วยคา่ออกแบบ คา่วตัถดิุบ 
คา่แรงทางตรง คา่ใช้จ่ายอ่ืนทางตรง และคา่โสหุ้ยในการผลติซึง่ปันสว่นตามเกณฑ์การดําเนินงานตามปกติ แต่ไมร่วมต้นทนุ
การกู้ ยืม  มลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับประมาณจากราคาปกติท่ีคาดวา่จะขายได้ตามปกติของธุรกิจหกัด้วยคา่ใช้จ่ายท่ีจําเป็นเพ่ือให้
สนิค้านัน้สําเร็จรูปรวมถงึคา่ใช้จ่ายในการขาย กลุม่กิจการบนัทกึบญัชีคา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าเก่า ล้าสมยั หรือเส่ือม
คณุภาพเทา่ท่ีจําเป็น  
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2.10 สัญญาวศิวกรรมก่อสร้าง 
 
สญัญาวิศวกรรมก่อสร้างคือสญัญาท่ีเจรจาเฉพาะเจาะจงเพ่ือก่อสร้างสินทรัพย์รายการเดียวหรือหลายรายการซึง่สมัพนัธ์กนั 
อยา่งใกล้ชิดหรือต้องพึง่พากนัในด้านการออกแบบ เทคโนโลยีและหน้าท่ีหรือเช่ือมโยงกนัด้วยวตัถปุระสงค์ในการใช้ประโยชน์
ขัน้สดุท้าย 
 
เม่ือผลการดําเนินงานตามสญัญาวศิวกรรมก่อสร้างไมส่ามารถประมาณการได้อยา่งน่าเช่ือถือ รายได้ตามสญัญาวิศวกรรม
ก่อสร้างจะรับรู้ได้ไมเ่กินกวา่ต้นทนุตามสญัญาซึง่คอ่นข้างแน่วา่จะได้รับคืน ต้นทนุตามสญัญาจะรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายในงวด
เม่ือเกิดขึน้ 
 
เม่ือผลการดําเนินงานตามสญัญาวิศวกรรมก่อสร้างสามารถประมาณการได้อยา่งน่าเช่ือถือ และมีความเป็นไปได้ท่ีสญัญา
วิศวกรรมก่อสร้างจะมีกําไร ให้รับรู้รายได้ตลอดระยะเวลาของสญัญาวิศวกรรมก่อสร้าง เม่ือมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่ท่ี
ต้นทนุวิศวกรรมก่อสร้างทัง้หมดเกินกวา่รายได้ค่าวิศวกรรมก่อสร้างทัง้หมด กลุม่กิจการจะรับรู้ขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้เป็น
คา่ใช้จ่ายทนัที 
 
ในการกําหนดขัน้ความสําเร็จของงานวิศวกรรมก่อสร้าง จะไมพิ่จารณาต้นทนุวิศวกรรมก่อสร้างท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งงวดท่ี
เก่ียวข้องกบักิจกรรมในอนาคต ซึง่แสดงอยูใ่นรูปสนิค้าคงเหลือ จํานวนเงินท่ีจ่ายเป็นเงินลว่งหน้า หรือสนิทรัพย์อ่ืน ขึน้อยูก่บั
ลกัษณะของต้นทนุ 
 
กลุม่กิจการแสดงจํานวนเงินทัง้สิน้ท่ีกิจการมีสทิธิเรียกร้องจากผู้ว่าจ้างสําหรับงานก่อสร้างทกุสญัญาเป็นสนิทรัพย์ของกิจการ
สําหรับต้นทนุท่ีเกิดขึน้และกําไรท่ีรับรู้ (หกัด้วยรายการขาดทนุท่ีรับรู้แล้ว) สงูกว่าจํานวนเงินงวดท่ีเรียกเก็บ ซึง่จํานวนเงินท่ีเรียก
เก็บท่ีลกูค้ายงัไมไ่ด้ชําระและจํานวนเงินประกนัผลงานจะรวมอยูภ่ายใต้หวัข้อ รายได้ค้างรับจากการให้บริการติดตัง้โครงข่าย 
กลุม่กิจการจะแสดงจํานวนเงินทัง้สิน้ท่ีผู้วา่จ้างมีสทิธิเรียกร้องจากกิจการสําหรับงานก่อสร้างทกุสญัญาเป็นหนีส้นิของกลุม่
กิจการสําหรับจํานวนเงินท่ีเรียกเก็บมากกวา่ต้นทนุท่ีเกิดขึน้และกําไรท่ีรับรู้ (หกัด้วยรายการขาดทนุท่ีรับรู้แล้ว) 

 
2.11 เงนิลงทุนอ่ืน 

 
กลุม่กิจการจดัประเภทเงินลงทนุท่ีนอกเหนือจากเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมและการร่วมค้าเป็นประเภทเงินลงทนุ
ทัว่ไป การจดัประเภทขึน้อยูก่บัจดุมุง่หมายขณะลงทนุ โดยฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ กําหนดการจดัประเภทท่ีเหมาะสมสําหรับเงิน
ลงทนุ ณ เวลาลงทนุและทบทวนการจดัประเภทอยา่งสม่ําเสมอ 
 
เงินลงทนุทัว่ไป คือ เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีไม่มีตลาดซือ้ขายคลอ่งรองรับ 

เงินลงทนุทัว่ไปแสดงด้วยราคาทนุหกัคา่เผ่ือการด้อยคา่ 
 
กลุม่กิจการจะทดสอบคา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุเม่ือมีข้อบ่งชีว้า่เงินลงทนุนัน้อาจมีการด้อยคา่เกิดขึน้ หากว่าราคาตาม
บญัชีของเงินลงทนุสงูกวา่มลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน กลุม่กิจการจะบนัทกึรายการขาดทนุจากการด้อยคา่รวมไว้ในกําไรหรือ
ขาดทนุ 
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ในการจําหน่ายเงินลงทนุ ผลตา่งระหวา่งผลตอบแทนสทุธิท่ีได้รับจากการจําหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชีของเงิน
ลงทนุนัน้จะบนัทกึรวมอยูใ่นงบกําไรขาดทนุ กรณีท่ีจําหน่ายเงินลงทนุท่ีถือไว้ในตราสารหนีห้รือตราสารทนุชนิดเดียวกนั
ออกไปบางสว่น ราคาตามบญัชีของเงินลงทนุท่ีจําหน่ายจะกําหนดโดยใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของราคาตามบญัชีจาก
จํานวนทัง้หมดท่ีถือไว้   
 

2.12 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์รับรู้เม่ือเร่ิมแรกตามราคาทนุ หลงัจากนัน้อาคารและอปุกรณ์แสดงด้วยราคาทนุเดิมหกัคา่เส่ือม
ราคาสะสมและผลขาดทนุจากการด้อยคา่สะสม (ถ้ามี) โดยราคาทนุของท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ประกอบด้วยราคาซือ้และ
ต้นทนุทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัหาสนิทรัพย์เพ่ือให้สนิทรัพย์นัน้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความ
ประสงค์ของฝ่ายบริหาร รวมทัง้ต้นทนุท่ีประมาณในเบือ้งต้นสําหรับการรือ้ การขนย้าย และการบรูณะสถานท่ีตัง้ของสนิทรัพย์ 
ซึง่เป็นภาระผกูพนัท่ีเกิดขึน้เม่ือกลุม่กิจการได้สนิทรัพย์นัน้มาหรือเป็นผลจากการใช้สนิทรัพย์นัน้ในช่วงเวลาหนึง่เพ่ือ
วตัถปุระสงค์ตา่งๆ 
 
ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ภายหลงัจะรวมอยูใ่นมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสนิทรัพย์หนึง่ตามความเหมาะสม เม่ือ
ต้นทนุนัน้เกิดขึน้และคาดวา่จะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุม่กิจการและต้นทนุดงักลา่วสามารถวดัมลูคา่ได้
อยา่งน่าเช่ือถือ มลูคา่ตามบญัชีของชิน้สว่นท่ีถกูเปล่ียนแทนจะถกูตดัรายการออก สําหรับคา่ซอ่มแซมและบํารุงรักษาอ่ืน ๆ กลุม่
กิจการจะรับรู้ต้นทนุดงักลา่วเป็นคา่ใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทนุเม่ือเกิดขึน้ 

 
คา่เส่ือมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรงจากราคาทนุหกัด้วยมลูค่าคงเหลือโดยประมาณ เพ่ือลดราคาตามบญัชีของสินทรัพย์แต่ละ
ชนิดตามอายกุารให้ประโยชน์ท่ีประมาณการไว้ของสนิทรัพย์ ยกเว้นท่ีดินซึง่มีอายกุารใช้งานไม่จํากดั 

 จาํนวนปี 
สว่นปรับปรุงท่ีดิน 10 ปี 
อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 10 ถงึ 30 ปี 
ระบบสาธารณปูโภค 10 ถงึ 20 ปี 
เคร่ืองใช้สํานกังานและเคร่ืองตกแตง่  5 ปี 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 5 ถงึ 10 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
อปุกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม 8 ถงึ 25 ปี 

 
กลุม่กิจการได้มีการทบทวนและปรับปรุงมลูคา่คงเหลือและอายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ตามความเหมาะสม ณ ทกุสิน้
รอบระยะเวลารายงาน  
 
ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสนิทรัพย์สงูกวา่มลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน ราคาตามบญัชีจะถกูปรับลดให้เทา่กบัมลูคา่ท่ีคาดวา่
จะได้รับคืน 
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ผลกําไรหรือขาดทนุท่ีเกิดจากการจําหน่ายสนิทรัพย์คํานวณโดยเปรียบเทียบจากสิง่ตอบแทนสทุธิท่ีได้รับจากการจําหน่าย
สนิทรัพย์กบัมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ และจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุ 
 

2.13 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 
 
สทิธิการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 
สทิธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซือ้มามีลกัษณะเฉพาะบนัทกึเป็นสนิทรัพย์โดยคํานวณจากต้นทนุในการได้มาและการ
ดําเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นัน้สามารถนํามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตดัจําหน่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
ประมาณการให้ประโยชน์เป็นระยะเวลา 5 และ 15 ปี 
 
ต้นทนุท่ีใช้ในการบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายเม่ือเกิดขึน้ 

 
2.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 
สนิทรัพย์ท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์ไมท่ราบแน่ชดั เช่น คา่ความนิยม ซึง่ไมมี่การตดัจําหน่ายจะถกูทดสอบการด้อยคา่เป็น
ประจําทกุปี สนิทรัพย์อ่ืนท่ีมีการตดัจําหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยคา่เม่ือมีเหตกุารณ์หรือสถานการณ์บง่ชีว้า่ราคาตาม
บญัชีอาจสงูกวา่มลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน รายการขาดทนุจากการด้อยคา่จะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสนิทรัพย์สงูกวา่
มลูคา่สทุธิท่ีคาดวา่จะได้รับคืน ซึง่หมายถงึจํานวนท่ีสงูกวา่ระหวา่งมลูคา่ยติุธรรมหกัต้นทนุในการขายเทียบกบัมลูคา่จากการ
ใช้สนิทรัพย์ซึง่ถกูจดัเป็นหน่วยท่ีเลก็ท่ีสดุท่ีสามารถแยกออกมาได้ เพ่ือวตัถปุระสงค์ของการประเมินการด้อยคา่ สนิทรัพย์ท่ี
ไมใ่ช่สนิทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากคา่ความนิยมซึง่รับรู้รายการขาดทนุจากการด้อยคา่ไปแล้ว จะถกูประเมินความ
เป็นไปได้ท่ีจะกลบัรายการขาดทนุจากการด้อยคา่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 
2.15 สัญญาเช่าระยะยาว 

 
สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มกจิการเป็นผู้เช่า 
 
สญัญาระยะยาวเพ่ือเช่าสนิทรัพย์ซึง่ผู้ให้เช่าเป็นผู้ รับความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นสว่นใหญ่ สญัญา
เช่านัน้ถือเป็นสญัญาเช่าดําเนินงาน เงินท่ีต้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าดงักลา่ว (สทุธิจากสิง่ตอบแทนจงูใจท่ีได้รับจากผู้ให้เช่า) 
จะบนัทกึในกําไรหรือขาดทนุโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านัน้ 
สญัญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ซึง่ผู้ เช่าเป็นผู้ รับความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทัง้หมดถือเป็น
สญัญาเช่าการเงิน ซึง่จะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วยมลูคา่ยติุธรรมของสนิทรัพย์ท่ีเช่า หรือมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของจํานวน
เงินท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่า แล้วแตม่ลูคา่ใดจะต่ํากวา่ 
 
จํานวนเงินท่ีต้องจ่ายดงักลา่วจะปันสว่นระหวา่งหนีส้นิและคา่ใช้จ่ายทางการเงินเพ่ือให้ได้อตัราดอกเบีย้คงท่ีตอ่หนีส้นิคงค้าง
อยู ่โดยพิจารณาแยกแตล่ะสญัญา ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัคา่ใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทกึเป็นหนีส้นิระยะยาว สว่น
ดอกเบีย้จ่ายจะบนัทกึในกําไรหรือขาดทนุตลอดอายขุองสญัญาเช่าเพ่ือทําให้อตัราดอกเบีย้แต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสําหรับ
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ยอดคงเหลือของหนีส้นิท่ีเหลืออยู ่สนิทรัพย์ท่ีได้มาตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดคา่เส่ือมราคาตลอดอายกุารใช้งานของ
สนิทรัพย์ท่ีเช่าหรืออายขุองสญัญาเช่า แล้วแตร่ะยะเวลาใดจะน้อยกวา่ 

 
2.16 เงนิกู้ยืม 

 
เงินกู้ ยืมรับรู้เม่ือเร่ิมแรกด้วยมลูคา่ยติุธรรมของสิง่ตอบแทนท่ีได้รับหกัด้วยต้นทนุการจดัทํารายการท่ีเกิดขึน้ โดยเงินกู้ ยืม 
วดัมลูคา่ในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทนุตดัจําหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง ผลตา่งระหวา่งสิง่ตอบแทน (หกัด้วยต้นทนุ
การจดัทํารายการท่ีเกิดขึน้) เม่ือเทียบกบัมลูคา่ท่ีจ่ายคืนเพ่ือชําระหนีน้ัน้จะรับรู้ในงบกําไรขาดทนุตลอดช่วงเวลาการกู้ ยืม  
 
คา่ธรรมเนียมท่ีจ่ายไปเพ่ือให้ได้เงินกู้มาจะรับรู้เป็นต้นทนุการจดัทํารายการเงินกู้ เม่ือมีความเป็นไปได้ท่ีกลุม่กิจการจะใช้
วงเงินกู้บางสว่นหรือทัง้หมด โดยคา่ธรรมเนียมดงักลา่วจะถกูตัง้พกัไว้รอการรับรู้เม่ือมีการเบิกใช้เงินกู้  แตถ้่าหากไมมี่
หลกัฐานท่ีมีความเป็นไปได้ท่ีกลุม่กิจการจะใช้วงเงินกู้บางสว่นหรือทัง้หมด คา่ธรรมเนียมจะรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า
สําหรับการให้บริการสภาพคลอ่งและจะตดัจําหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
เงินกู้ ยืมจดัประเภทเป็นหนีส้นิหมนุเวียนเม่ือกลุม่กิจการไมมี่สทิธิอนัปราศจากเง่ือนไขให้เล่ือนชําระหนีอ้อกไปอีกเป็นเวลาไม่
น้อยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 
ต้นทุนการกู้ยืม 
 
ต้นทนุการกู้ ยืมของเงินกู้ ยืมท่ีกู้มาทัว่ไปและท่ีกู้มาโดยเฉพาะท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิต
สนิทรัพย์ท่ีเข้าเง่ือนไขต้องนํามารวมเป็นสว่นหนึ่งของราคาทนุของสนิทรัพย์นัน้ โดยสนิทรัพย์ท่ีเข้าเง่ือนไขคือสนิทรัพย์ท่ี
จําเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรียมสนิทรัพย์นัน้ให้อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมท่ีจะขาย  
การรวมต้นทนุการกู้ ยืมเป็นราคาทนุของสนิทรัพย์ต้องสิน้สดุลงเม่ือการดําเนินการสว่นใหญ่ ท่ีจําเป็นในการเตรียมสนิทรัพย์ท่ี
เข้าเง่ือนไขให้อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมท่ีจะขายได้เสร็จสิน้ลง 
 
รายได้จากการลงทนุท่ีเกิดจากการนําเงินกู้ ยืมท่ีกู้มาโดยเฉพาะ ท่ียงัไมไ่ด้นําไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพย์ท่ีเข้าเง่ือนไขไป
ลงทนุเป็นการชัว่คราวก่อน ต้องนํามาหกัจากต้นทนุการกู้ ยืมท่ีสามารถตัง้ขึน้เป็นต้นทนุของสนิทรัพย์  
 
ต้นทนุการกู้ ยืมอ่ืนๆ ต้องถือเป็นคา่ใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดขึน้ 
 

2.17 ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบนัและภาษีเงนิได้รอตดับญัชี 
 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอตดับญัชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ใน
กําไรหรือขาดทนุ ยกเว้นสว่นภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกบัรายการท่ีรับรู้ในกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนหรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงไป
ยงัสว่นของเจ้าของ ในกรณีนี ้ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนหรือโดยตรงไปยงัสว่นของเจ้าของตามลําดบั 
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ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัคํานวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช้อยูห่รือท่ีคาดได้คอ่นข้างแน่วา่จะมีผล
บงัคบัใช้ภายในสิน้รอบระยะเวลาท่ีรายงานในแตล่ะประเทศท่ีบริษัทแตล่ะบริษัทในกลุม่กิจการต้องดําเนินงานอยูแ่ละเกิด
รายได้เพ่ือเสียภาษี ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีการนํา
กฎหมายภาษีอากรไปปฏิบติั ขึน้อยูก่บัการตีความและจะตัง้ประมาณการคา่ใช้จ่ายภาษีท่ีเหมาะสมจากจํานวนท่ีคาดวา่
จะต้องจ่ายชําระภาษีแก่หน่วยงานจดัเก็บ 

 
ภาษีเงินได้รอตดับญัชีตัง้เตม็จํานวนตามวิธีหนีส้ิน เม่ือเกิดผลตา่งชัว่คราวระหวา่งฐานภาษีของสนิทรัพย์และหนีส้นิ และ
ราคาตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน  
 
อยา่งไรก็ตาม กลุม่กิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้เร่ิมแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนีส้ินท่ี
เกิดจากรายการท่ีไมใ่ช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนัน้ไมมี่ผลกระทบตอ่กําไรหรือขาดทนุทัง้ทางบญัชีหรือ
ทางภาษี ภาษีเงินได้รอตดับญัชีคํานวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใช้อยูห่รือท่ีคาดได้คอ่นข้างแน่
วา่จะมีผลบงัคบัใช้ภายในสิน้รอบระยะเวลาท่ีรายงานและคาดว่าอตัราภาษีดงักลา่วจะนําไปใช้เม่ือสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดั
บญัชีท่ีเก่ียวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชีได้มีการจ่ายชําระ 
 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่วา่กลุม่กิจการจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนํา
จํานวนผลตา่งชัว่คราวนัน้มาใช้ประโยชน์ กลุม่กิจการได้ตัง้ภาษีเงินได้รอตดับญัชีโดยพิจารณาจากผลตา่งชัว่คราวของ 
เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้าท่ีต้องเสียภาษี เว้นแตก่ลุม่กิจการสามารถควบคมุจงัหวะเวลาของการกลบัรายการ
ผลตา่งชัว่คราวและการกลบัรายการผลตา่งชัว่คราวมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่วา่จะไมเ่กิดขึน้ได้ภายในระยะเวลาท่ี
คาดการณ์ได้ในอนาคต 
 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีและหนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชีจะแสดงหกักลบกนัก็ตอ่เม่ือกลุม่กิจการมีสทิธิตามกฎหมาย
ท่ีจะนําสนิทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัมาหกักลบกบัหนีส้นิภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั และทัง้สนิทรัพย์ 
ภาษีเงินได้รอตดับญัชีและหนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชีท่ีเก่ียวข้องกบัภาษีเงินได้ท่ีประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีตา่งกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหนีส้นิและสนิทรัพย์ 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัด้วยยอดสทุธิ 

 
2.18 ผลประโยชน์พนักงาน 

 
กลุม่กิจการได้จดัให้มีโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานซึง่ประกอบด้วยโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์ 
 
โครงการสมทบเงนิ 

 
กลุม่กิจการจดัให้มีกองทนุสํารองเลีย้งชีพซึง่กําหนดให้มีการจ่ายสมทบเข้ากองทนุโดยพนกังานและกลุม่กิจการ และถกูบริหาร
โดยผู้จดัการกองทนุภายนอก กลุม่กิจการไมมี่ภาระผกูพนัทางกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนมุานท่ีจะต้องจ่ายเงินเพิ่ม 
เม่ือได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว ถงึแม้กองทนุไมมี่สนิทรัพย์เพียงพอท่ีจะจ่ายให้พนกังานทัง้หมดสําหรับการให้บริการจากพนกังาน 
ทัง้ในอดีตและปัจจบุนั กลุม่กิจการรับรู้เงินสมทบดงักลา่วเป็นคา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานในกําไรหรือขาดทนุเม่ือถงึ
กําหนดชําระ 
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ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 
 
กลุม่กิจการจดัให้มีผลประโยชน์พนกังานหลงัการเลกิจ้างหรือเกษียณอายเุพ่ือจ่ายให้แก่พนกังานตามกฎหมายแรงงานเม่ืออยู่
ครบวาระการทํางานตามข้อตกลงระหวา่งกลุม่กิจการและพนกังาน โดยสว่นใหญ่จะขึน้อยูก่บัหลายปัจจยั เช่น อาย ุจํานวนปีท่ี
ให้บริการ และคา่ตอบแทน   
 
หนีส้นิสําหรับโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายจุะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนั ณ วนัท่ีสิน้
รอบระยะเวลารายงาน หนีส้นิผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายคํุานวนโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระด้วยวิธี 
คิดลดแตล่ะหน่วยท่ีประมาณการไว้ ซึง่มลูคา่ปัจจบุนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกใน
อนาคต โดยใช้อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์รัฐบาลซึง่เป็นสกลุเงินเดียวกบัสกลุเงินท่ีจะจ่ายภาระผกูพนั และวนัครบกําหนด
ของหลกัทรัพย์ใกล้เคียงกบัระยะเวลาท่ีต้องชําระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ
 
กําไรและขาดทนุจากการวดัมลูคา่ใหมท่ี่เกิดขึน้จากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปล่ียนแปลงในข้อสมมติฐานจะรับรู้ใน
สว่นของเจ้าของผา่นกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดขึน้  
 
ต้นทนุบริการในอดีตจะรับรู้ทนัทีในกําไรหรือขาดทนุ 
 

2.19 ประมาณการหนีสิ้น 
 
กลุม่กิจการจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิ อนัเป็นภาระผกูพนัในปัจจบุนัตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงท่ีจดัทําไว้อนัเป็นผล
สืบเน่ือง มาจากเหตกุารณ์ในอดีตซึง่การชําระภาระผกูพนันัน้มีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่วา่จะสง่ผลให้กลุม่กิจการต้องสญูเสีย
ทรัพยากรออกไปและประมาณการจํานวณท่ีต้องจ่ายได้อยา่งน่าเช่ือถือ 

 
2.20 ทุนเรือนหุ้น 

 
หุ้นสามญัท่ีกิจการสามารถกําหนดเงินปันผลได้อยา่งอิสระจะจดัประเภทไว้เป็นสว่นของเจ้าของ 
 
ต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้เก่ียวข้องกบัการออกหุ้นใหมแ่สดงเป็นรายการหกัในสว่นของเจ้าของด้วยจํานวนเงินสทุธิจากภาษี โดยนําไปหกั
จากสิง่ตอบแทนท่ีได้รับจากการออกหุ้นดงักลา่ว 
 

2.21 การจ่ายเงนิปันผล 
 
เงินปันผลท่ีจ่ายไปยงัผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะรับรู้ในด้านหนีส้นิในงบการเงินของกลุม่กิจการในรอบระยะเวลาบญัชีซึง่ท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นและคณะกรรมการของบริษัทได้อนมุติัการจ่ายเงินปันผล 
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2.22 การรับรู้รายได้ 
 
รายได้ประกอบด้วยมลูคา่ยติุธรรมท่ีจะได้รับจากการขายสนิค้าและบริการซึง่เกิดขึน้จากกิจกรรมตามปกติของกลุม่กิจการ รายได้
จะแสดงด้วยจํานวนเงินสทุธิจากภาษีขาย การรับคืน เงินคืนและสว่นลด รายได้จากการขายสนิค้ารับรู้เม่ือผู้ ซือ้รับโอนความ
เส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสําคญัของความเป็นเจ้าของสนิค้า รายได้จากการให้บริการแก่ลกูค้ารับรู้โดยใช้วิธีอตัราสว่น
ของบริการท่ีให้จนถงึปัจจบุนัเทียบกบับริการทัง้สิน้ท่ีต้องให้ 
 
รายได้ของงานวศิวกรรมก่อสร้างอ้างอิงกบัขัน้ความสําเร็จของงานโดยวดัจากอตัราสว่นจากต้นทนุการก่อสร้างท่ีทําเสร็จจนถงึ
ปัจจบุนั เทียบกบัประมาณการต้นทนุคา่ก่อสร้างทัง้หมด รายได้จากการให้บริการอ่ืนๆ รับรู้เม่ือได้ให้บริการตามสญัญาหรือออก
ใบแจ้งหนี ้
 
รายได้ดอกเบีย้ต้องรับรู้ตามเกณฑ์อตัราผลตอบแทนท่ีแท้จริง 
 
รายได้อ่ืนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างซึง่เป็นไปตามเนือ้หาของข้อตกลงที่เก่ียวข้อง 

 
2.23 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 
สว่นงานดําเนินงานได้ถกูรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีนําเสนอให้ผู้ มีอํานาจตดัสนิใจสงูสดุด้าน 
การดําเนินงาน ผู้ มีอํานาจตดัสินใจสงูสดุด้านการดําเนินงานหมายถงึบคุคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผล
การปฏิบติังานของสว่นงานดําเนินงาน ซึง่พิจารณาวา่คือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ท่ีทําการ
ตดัสนิใจเชิงกลยทุธ์ 
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3. การจัดประเภทรายการใหม่ 
 
ตวัเลขท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบได้มีการจดัประเภทรายการใหมเ่พ่ือให้เปรียบเทียบได้กบัการแสดงรายการท่ีเปล่ียนแปลงไปใน 
งวดบญัชีปัจจบุนั กลุม่กิจการได้จดัประเภทรายการสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ใหมด่งันี ้
 
 ตามที่รายงาน  หลังจัด 
 ไว้เดมิ จัดประเภทใหม่ ประเภทใหม่ 
 บาท บาท บาท 
    
ข้อมูลทางการเงนิรวม    
งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
   - รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม 341,452,878 85,787,284 427,240,162 
   - เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าตามสญัญาก่อสร้าง 75,563,935 85,787,284 161,351,219 

 
 ตามที่รายงาน  หลังจัด 
 ไว้เดมิ จัดประเภทใหม่ ประเภทใหม่ 
 บาท บาท บาท 
    
ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ    
งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
   - รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม 37,962,553 85,787,284 123,749,837 
   - เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าตามสญัญาก่อสร้าง 51,203,496 85,787,284 136,990,780 

 
4. การบริหารความเส่ียงด้านการเงนิ 

 
การดําเนินงานของกลุม่กิจการมีความเส่ียงทางด้านการเงินท่ีหลากหลายซึง่รวมถึง ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงอตัรา
ดอกเบีย้ ความเส่ียงด้านสภาพคลอ่ง และความเส่ียงด้านทนุ 

 
4.1 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 
กลุม่กิจการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศท่ีเกิดจากสญัญาซือ้อปุกรณ์ในสกลุเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาสญัญาอตัราแลกเปลี่ยนลว่งหน้าท่ีใช้ในแผนป้องกนัความเส่ียงจะมีช่วงอายคุรบกําหนดไมเ่กินสิบสองเดือน ซึง่
สอดคล้องกบัข้อผกูมดัการซือ้ท่ีเก่ียวข้อง 
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4.2 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
 
เน่ืองจากกลุม่กิจการไมมี่สนิทรัพย์ท่ีอ้างอิงอตัราดอกเบีย้อยา่งมีนยัสําคญั ดงันัน้รายได้และกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
ของกลุม่กิจการจงึไมไ่ด้รับผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ท่ีเกิดจากเงินกู้ ยืมซึง่มีอตัราดอกเบีย้ลอยตวั เป็นความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้ในกลุม่
กิจการ กลุม่กิจการรักษาระดบัสดัสว่นการกู้ ยืมเงินให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือให้กลุม่กิจการมีสภาพคลอ่งสงู
ท่ีสดุในขณะท่ีต้นทนุการกู้ ยืมต่ําท่ีสดุ  

 
4.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 
กลุม่กิจการจดัการความเส่ียงด้านสภาพคลอ่ง โดยการรักษาระดบัเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดไว้อยา่งพอเพียง อีกทัง้
กลุม่กิจการยงัจดัให้มีวงเงินสนิเช่ือจากธนาคาร กลุม่กิจการพิจารณาความต้องการกระแสเงินสดในอนาคตผา่นแผนการเงิน
ประจําปี รวมถึงแผนการเงินประจําปีสําหรับปีตอ่ไปได้ผา่นการพิจารณาให้เสร็จสิน้แล้ว เพ่ือให้ความมัน่ใจว่าการประมาณการ
สําหรับความต้องการในอนาคตจะมีการจดัหาวงเงินสนิเช่ืออยา่งเหมาะสม 
 

4.4 ความเส่ียงด้านทุน 
 
กลุม่กิจการมีนโยบายท่ีจะบริหารทนุเพ่ือให้มีความสามารถในการดําเนินงานอย่างตอ่เน่ือง และสามารถให้ผลประโยชน์แก่ผู้
ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสีย ในอนาคตกลุม่กิจการอาจจะปรับจํานวนเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้สามารถมีโครงสร้างทนุ 
ท่ีเหมาะสม กลุม่กิจการได้มีการทําแผนทางการเงินประจําปี เพ่ือประมาณการเงินปันผลทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตทกุปี 
 

5. ประมาณการทางบัญชีที่สาํคัญ ข้อสมมตฐิาน และการใช้ดุลยพนิิจ 
 
การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดลุยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างตอ่เน่ือง และอยูบ่นพืน้ฐานของประสบการณ์ 
ในอดีตและปัจจยัอ่ืนๆ ซึง่รวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตกุารณ์ในอนาคตท่ีเช่ือวา่มีเหตผุลในสถานการณ์ขณะนัน้ 
 
กลุม่กิจการมีการประมาณการทางบญัชีและใช้ข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์ในอนาคต ผลของการประมาณการทางบญัชี
อาจไมต่รงกบัผลท่ีเกิดขึน้จริง ประมาณการทางการบญัชีท่ีสําคญัและข้อสมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอยา่งเป็นสาระสําคญัท่ีอาจเป็น
เหตใุห้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสนิทรัพย์และหนีส้นิในรอบระยะเวลาบญัชีหน้า ได้แก่ 
 
รายได้และต้นทนุธรุกิจวิศวกรรมก่อสร้าง 
 
รายได้และต้นทนุธุรกิจวิศวกรรมก่อสร้างรับรู้ด้วยวิธีอ้างอิงกบัขัน้ความสําเร็จของงานโดยวดัจากอตัราสว่นของงานก่อสร้างท่ีทําเสร็จ
กบังานก่อสร้างทัง้หมดตามสญัญาโดยพิจารณาประกอบกบัอตัราสว่นของงานท่ีทําเสร็จจากการสํารวจทางกายภาพโดยวิศวกร
ผู้บริหารโครงการร่วมกบัเจ้าของหรือลกูค้า 
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มลูคา่ยตุธิรรมของตราสารอนพุนัธ์ และเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน 
 
มลูคา่ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินซึง่ไมมี่การซือ้ขายในตลาดซือ้ขายคลอ่งวดัมลูคา่โดยใช้วิธีเทคนิคการประเมินมลูคา่ กลุม่กิจการ
ใช้ดลุยพินิจในการเลือกวิธีการและตัง้ข้อสมมติฐาน ซึง่สว่นใหญ่อ้างอิงจากสถานะของตลาดที่มีอยู ่ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 
ประมาณการสํารองคา่ประกนังานธุรกิจวิศวกรรม 
 
กลุม่กิจการรับประกนัการคณุภาพสําหรับธุรกิจวิศวกรรมก่อสร้างเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี ประมาณการสํารองคา่ใช้จ่ายการ
รับประกนังานธุรกิจวิศวกรรมก่อสร้าง ณ วนัสิน้ปีเป็นจํานวนท่ีผู้บริหารคาดวา่จะเกิดคา่ใช้จ่ายจากการรับประกนัสนิค้าโดยประมาณ
จากประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ในอดีต 
 
ประมาณการผลขาดทนุสําหรับธุรกิจวิศวกรรมก่อสร้าง 
 
ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุยพินิจในการประมาณการผลขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้จากธุรกิจวิศวกรรมก่อสร้างแตล่ะโครงการจากประมาณ
การต้นทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของการก่อสร้าง ต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง ผลจากการตรวจสอบหนีส้นิท่ียงั
ไมไ่ด้รับการบนัทกึ ยอดคงเหลือของใบสัง่ซือ้ท่ียงัไมไ่ด้ออกใบแจ้งหนี ้และต้นทนุท่ีคาดวา่จะต้องจ่ายในอนาคตเพ่ือให้งานเสร็จ  
 

6. ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน - งบการเงนิรวม 
 
สว่นงานท่ีรายงานอ้างอิงจากรายงานภายในของกลุม่กิจการซึง่ถกูสอบทานโดยผู้ มีอํานาจตดัสินใจสงูสดุด้านการดําเนินงานคือ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ซึง่เป็นผู้ มีอํานาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการดําเนินงาน การจดัสรรทรัพยากรและ
ประเมินผลการปฏิบติังานของสว่นงาน ผู้ มีอํานาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการดําเนินงานได้พิจารณาแล้ววา่สว่นงานท่ีรายงาน มีดงันี ้
 
กลุม่กิจการมีสว่นงานทางธุรกิจท่ีรายงานสามสว่นงาน ซึง่ประกอบด้วย สว่นงานธุรกิจจดัจําหน่าย สว่นงานธุรกิจวิศวกรรม และสว่น
งานธุรกิจบริการโทรคมนาคม 
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 สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 ธุรกจิจัดจาํหน่าย ธุรกจิวศิวกรรม 
ธุรกจิบริการ
โทรคมนาคม รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2559 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

         
รายได้ 2,001.56 1,987.81 1,151.13 169.73 1,049.42 784.40 4,202.11 2,941.94 
กําไร (ขาดทนุ)        
   ขัน้ต้น 435.67 472.46 (103.50) 33.69 248.76 182.05 580.93 688.20 
รายได้อ่ืน       48.89 30.00 
รายได้สทุธิ       629.82 718.20 
สว่นแบง่ขาดทนุ         
   จากเงินลงทนุ         
   ในการร่วมค้า       (4.56) (0.14) 
คา่ใช้จ่ายในการขาย         
   และบริการ         
   และคา่ใช้จ่าย         
   ในการบริหาร       (472.62) (387.96) 
ต้นทนุทางการเงิน       (66.25) (44.56) 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้       (16.83) (58.38) 
กําไรสทุธิ       69.56 227.16 

         
ท่ีดิน อาคาร         
   และอปุกรณ์ สทุธิ 258.43 246.14 0.44 0.55 3,068.47 2,520.81 3,327.34 2,767.50 
สนิทรัพย์รวม 1,680.33 2,063.74 1,161.75 273.61 4,287.54 3,334.33 7,129.62 5,671.68 
 
ทัง้นีผู้้ มีอํานาจสงูสดุด้านการดําเนินงานใช้กําไรขัน้ต้นในการพิจารณาผลการดําเนินงานแตล่ะเดือน 
กลุม่กิจการมีรายได้จากการขายและการให้บริการ โดยใช้ประโยชน์จากสนิทรัพย์ท่ีตัง้ในประเทศและรายได้ทัง้หมดเกิดขึน้ 
ในประเทศไทย โดยกลุม่กิจการไมมี่รายได้จากลกูค้าภายนอกรายหนึง่รายใดท่ีเป็นสาระสําคญั 
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7. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงินสดในมือ 1,512,598 1,082,480 801,292 512,299 
เงินฝากธนาคาร     
   - ออมทรัพย์ 852,872,156 427,458,098 696,358,689 211,912,258 
   - กระแสรายวนั 60,195,956 15,372,060 45,604,139 4,426,361 
เงินฝากประจําไมเ่กิน 3 เดือน 5,153,125 250,616,063 2,111,956 250,614,051 
รวมเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 919,733,835 694,528,701 744,876,076 467,464,969 
 
เงินฝากของกลุม่กิจการประกอบด้วยเงินฝากธนาคารภายในประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เงินฝากธนาคารมีอตัรา
ดอกเบีย้ร้อยละ 0.125 ถงึร้อยละ 1.00 ตอ่ปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 มีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 0.125 ถงึร้อยละ 1.00 ตอ่ปี)  
 
 

8. เงนิลงทุนระยะสัน้ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงินฝากประจําไมเ่กิน 12 เดือน 200,000 751,396,001 200,000 748,396,001 
รวม 200,000 751,396,001 200,000 748,396,001 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เงินฝากประจําไมเ่กิน 12 เดือนมีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 0.90 ตอ่ปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 0.875 ถงึร้อยละ 1.50 ตอ่ปี) 
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9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น สุทธิ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ลกูหนีก้ารค้า 627,952,114 434,527,198 388,050,664 268,664,342 
ลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - 10,860,867 14,615,881 
หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (18,760,646) (17,300,815) (13,616,034) (13,786,680) 
ลกูหนีก้ารค้า สทุธิ 609,191,468 417,226,383 385,295,497 269,493,543 
เงินมดัจํา 203,869,178 11,518,224 172,342,612 11,489,532 
เงินทดรองจ่าย 2,620,463 3,451,260 1,946,150 1,859,478 
เงินจ่ายลว่งหน้าคา่สนิค้า 807,575 1,236,385 807,575 1,236,385 
คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 40,797,200 26,912,844 10,847,414 10,125,490 
ลกูหนี ้- กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - 4,140,121 2,069,861 
ลกูหนีอ่ื้น 44,838,372 7,367,756 40,253,994 4,792,666 
รวมลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น สทุธิ 902,124,256 467,712,852 615,633,363 301,066,955 
 
ลกูหนีก้ารค้าสามารถวิเคราะห์ตามอายหุนีท่ี้ค้างชําระได้ ดงันี ้
 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ 387,758,101 274,435,521 263,238,984 187,046,958 
เกินกําหนดต่ํากวา่ 3 เดือน 156,770,170 127,638,896 105,844,812 79,594,986 
เกินกําหนด 3 เดือน - 6 เดือน 43,197,024 10,119,822 14,683,057 4,627,563 
เกินกําหนด 6 เดือน - 12 เดือน 17,197,985 10,326,929 3,336,249 4,149,101 
เกินกําหนดเกินกวา่ 12 เดือน 23,028,834 12,006,030 11,808,429 7,861,615 
 627,952,114 434,527,198 398,911,531 283,280,223 
หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (18,760,646) (17,300,815) (13,616,034) (13,786,680) 
ลกูหนีก้ารค้า สทุธิ 609,191,468 417,226,383 385,295,497 269,493,543 
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10. รายได้ค้างรับจากงานธุรกจิวิศวกรรม 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ต้นทนุงานโครงการจนถงึปัจจบุนั 1,914,011,696 442,870,534 1,233,604,227 121,601,184 
กําไรท่ีรับรู้จนถงึปัจจบุนั 198,376,675 88,336,398 62,702,335 19,067,068 
ต้นทนุงานโครงการท่ีเกิดขึน้ปรับปรุง     
   ด้วยกําไรท่ีรับรู้จนถงึปัจจบุนั 2,112,388,371 531,206,932 1,296,306,562 140,668,252 
หกั  ผลรวมขาดทนุท่ีรับรู้จนถงึปัจจบุนั (152,349,450) - (152,349,450) - 
หกั  เงินงวดท่ีเรียกเก็บจากผู้วา่จ้าง (673,005,516) (103,966,770) (411,702,867) (16,918,415) 
รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม 1,287,033,405 427,240,162 732,254,245 123,749,837 
 
 

11. สินค้าคงเหลือ สุทธิ  
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     
สนิค้าสําเร็จรูป 238,485,851 259,507,833 238,485,851 259,507,833 
สนิค้าระหวา่งทาง 12,509,724 13,987,075 12,509,724 13,987,075 
รวม 250,995,575 273,494,908 250,995,575 273,494,908 
หกั  คา่เผ่ือสนิค้าล้าสมยั (2,684,048) (3,041,705) (2,684,048) (3,041,705) 
สนิค้าคงเหลือ สทุธิ 248,311,527 270,453,203 248,311,527 270,453,203 
 
ต้นทนุของสนิค้าคงเหลือท่ีรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายและรวมอยูใ่นต้นทนุขายเป็นจํานวน 1,541,950,677 บาท ในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมและ
งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 จํานวน 1,502,295,767 บาท) 
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12. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 19,048,188 18,825,170 - - 
ลกูหนีก้รมสรรพากร 161,028,923 126,872,854 21,228,667 1,627,218 
อ่ืนๆ 9,227,088 354,751 - - 
รวมสนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 189,304,199 146,052,775 21,228,667 1,627,218 

 

 
13. เงนิฝากธนาคารที่มีข้อจาํกัดในการใช้ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากดัในการใช้เป็นเงินฝากประเภทออมทรัพย์และฝากประจําสามเดือน 
ธนาคารเป็นผู้ควบคมุการเบิกจ่ายสําหรับคา่ใช้จ่ายเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัการก่อสร้างโครงข่าย 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย สุทธิ (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ยอดรวมของสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุมีจํานวน 604,680,443 บาท โดยจํานวน 601,438,842 
บาท เป็นของบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากดั (มหาชน) และ 3,241,601 บาท เป็นของบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์  
เอน็เนอร์ย่ี จํากดั สว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุของบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอน็เนอร์ย่ี จํากดั ไมมี่สาระสําคญั 
 
ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่มีสาระสาํคัญ 
 
รายละเอียดด้านลา่งแสดงข้อมลูทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยท่ีมีสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุท่ีมีสาระสําคญัตอ่กลุม่กิจการ 
 
งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป 

 บริษัท อนิเตอร์ลิง้ค์ 
เทเลคอม จาํกัด (มหาชน) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท 
   
สว่นท่ีหมนุเวียน   
สนิทรัพย์ 1,100,093,416 736,451,056 
หนีส้นิ (1,224,004,046) (773,804,439) 
รวมสนิทรัพย์หมนุเวียนสทุธิ (123,910,630) (37,353,383) 
สว่นท่ีไมห่มนุเวียน   
สนิทรัพย์ 3,193,830,762 2,599,704,636 
หนีส้นิ (1,561,552,480) (1,155,766,410) 
รวมสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนสทุธิ 1,632,278,282 1,443,938,226 
สนิทรัพย์สทุธิ 1,508,367,652 1,406,584,843 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย สุทธิ (ต่อ) 
 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยสรุป 
 
  บริษัท อนิเตอร์ลิง้ค์ 

เทเลคอม จาํกัด (มหาชน) 
  สาํหรับปีสิน้สุดวันที่  

31 ธันวาคม 
   พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   บาท บาท 
รายได้   1,081,248,468 809,291,874 
กําไรก่อนภาษี   128,984,101 84,079,198 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้   (26,582,890) (16,836,234) 
กําไรหลงัภาษีจากการดําเนินงานตอ่เน่ือง   102,401,211 67,242,964 
กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน   (618,402) (620,058) 
กําไรขาดทนุเบด็เสร็จ   101,782,809 66,622,906 

 
งบกระแสเงนิสดโดยสรุป 
  บริษัท อนิเตอร์ลิง้ค์ 

เทเลคอม จาํกัด (มหาชน) 
  สาํหรับปีสิน้สุดวันที่  

31 ธันวาคม 
   พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   บาท บาท 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน     
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน   250,459,209 27,766,073 
จ่ายภาษีเงินได้   (27,615,980) (25,597,942) 
เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน   222,843,229 2,168,131 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ   (777,582,588) (506,537,542) 
เงินสดสทุธิได้มาจากในกิจกรรมจดัหาเงิน   520,683,080 530,482,654 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ สุทธิ   (34,056,279) 26,113,243 
เงินสด รายการเทียบเทา่เงินสดและเงินเบิกเกินบญัชีต้นปี   137,491,307 111,378,064 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี   103,435,028 137,491,307 
 
ข้อมลูข้างต้นแสดงด้วยจํานวนก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 
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15. เงนิลงทุนในการร่วมค้า 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กลุม่กิจการมีเงินลงทนุในการร่วมค้า 1 แหง่ ซึง่ได้แก่  

บริษัท เจเนซสิ ดาต้า เซน็เตอร์ จาํกัด 

บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซน็เตอร์ จํากดั ซึง่เป็นการร่วมค้าของกลุม่กิจการ มีทนุจดทะเบียนจํานวน 2,100,000 หุ้น ในราคาหุ้นท่ีตราไว้
หุ้นละ 100 บาท เป็นจํานวนเงิน 210 ล้านบาท โดยกลุม่กิจการถือหุ้นเป็นสดัสว่นร้อยละ 33.33 ของทนุจดทะเบียน และกลุม่กิจการ
ได้ชําระคา่หุ้นแล้วจํานวน 70 ล้านบาท 
 
เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซน็เตอร์ จํากดั ซึง่เป็นการร่วมค้าของกลุม่กิจการ เรียกชําระคา่หุ้นสว่นท่ียงั
เรียกไมค่รบ สําหรับหุ้นจํานวน 660,000 หุ้น ในอตัรา 50 บาทตอ่หุ้น รวมเป็นจํานวนเงิน 33 ล้านบาท และกลุม่กิจการชําระคา่หุ้น
ดงักลา่วแล้วเม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 21 สงิหาคม พ.ศ. 2560 
 
การเปล่ียนแปลงในสว่นได้เสียในการร่วมค้าสามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้
 
   งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
   บาท บาท 
สาํหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560     
ราคาตามบญัชีต้นปี   36,858,574 - 
สว่นได้เสียในการร่วมค้าเพิ่มขึน้   33,000,000 - 
สว่นแบง่ขาดทนุในการร่วมค้า   (4,561,658) - 
ราคาตามบญัชีปลายปี    65,296,916 - 
 
การร่วมค้ามีทนุเรือนหุ้นทัง้หมดเป็นหุ้นสามญั ซึง่กลุม่กิจการได้ถือหุ้นทางตรง  
 
ลักษณะของเงนิลงทุนในการร่วมค้า 
    

ช่ือ 
สัดส่วนของส่วนได้เสีย 
(ร้อยละ) พ.ศ. 2560 วธีิการวัดมูลค่า 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซน็เตอร์ จํากดั 33.33 วิธีสว่นได้เสีย หมายเหต ุ1 
 

หมายเหต ุ1 :  บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซน็เตอร์ จํากดั ดําเนินธุรกิจหลกัในการให้บริการพืน้ท่ีเซิร์ฟเวอร์ พืน้ท่ีวางเซิร์ฟเวอร์ ศนูย์การ
ให้บริการคลาวด์คอมพิวติง้ และศนูย์สํารองข้อมลู ทัง้นี ้บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซน็เตอร์ จํากดั เป็นหุ้นสว่นทางยทุธศาสตร์ของ 
กลุม่กิจการในการลงทนุในธุรกิจศนูย์สํารองข้อมลู บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซน็เตอร์ จํากดั เป็นบริษัทจํากดัและ หุ้นของบริษัทนีไ้มมี่
ราคาเสนอซือ้ขายในตลาด 
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15. เงนิลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปจากการร่วมค้า 
 
ข้อมลูทางการเงินสําหรับบริษัท เจเนซิส ดาต้า เซน็เตอร์ จํากดั ซึง่ปฏิบติัตามวิธีสว่นได้เสีย แสดงดงัตอ่ไปนี ้
 
งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป 
 บริษัท เจเนซสิ ดาต้าเซน็เตอร์ จาํกัด 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท 
สนิทรัพย์หมุนเวียน   
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 4,626,016 90,738,981 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (ไมร่วมเงินสด) 19,680,324 1,419,467 
สนิทรัพย์หมนุเวียนรวม 24,306,340 92,158,448 
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 473,715,409 18,670,000 
สนิทรัพย์รวม 498,021,749 110,828,448 
หนีส้นิหมุนเวียน   
หนีส้นิทางการเงินหมนุเวียน (ไมร่วมเจ้าหนีก้ารค้า) 54,000,000 - 
หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน (รวมเจ้าหนีก้ารค้า) 47,189,577 252,426 
หนีส้นิหมนุเวียนรวม 101,189,577 252,426 
หนีส้นิไม่หมุนเวียน 200,941,123 - 
หนีส้นิรวม 302,130,700 252,426 
สนิทรัพย์สุทธิ 195,891,049 110,576,022 
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15. เงนิลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 
 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยสรุป 
  
 บริษัท เจเนซสิ ดาต้าเซน็เตอร์ จาํกัด 
 สาํหรับปีสิน้สุด สาํหรับงวดตัง้แต่ 
 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 9 กันยายน 
 สาํหรับปีสิน้สุด พ.ศ. 2559 ถงึวันที่ 
  31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 บาท บาท 
   
รายได้ดอกเบีย้ 537,897 33,598 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (11,346,336) (563,570) 
ต้นทนุทางการเงิน (2,770,540) - 
ขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (13,578,979) (529,972) 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (105,994) 105,994 
ขาดทุนหลังภาษีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (13,684,973) (423,978) 
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - 
ขาดทุนเบด็เสร็จรวม (13,684,973) (423,978) 
 
ข้อมลูข้างต้นเป็นจํานวนท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินของการร่วมค้าปรับปรุงท่ีมีการเก่ียวกบัความแตกตา่งของนโยบายการบญัชีของ 
กลุม่กิจการและการร่วมค้า (ซึง่ไมใ่ช่เพียงแคส่ว่นแบง่ของกลุม่กิจการในการร่วมค้าดงักลา่ว) 
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15. เงนิลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 
 

การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 
 
การกระทบยอดรายการระหวา่งข้อมลูทางการเงินโดยสรุปกบัมลูคา่ตามบญัชีของสว่นได้เสียของบริษัทในการร่วมค้า 
 
 บริษัท เจเนซสิ ดาต้าเซน็เตอร์ จาํกัด 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท 
ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป   
สนิทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี 110,576,022 12,000,000 
เพิ่มขึน้ 99,000,000 99,000,000 
ขาดทนุในระหวา่งปี (13,684,973) (423,978) 
สนิทรัพย์สุทธิ ณ วันสิน้ปี 195,891,049 110,576,022 
สว่นได้เสียในการร่วมค้า ร้อยละ 33.33 ร้อยละ 33.33 
มูลค่าตามบัญชี 65,296,916 36,858,574 
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16.  ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ (ต่อ) 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ต้นทนุการกู้ ยืมจํานวน 8.89 ล้านบาท กลุม่กิจการได้บนัทกึเป็นต้นทนุของสนิทรัพย์โดยรวม
อยูใ่นรายการซือ้สนิทรัพย์ระหวา่งปี (พ.ศ. 2559 จํานวน 4.37 ล้านบาท) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กลุม่กิจการได้จดจํานองท่ีดินและอาคารมลูคา่ตามบญัชีสทุธิ 195.01 ล้านบาท เป็นประกนัสําหรับ  
วงเงินกู้ ยืม วงเงินเบิกเกินบญัชี วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต วงเงินทรัสต์รีซีท วงเงินคํา้ประกนั และวงเงินซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า 
(วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 จํานวน 149.45 ล้านบาท) (หมายเหตฯุ ข้อ 22) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 สนิทรัพย์ภายใต้สญัญาเช่าการเงินท่ีกลุม่กิจการเป็นผู้ เช่า จํานวน 22.49 ล้านบาท ได้รวมอยูใ่นยอดซือ้
สนิทรัพย์ระหวา่งปี (กรณีกลุม่กิจการเป็นผู้ เช่า) (พ.ศ. 2559 กลุม่กิจการไมมี่รายการได้มาซึง่สินทรัพย์ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน) 
 
สินทรัพย์ตามสญัญาเช่าการเงินท่ีกลุม่กิจการเป็นผู้ เช่าซึง่รวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยอปุกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม 
มีรายละเอียดดงันี ้
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม     
ราคาทนุตามสญัญาเช่าการเงิน 192,243,074 169,757,821 - - 
หกั  คา่เส่ือมราคาสะสม (30,295,558) (20,949,098) - - 
ราคาตามบญัชี สทุธิ 161,947,516 148,808,723 - - 
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17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ 
 

 งบการเงนิรวม 
  โปรแกรม  
 โปรแกรม คอมพวิเตอร์  
 คอมพวิเตอร์ ระหว่างตดิตัง้ รวม 
 บาท บาท บาท 
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559    
ราคาทนุ 8,066,018 556,000 8,622,018 
หกั  คา่ตดัจําหน่ายสะสม (3,524,793) - (3,524,793) 
ราคาตามบญัชี สทุธิ 4,541,225 556,000 5,097,225 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
ราคาตามบญัชีต้นปี สทุธิ 4,541,225 556,000 5,097,225 
ซือ้สนิทรัพย์ 4,144,000 336,000 4,480,000 
โอนเข้า (ออก) 615,000 (615,000) - 
ตดัจําหน่ายสนิทรัพย์ สทุธิ - (89,000) (89,000) 
คา่ตดัจําหน่าย (493,472) - (493,472) 
ราคาตามบญัชีปลายปี สทุธิ 8,806,753 188,000 8,994,753 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
ราคาทนุ 12,825,018 188,000 13,013,018 
หกั  คา่ตดัจําหน่ายสะสม (4,018,265) - (4,018,265) 
ราคาตามบญัชี สทุธิ 8,806,753 188,000 8,994,753 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    
ราคาตามบญัชีต้นปี สทุธิ 8,806,753 188,000 8,994,753 
ซือ้สนิทรัพย์ 2,949,126 8,771,219 11,720,345 
คา่ตดัจําหน่าย (806,759) - (806,759) 
ราคาตามบญัชีปลายปี สทุธิ 10,949,120 8,959,219 19,908,339 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    
ราคาทนุ 15,774,144 8,959,219 24,733,363 
หกั  คา่ตดัจําหน่ายสะสม (4,825,024) - (4,825,024) 
ราคาตามบญัชี สทุธิ 10,949,120 8,959,219 19,908,339 
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17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  โปรแกรม  
 โปรแกรม คอมพวิเตอร์  
 คอมพวิเตอร์ ระหว่างตดิตัง้ รวม 
 บาท บาท บาท 
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559    
ราคาทนุ 3,406,000 313,000 3,719,000 
หกั  คา่ตดัจําหน่ายสะสม (3,108,696) - (3,108,696) 
ราคาตามบญัชี สทุธิ 297,304 313,000 610,304 
    
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
ราคาตามบญัชีต้นปี สทุธิ 297,304 313,000 610,304 
ซือ้สนิทรัพย์ - 336,000 336,000 
โอนเข้า (ออก) 560,000 (560,000) - 
ตดัจําหน่ายสนิทรัพย์ สทุธิ - (89,000) (89,000) 
คา่ตดัจําหน่าย (70,490) - (70,490) 
ราคาตามบญัชีปลายปี สทุธิ 786,814 - 786,814 
    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
ราคาทนุ 3,966,000 - 3,966,000 
หกั  คา่ตดัจําหน่ายสะสม (3,179,186) - (3,179,186) 
ราคาตามบญัชี สทุธิ 786,814 - 786,814 
    
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    
ราคาตามบญัชีต้นปี สทุธิ 786,814 - 786,814 
ซือ้สนิทรัพย์ 272,500 453,250 725,750 
คา่ตดัจําหน่าย (181,174) - (181,174) 
ราคาตามบญัชีปลายปี สทุธิ 878,140 453,250 1,331,390 
    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    
ราคาทนุ 4,238,500 453,250 4,691,750 
หกั  คา่ตดัจําหน่ายสะสม (3,360,360) - (3,360,360) 
ราคาตามบญัชี สทุธิ 878,140 453,250 1,331,390 
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18. เงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กลุม่กิจการมีเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเป็นตัว๋สญัญาใช้เงินจํานวน 250.80 ล้านบาท  
มีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.10 ถงึร้อยละ 4.00 ตอ่ปี ตัว๋สญัญาใช้เงินนีมี้กําหนดชําระเงินกู้ ยืมคืนภายในระยะเวลา 6 เดือน 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้

 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 
2559 

 บาท บาท บาท บาท 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม      
ยอดคงเหลือต้นงวด  - - - - 
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 250,800,000 - 120,000,000 - 
ยอดคงเหลือปลายงวด  250,800,000 - 120,000,000 - 

 

19. ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี 
 
สนิทรัพย์และหนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
สนิทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี     
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีท่ีจะใช้     
   ประโยชน์ภายใน 12 เดือน 32,586,368 18,111,460 8,597,853 33,258 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีท่ีจะใช้     
   ประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน 32,155,196 14,175,307 27,425,225 9,726,437 
 64,741,564 32,286,767 36,023,078 9,759,695 
หนีส้นิภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี     
หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชีท่ีจะจ่าย     
   ชําระภายใน 12 เดือน (43,960) (784,649) (11,677) (100,346) 
หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชีท่ีจะจ่าย     
   ชําระเกินกวา่ 12 เดือน (4,857,405) (2,068,294) - - 
 (4,901,365) (2,852,943) (11,677) (100,346) 
ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี สุทธิ 59,840,199 29,433,824 36,011,401 9,659,349 
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19. ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินได้รอตดับญัชีมีดงันี ้
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 29,433,824 14,857,367 9,659,349 8,589,821 
เพิ่ม ในกําไรหรือขาดทนุ 28,706,537 14,358,843 24,785,760 1,069,528 
เพิ่ม บนัทกึโดยตรงไปยงั     
   กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 1,699,838 217,614 1,566,292 - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 59,840,199 29,433,824 36,011,401 9,659,349 
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กง
าน

 
ค่า

เสื่
อม

รา
คา

 
หนี

ส้นิ
อนุ

พัน
ธ์

กา
รเง

นิ 

สาํ
รอ

งห
นีส้

นิ
ค่า

ปร
ะกั

น
คว

าม
เสี
ยห

าย
งา
นโ
คร

งก
าร

 

ค่า
เผื่
อก

าร
ด้อ

ยค่
าเง

นิ
ลง

ทุน
 

ปร
ะม

าณ
กา

ร
ผล

ขา
ดทุ

น
งา
นโ
คร

งก
าร

 

ค่า
วัส

ดุง
าน

โค
รง
กา

ร 
รว
ม 

 
บา

ท 
บา

ท 
บา

ท 
บา

ท 
บา

ท 
บา

ท 
บา

ท 
บา

ท 
บา

ท 
บา

ท 
บา

ท 
สนิ

ทรั
พย์

ภา
ษีเ
งนิ

ได้
รอ

ตัด
บัญ

ชี 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ณ 
วนั
ที่ 1

 มก
ราค

ม พ
.ศ.

 25
60

 
3,7

00
,16

3 
17

,75
2,6

72
 

60
8,3

41
 

3,7
03

,89
5 

3,7
56

,41
0 

(4,
01

5) 
74

2,9
65

 
- 

- 
2,0

26
,33

6 
32

,28
6,7

67
 

เพิ่ม
/(ล
ด)ใ

นกํ
าไร

หรื
อข
าด
ทนุ

 
51

,96
6 

6,4
55

,24
8 

28
8,7

88
 

(37
0,2

63
) 

1,4
74

,68
7 

1,4
73

,93
5 

(74
2,9

65
) 

18
,78

8,0
09

 
2,6

95
,15

9 
64

0,3
95

 
30

,75
4,9

59
 

เพิ่ม
บนั

ทกึ
โดย

ตร
ง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   ไ
ปย
งักํ
าไร

ขา
ดท
นุเบ

ด็เส
ร็จอื่

น 
- 

- 
- 

1,6
99

,83
8 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1,6
99

,83
8 

ณ 
วนั
ที่ 3

1 ธ
นัว
าค
ม พ

.ศ.
 25

60
 

3,7
52

,12
9 

24
,20

7,9
20

 
89

7,1
29

 
5,0

33
,47

0 
5,2

31
,09

7 
1,4

69
,92

0 
- 

18
,78

8,0
09

 
2,6

95
,15

9 
2,6

66
,73

1 
64

,74
1,5

64
 

ณ 
วนั
ที่ 1

 มก
ราค

ม พ
.ศ.

 25
59

 
2,6

42
,64

3 
4,7

82
,29

8 
38

9,0
28

 
2,9

57
,04

3 
2,4

72
,47

6 
14

8,0
94

 
74

2,5
35

 
- 

- 
1,2

51
,29

1 
15

,38
5,4

08
 

เพิ่ม
/(ล
ด)ใ

นกํ
าไร

หรื
อข
าด
ทนุ

 
1,0

57
,52

0 
12

,97
0,3

74
 

21
9,3

13
 

52
9,2

38
 

1,2
83

,93
4 

(15
2,1

09
) 

43
0 

- 
- 

77
5,0

45
 

16
,68

3,7
45

 
เพิ่ม

บนั
ทกึ
โดย

ตร
ง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   ไ
ปย
งักํ
าไร

ขา
ดท
นุเบ

ด็เส
ร็จอื่

น 
- 

- 
- 

21
7,6

14
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

21
7,6

14
 

ณ 
วนั
ที่ 3

1 ธ
นัว
าค
ม พ

.ศ.
 25

59
 

3,7
00

,16
3 

17
,75

2,6
72

 
60

8,3
41

 
3,7

03
,89

5 
3,7

56
,41

0 
(4,

01
5) 

74
2,9

65
 

- 
- 

2,0
26

,33
6 

32
,28

6,7
67
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 19
. ภ

าษี
เงนิ

ได้
รอ

ตัด
บัญ

ชี 
(ต่
อ)

 
 

 
งบ

กา
รเง

นิเ
ฉพ

าะ
กจิ

กา
ร 

 

ค่า
เผื่
อห

นี้
สง

สัย
จะ

สูญ
 

ค่า
เผื่
อ

สนิ
ค้า

ล้า
สมั

ย 

ภา
ระ
ผูก

พัน
ผล

ปร
ะโ
ยช

น์พ
นัก

งา
น 

ค่า
เสื่
อม

รา
คา

 
หนี

ส้นิ
อนุ

พัน
ธ์

กา
รเง

นิ 

สาํ
รอ

ง
หนี

ส้นิ
ค่า

ปร
ะกั

น
คว

าม
เสี
ยห

าย
งา
น

โค
รง
กา

ร 

ค่า
เผื่
อก

าร
ด้อ

ยค่
าเง

นิ
ลง

ทุน
 

ปร
ะม

าณ
กา

รผ
ล

ขา
ดทุ

นง
าน

โค
รง
กา

ร 

ค่า
วัส

ดุง
าน

โค
รง
กา

ร 
รว
ม 

 
บา

ท 
บา

ท 
บา

ท 
บา

ท 
บา

ท 
บา

ท 
บา

ท 
บา

ท 
บา

ท 
บา

ท 
สนิ

ทรั
พย์

ภา
ษีเ
งนิ

ได้
รอ

ตัด
บัญ

ชี 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ณ 
วนั
ที่ 1

 มก
ราค

ม พ
.ศ.

 25
60

 
2,9

97
,33

6 
60

8,3
41

 
2,7

95
,52

0 
1,8

83
,45

2 
33

,25
8 

74
2,9

65
 

69
8,8

23
 

- 
- 

9,7
59

,69
5 

เพิ่ม
/(ล
ด)ใ

นกํ
าไร

หรื
อข
าด
ทนุ

 
(27

4,1
29

) 
(71

,53
1) 

(30
8,1

11
) 

36
0,0

46
 

17
1,3

98
 

(74
2,9

65
) 

(69
8,8

23
) 

18
,78

8,0
09

 
7,4

73
,19

7 
24

,69
7,0

91
 

เพิ่ม
บนั

ทกึ
โดย

ตร
งไป

ยงั
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   กํ
าไร

ขา
ดท
นุเบ

ด็เส
ร็จอื่

น 
-  

- 
1,5

66
,29

2 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
1,5

66
,29

2 
ณ 
วนั
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1 ธ
นัว
าค
ม พ

.ศ.
 25

60
 

2,7
23

,20
7 

53
6,8
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4,0
53

,70
1 

2,2
43

,49
8 

20
4,6

56
 

- 
- 

18
,78

8,0
09

 
7,4

73
,19

7 
36

,02
3,0
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ณ 
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ม พ
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59
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,64

3 
38

9,0
28

 
2,6

08
,18

3 
1,5

25
,87

4 
15

2,5
10

 
74

2,5
35

 
69

8,8
23

 
- 

- 
8,6

15
,59

6 
เพิ่ม

/(ล
ด)ใ

นกํ
าไร

หรื
อข
าด
ทนุ

 
49

8,6
93

 
21

9,3
13

 
18

7,3
37

 
35

7,5
78

 
(11

9,2
52

) 
43

0 
- 

- 
- 

1,1
44

,09
9 
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วนั
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นัว
าค
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6 
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2,7
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,52
0 

1,8
83

,45
2 

33
,25

8 
74

2,9
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8,8
23

 
- 

- 
9,7

59
,69

5 
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19. ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี (ต่อ) 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
สัญญาเช่า
การเงนิ 

สนิทรัพย์
อนุพันธ์
การเงนิ 

อ่ืน รวม 
สนิทรัพย์
อนุพันธ์
การเงนิ 

รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
หนีส้นิภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 (1,568,567) (863,129) (421,247) (2,852,943) (100,346) (100,346) 
เพิ่ม/(ลด)ในกําไรหรือขาดทนุ (2,480,192) 846,001 (414,231) (2,048,422) 88,669 88,669 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 (4,048,759) (17,128) (835,478) (4,901,365) (11,677) (11,677) 
       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 (174,514) (348,892) - (523,406) (25,776) (25,776) 
เพิ่ม/(ลด)ในกําไรหรือขาดทนุ (1,394,053) (514,237) (421,247) (2,329,537) (74,570) (74,570) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 (1,568,567) (863,129) (421,247) (2,852,943) (100,346) (100,346) 

 

20. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
เจ้าหนีก้ารค้า 1,081,424,590 677,238,683 580,231,242 276,073,953 
เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - 394,295 394,295 
รวมเจ้าหนีก้ารค้า 1,081,424,590 677,238,683 580,625,537 276,468,248 
เจ้าหนีอ่ื้น 329,248,386 224,905,264 85,086,018 8,127,061 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 68,845,358 41,864,497 41,721,298 26,756,485 
โบนสัค้างจ่าย 30,377,338 29,989,032 9,730,860 14,345,782 
เจ้าหนีอ่ื้น - บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 550,000 552,202 9,298,660 4,488,431 
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 1,510,445,672 974,549,678 726,462,373 330,186,007 
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21. หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงนิ สุทธิ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม     
ภายใน 1 ปี 35,975,356 44,442,970 - - 
เกิน 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 23,917,610 39,016,474 - - 
 59,892,966 83,459,444 - - 
หกั  ดอกเบีย้จ่ายในอนาคตของสญัญาเช่า
การเงิน (2,786,512) (4,093,530) - - 
มลูคา่ปัจจบุนัของหนีส้นิ 
   ตามสญัญาเช่าการเงิน สทุธิ 57,106,454 79,365,914 - 

 
- 

 
หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินไมร่วมดอกเบีย้ในอนาคต มีดงันี ้
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม     
หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน  59,892,966 83,459,444 - - 
หกั  ดอกเบีย้รอตดัจ่าย (2,786,512) (4,093,530) - - 
 57,106,454 79,365,914 - - 
หกั  สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน     
ท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี สทุธิ (34,116,627) (41,597,088) - - 
หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน สทุธิ 22,989,827 37,768,826 - - 
 
มลูคา่ยติุธรรมของหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินมีมลูคา่ใกล้เคียงกบัราคาตามบญัชี เน่ืองจากผลกระทบของอตัราคิดลดไมมี่
สาระสําคญั 



214

 

22. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ สุทธิ 
 

22.1 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิประกอบด้วยเงนิกู้ยืมดังต่อไปนี ้
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ     
   ที่จะครบกาํหนดภายในหน่ึงปี     
เงินกู้ ยืมสกลุเงินบาท 180,600,000 99,200,000 - - 
หกั  คา่ธรรมเนียมการจดัหาเงินกู้ ยืม     
          ตดัจ่ายภายใน 1 ปี (1,195,461) (858,248) - - 
สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     
   ท่ีถงึกําหนดชําระภายใน 1 ปี สทุธิ 179,404,539 98,341,752 - - 
เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ     
เงินกู้ ยืมสกลุเงินบาท 1,537,300,000 1,117,900,000 - - 
หกั  คา่ธรรมเนียมการจดัหาเงินกู้ ยืม     
          ตดัจ่ายเกินกวา่ 1 ปี (2,867,792) (2,345,483) - - 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สทุธิ 1,534,432,208 1,115,554,517 - - 
รวมเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สทุธิ 1,713,836,747 1,213,896,269 - - 

 
มลูคา่ยติุธรรมของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีมลูคา่ใกล้เคียงกบัราคาตามบญัชี เน่ืองจากอตัราดอกเบีย้เป็นแบบ
ลอยตวัดงันัน้ผลกระทบของอตัราคิดลดจึงไมมี่สาระสําคญั 
 
มลูคา่ยติุธรรมคํานวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึง่คิดลดด้วยอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมท่ีอตัราร้อยละ 4.75 (พ.ศ. 2559 อตัรา
ร้อยละ 4.75) และอยูใ่นข้อมลูระดบั 2 ของลําดบัชัน้มลูคา่ยติุธรรม 
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22. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ สุทธิ (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เงินกู้ ยืมระยะยาวของกลุม่กิจการเป็นเงินกู้ ยืมสกลุเงินบาทท่ีมีหลกัประกนัจากสถาบนัการเงิน
ภายในประเทศจํานวน 1,717.90 ล้านบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 จํานวน 1,217.10 ล้านบาท) ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 

 
 
 

ลาํดับ
ที่ 

จาํนวนคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 
2560 
(บาท) 

จาํนวนคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 
2559 
(บาท) 

 
 

อัตราดอกเบีย้ต่อ
ปี 

ร้อยละ 

 
 
 

การชาํระคืนเงนิต้น 
 

 
 

กาํหนดการ 
จ่ายชาํระ
ดอกเบีย้ 

1 422,900,000 517,100,000 MLR - ร้อยละ 1.5 ตอ่ปี ชําระคืนทกุเดือนนบัตัง้แต่ 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

ชําระทกุเดือน 

2 295,000,000 300,000,000 
 

MLR - ร้อยละ 1.5 ตอ่ปี ชําระคืนทกุเดือนนบัตัง้แต่ 
เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 

ชําระทกุเดือน 

3 200,000,000 200,000,000 MLR - ร้อยละ 1.5 ตอ่ปี ชําระคืนทกุเดือนนบัตัง้แต ่
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 

ชําระทกุเดือน 

4 200,000,000 200,000,000 MLR - ร้อยละ 1.5 ตอ่ปี ชําระคืนทกุเดือนนบัตัง้แต่ 
เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 

ชําระทกุเดือน 

5 200,000,000 - MLR - ร้อยละ 1.5 ตอ่ปี ชําระคืนทกุเดือนนบัตัง้แต่ 
เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 

ชําระทกุเดือน 

6 200,000,000 - MLR - ร้อยละ 1.5 ตอ่ปี ชําระคืนทกุเดือนนบัตัง้แต่ 
เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2562 

ชําระทกุเดือน 

7 200,000,000 
 

- 
 

MLR - ร้อยละ 1.5 ตอ่ปี ชําระคืนทกุเดือนนบัตัง้แต่ 
เดือนกนัยายน พ.ศ. 2562 

ชําระทกุเดือน 

รวม 1,717,900,000 1,217,100,000   
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22. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ สุทธิ (ต่อ) 
 

22.1 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิประกอบด้วยเงนิกู้ยืมดังต่อไปนี ้(ตอ่) 
 
ตามเง่ือนไขของสญัญาเงินกู้ดงักลา่ว กลุม่กิจการต้องรักษาอตัราสว่นเงินกู้ ยืมสถาบนัการเงินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นและ 
เงินกู้ ยืมจากกลุม่กิจการไมเ่กิน 2 เทา่ และความสามารถในการชําระหนี ้(Debt Service Coverage Ratio) จะต้องไมต่ํ่ากวา่ 
1.2 เทา่ (พิจารณาจากงบการเงินประจําปีของบริษัทยอ่ย) และครอบครัวอนนัตรัมพรต้องรักษาสดัสว่นการเป็นผู้ ถือหุ้น  
ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมโดยผา่นบริษัทในเครือไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 25 โดยสญัญาเงินกู้ดงักลา่ว คํา้ประกนัโดย 
 
1. กรรมการบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
2. หุ้นของบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากดั (มหาชน) จํานวนร้อยละ 51 
 

22.2 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ของเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของกลุม่กิจการ มีดงัตอ่ไปนี ้
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน      
   - ณ อตัราลอยตวั 1,717,900,000 1,217,100,000 - - 
รวมเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,717,900,000 1,217,100,000 - - 

 
22.3 ระยะเวลาการครบกาํหนดของเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิมีดงัต่อไปนี ้

 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม     
ภายใน 1 ปี  180,600,000 99,200,000 - - 
เกินกวา่ 1 ปีแตไ่มเ่กิน 5 ปี 1,309,500,000 880,800,000 - - 
เกินกวา่ 5 ปี 227,800,000 237,100,000 - - 
รวมเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,717,900,000 1,217,100,000 - - 

 
 
 
 
 
 



217

 
22.4 วงเงนิกู้ยืม 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กลุม่กิจการมีวงเงินกู้ ยืมและวงเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคารท่ียงัไมไ่ด้เบิกใช้จํานวน  
887 ล้านบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 จํานวน 1,388 ล้านบาท) วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต วงเงินทรัสต์รีซีท  
วงเงินคํา้ประกนัและวงเงินซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าท่ียงัไมไ่ด้เบิกใช้จํานวน 4,683 ล้านบาท (ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 จํานวน 3,650 ล้านบาท)  

 

23. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณอายุ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
งบแสดงฐานะการเงิน :     
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 25,167,342 17,260,079 20,268,507 12,718,212 
หนีส้นิในงบแสดงฐานะการเงิน 25,167,342 17,260,079 20,268,507 12,718,212 
กําไรหรือขาดทนุท่ีรวมอยูใ่นกําไรจาก     
   การดําเนินงาน :     
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 2,338,077 1,716,544 978,835 936,685 
 2,338,077 1,716,544 978,835 936,685 
การวดัมลูคา่ใหมสํ่าหรับ :     
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายสุทุธิจาก
ภาษี 6,799,348 870,458 6,265,168 - 
 6,799,348 870,458 6,265,168 - 

 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์     
   ท่ีจะจ่ายชําระภายใน 12 เดือน 4,810,000 1,620,086 4,600,000 - 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์     
   ท่ีจะจ่ายชําระเกินกวา่ 12 เดือน 20,357,342 15,639,993   15,668,507 12,718,212 
 25,167,342 17,260,079 20,268,507 12,718,212 
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23. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณอายุ (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัการเกษียณอายรุะหวา่งปีมีดงันี ้ 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
ยอดคงเหลือต้นปี 17,260,079 14,455,463 12,718,212 11,781,527 
ต้นทนุบริการปัจจบุนั 1,922,357 1,350,914 689,459 671,640 
ต้นทนุดอกเบีย้ 415,720 365,630 289,376 265,045 
การวดัมลูคา่ใหม ่     
   (กําไร)/ขาดทนุท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง     
      ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ 5,440,408 (728,120) 5,047,059 - 
   (กําไร)/ขาดทนุท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง     
      ข้อสมมติทางการเงิน (904,377) 936,171 (451,381) - 
   ขาดทนุท่ีเกิดจากประสบการณ์ 3,963,155 880,021 3,235,782 - 
จ่ายชําระเงินจากโครงการ:     
      จ่ายชําระผลประโยชน์ (2,930,000) - (1,260,000) - 
ยอดคงเหลือปลายปี 25,167,342 17,260,079 20,268,507 12,718,212 
 
ข้อสมมติฐานจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial Technique) ท่ีสําคญั ณ วนัท่ีในงบการเงินมีดงัตอ่ไปนี ้
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
อตัราคิดลด 2.13 - 2.97 2.19 - 2.99 2.13 2.19 
อตัราการขึน้เงินเดือน 7.00 8.00 7.00 8.00 
อตัราการลาออก 0.00 - 19.00 0.00 - 54.00 0.00 - 19.00 10.00 - 54.00 
อตัราการตาย อ้างอิงตาม

ตารางมรณะปี 
2560 

อ้างอิงตาม
ตารางมรณะปี 

2551 

อ้างอิงตาม
ตาราง 

มรณะปี 2560 

อ้างอิงตาม
ตารางมรณะปี 

2551 
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23. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณอายุ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม 
  พ.ศ. 2560 
 

 
ผลกระทบต่อภาระผูกพัน 

โครงการผลประโยชน์ที่กาํหนดไว้ 
 การเปล่ียนแปลงใน การเพิ่มขึน้ของ การลดลงของ 
 ข้อสมมต ิ ข้อสมมต ิ ข้อสมมต ิ
    
อตัราคิดลด ร้อยละ 0.5 ลดลง 810,996 บาท เพิ่มขึน้ 880,774 บาท 
อตัราการเพิ่มขึน้ของเงินเดือน ร้อยละ 0.5 เพิ่มขึน้ 768,637 บาท ลดลง 715,302 บาท 
อตัราการลาออกของพนกังาน ร้อยละ 10.0 ลดลง 1,098,831 บาท เพิ่มขึน้ 1,262,218 บาท 
 
 งบการเงนิรวม 
                          พ.ศ. 2559 
 

 
ผลกระทบต่อภาระผูกพัน 

โครงการผลประโยชน์ที่กาํหนดไว้ 
 การเปล่ียนแปลงใน การเพิ่มขึน้ของ การลดลงของ 
 ข้อสมมต ิ ข้อสมมต ิ ข้อสมมต ิ
    
อตัราคิดลด ร้อยละ 0.5 ลดลง 413,116 บาท เพิ่มขึน้ 442,672 บาท 
อตัราการเพิ่มขึน้ของเงินเดือน ร้อยละ 0.5 เพิ่มขึน้ 480,114 บาท ลดลง 453,069 บาท 
อตัราการลาออกของพนกังาน ร้อยละ 10.0 ลดลง 1,079,808 บาท เพิ่มขึน้ 1,265,274 บาท 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  พ.ศ. 2560 
 

 
ผลกระทบต่อภาระผูกพัน 

โครงการผลประโยชน์ที่กาํหนดไว้ 
 การเปล่ียนแปลงใน การเพิ่มขึน้ของ การลดลงของ 
 ข้อสมมต ิ ข้อสมมต ิ ข้อสมมต ิ
    
อตัราคิดลด ร้อยละ 0.5 ลดลง 810,996 บาท เพิ่มขึน้ 880,774 บาท 
อตัราการเพิ่มขึน้ของเงินเดือน ร้อยละ 0.5 เพิ่มขึน้ 768,637 บาท ลดลง 715,302 บาท 
อตัราการลาออกของพนกังาน ร้อยละ 10.0 ลดลง 1,098,831 บาท เพิ่มขึน้ 1,262,218 บาท 
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23. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณอายุ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
                           พ.ศ. 2559 
 

 
ผลกระทบต่อภาระผูกพัน 

โครงการผลประโยชน์ที่กาํหนดไว้ 
 การเปล่ียนแปลงใน การเพิ่มขึน้ของ การลดลงของ 
 ข้อสมมต ิ ข้อสมมต ิ ข้อสมมต ิ
    
อตัราคิดลด ร้อยละ 0.5 ลดลง 413,116 บาท เพิ่มขึน้ 442,672 บาท 
อตัราการเพิ่มขึน้ของเงินเดือน ร้อยละ 0.5 เพิ่มขึน้ 480,114 บาท ลดลง 453,069 บาท 
อตัราการลาออกของพนกังาน ร้อยละ 10.0 ลดลง 1,079,808 บาท  เพิ่มขึน้ 1,265,274 บาท 

 
การวิเคราะห์ความออ่นไหวข้างต้นนีอ้้างอิงจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติขณะท่ีให้ข้อสมมติอ่ืนคงท่ี ในทางปฏิบติัสถานการณ์
ดงักลา่วยากท่ีจะเกิดขึน้และการเปล่ียนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสมัพนัธ์กนั ในการคํานวณการวิเคราะห์ความออ่นไหว 
ของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้ท่ีมีตอ่การเปล่ียนแปลงใข้อสมมติหลกัได้ใช้วิธีเดียวกบั (มลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนั
โครงการผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้คํานวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วนัสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน) ในการคํานวณหนีส้นิบําเหน็จบํานาญท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ของกลุม่กิจการและบริษัทเทา่กบั 18 ปี และ 14 ปี ตามลําดบั 
(พ.ศ. 2559 เทา่กบั 11 ปี และ 5 ปี ตามลําดบั)  
 
การวิเคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชําระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายท่ีุไม่มีการคิดลด 
 
 งบการเงนิรวม 
 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 4,810,000 5,536,172 2,833,570 127,092,629 140,272,371 
รวม 4,810,000 5,536,172 2,833,570 127,092,629 140,272,371 

 
 งบการเงนิรวม 
 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 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 
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23. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณอายุ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ

 4,600,000    5,536,172      2,581,943   54,220,613 
  
66,938,728 

รวม 4,600,000 5,536,172 2,581,943 54,220,613 66,938,728 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ - 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 

 

24. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
  หุ้นสามัญ ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น รวม 
 จาํนวนหุ้น บาท บาท บาท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 334,653,851 334,653,851 576,466,465 911,120,316 
การใช้สทิธิใบสําคญัแสดงสทิธิ 27,770,135 27,770,135 194,390,945 222,161,080 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 362,423,986 362,423,986 770,857,410 1,133,281,396 
การใช้สทิธิใบสําคญัแสดงสทิธิ - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 362,423,986 362,423,986 770,857,410 1,133,281,396 

 
การเพิ่มหุ้นสามัญ 

 
เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2559 วนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2559 และวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2559 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียน
ชําระแล้วจํานวน 27,770,135 บาท (หุ้นสามญั 27,770,135 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) สําหรับการแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสทิธิ
ท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ท่ี 1 (ILINK-W1) สําหรับรอบการแปลงสทิธิครัง้ท่ี 10, 11 และ 12 จํานวน 11,108,063 หน่วย 
 
การลดทุนจดทะเบียน 
 
เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2560 ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี พ.ศ. 2560 มีมติอนมุติัการลดทนุจดทะเบียน จํานวน 55,461 
บาท (หุ้นสามญั 55,461 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) จากเดิมมีทนุจดทะเบียนจํานวน 362,479,447 บาท (หุ้นสามญั 
362,479,447 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่จํานวน 362,423,986 บาท (หุ้นสามญั 362,423,986 หุ้น มลูค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยจะมีการจดทะเบียนลดทนุในวนัท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
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25. ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 
 
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2556 บริษัทได้ออกใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) โดย
ไมคิ่ดมลูคา่ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
 
ประเภท
ใบสาํคัญ
แสดงสทิธิ 

 

ออกให้แก่ 
 
 
 

วันที่ออกใบสาํคัญ
แสดงสทิธิ 

 
 

จาํนวน
ใบสาํคัญแสดง
สทิธิที่ออก 

(หน่วย) 

อายุ
ใบสาํคัญ
แสดงสทิธิ 

 

ราคาใช้สทิธิ
ต่อ 1 หุ้น 
สามัญ 

 

อัตราการใช้สิทธิ
ต่อ 1 หน่วย

ใบสาํคัญแสดง
สทิธิ 

ILINK -W1 ผู้ ถือหุ้น
ทัว่ไป 

24 มิถนุายน พ.ศ. 2556 14,997,238 3 ปี 20.00 บาท 1 หุ้นสามญั 

 
เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2557 บริษัทได้มีขึน้เคร่ืองหมาย XD หุ้น เพ่ือการจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลประจําปี พ.ศ. 2557 ซึง่ตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือชีช้วนการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทต้องปรับราคาใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิของ ILINK-W1 
เป็นดงันี ้
 

 
วันที่มีผลบังคับใช้ 

 
ราคาใช้สทิธิต่อ 1 หุ้นสามัญ 

อัตราการใช้สิทธิต่อ 1 หน่วย 
ใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

30 เมษายน พ.ศ. 2557 10.00 บาท 2 หุ้นสามญั 
 
ตอ่มา เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 บริษัทได้มีขึน้เคร่ืองหมาย XD หุ้น เพ่ือการจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลประจําปี พ.ศ. 2558 
ซึง่ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือชีช้วนการเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิ บริษัทต้องปรับราคาใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิของ 
ILINK-W1 เป็นดงันี ้
 

 
วันที่มีผลบังคับใช้ 

 
ราคาใช้สทิธิต่อ 1 หุ้นสามัญ 

อัตราการใช้สิทธิต่อ 1 หน่วย 
ใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 8.00 บาท 2.5 หุ้นสามญั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 มีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิได้แจ้งความจํานงใช้สทิธิจํานวน 387,000 หน่วย บริษัทได้รับชําระเงิน
สําหรับการแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสทิธิดงักลา่วจํานวน 7,740,000 บาท โดยบริษัทรับรู้รายการดงักลา่วเป็นเจ้าหนีอ่ื้นใน 
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  
 
ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทมีใบสําคญัแสดงสทิธิท่ียงัไมไ่ด้มาใช้สทิธิคงเหลือจํานวน 10,742,688 หน่วย 
 
สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้รับชําระเงินสําหรับการแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสทิธิจํานวน 214,421,080 บาท 
สําหรับใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิได้แจ้งความจํานงใช้สทิธิจํานวน 10,721,063 หน่วย และบริษัทไมมี่เจ้าหนีอ่ื้น
คงเหลือในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
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ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไมไ่ด้มาใช้สทิธิคงเหลือได้หมดอายกุารใช้สทิธิแล้ว 
 
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2560 บริษัทไมไ่ด้มีการออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท อินเตอร์ลงิค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 
 

26. เงนิปันผล 
 
ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2560 ได้อนมุติัจ่ายเงินปันผลประจําปีสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2559 เป็นเงินสดในอตัรา 0.20 บาทตอ่หุ้น เป็นจํานวนเงินรวม 72.48 ล้านบาท  
 
บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดงักลา่วในวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 
ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2559 ได้อนมุติัจ่ายเงินปันผลประจําปีสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2558 เป็นเงินสดในอตัรา 0.26 บาทตอ่หุ้น เป็นจํานวนเงินรวม 90.02 ล้านบาท  
 
บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดงักลา่วในวนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 

27. สาํรองตามกฎหมาย 
 
ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บริษัทต้องสํารองตามกฎหมายอยา่งน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิหลงัจาก 
หกัสว่นของขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่สํารองนีจ้ะมีมลูค่าไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน สํารองนีไ้มส่ามารถนําไป
จ่ายเงินปันผลได้ 
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28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
การเปล่ียนแปลงในสนิค้าสําเร็จรูป     
   และงานระหว่างทํา 22,141,676 46,358,823 22,141,676 46,358,823 
ต้นทนุงานจ้างเหมา 447,630,052 170,759,058 161,811,071 25,714,921 
คา่ใช้จ่ายในการซอ่มแซมและบํารุงรักษา 78,933,583 45,245,585 3,091,943 3,657,646 
วตัถดิุบและวสัดสุิน้เปลืองใช้ไป 1,031,046,937 203,041,639 939,120,477 104,491,804 
คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัระบบและอปุกรณ์ 55,151,217 58,258,496 4,785,397 4,725,213 
คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 295,018,271 259,301,851 183,389,049 179,189,554 
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 180,985,024 144,565,112 27,829,578 25,379,500 
คา่เช่าตามสญัญาเช่าดําเนินงาน 60,670,080 51,264,047 9,390,579 4,157,200 
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29. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม     
ภาษีเงินได้ในปีปัจจบุนั 45,535,142 72,736,201 18,421,111 42,697,660 
ภาษีเงินได้รอตดับญัชี (28,706,537) (14,358,843)   (24,785,760) (1,069,528) 
รวมคา่ใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 16,828,605 58,377,358 (6,364,649) 41,628,132 
 
ภาษีเงินได้สําหรับกําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้มียอดจํานวนเงินท่ีแตกตา่งจากการคํานวณกําไร (ขาดทนุ) ทางบญัชีคณูกบัภาษี 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม     
กําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 

86,390,536 285,541,438 
 

(38,485,921) 211,489,241 
ภาษีคํานวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20 20 20 20 
ผลคณูของกําไร (ขาดทนุ) ทางบญัชีกบัอตัรา 
   ภาษีท่ีใช้ 

 
17,278,107 

 
57,108,288 

 
(7,697,184) 

 
42,297,848 

     
ผลกระทบ     
   ผลการดําเนินงานของการร่วมค้าสทุธิจากภาษี 912,332 28,265 - - 
   รายได้ท่ีไมต้่องเสียภาษี (1,189,457) (1,059,840) (853,925) (1,003,952) 
   คา่ใช้จ่ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี 528,636 2,300,645 995,759 334,236 
   กลบัรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้     
      รอการตดับญัชี 1,190,701 - 1,190,701 - 
   ขาดทนุทางภาษีท่ีบนัทกึเป็นสนิทรัพย์     
      ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (1,891,714) - - - 
ภาษีเงินได้ 16,828,605 58,377,358 (6,364,649) 41,628,132 
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29. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ก่อนภาษี ภาษี (ลด) / 
เพิ่ม 

หลังภาษี ก่อนภาษี ภาษี(ลด) / 
เพิ่ม 

หลังภาษี 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
การวดัมลูคา่ใหมข่อง 
   ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 8,499,186 (1,699,838) 6,799,348 1,088,072 (217,614) 870,458 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 8,499,186 (1,699,838) 6,799,348 1,088,072 (217,614) 870,458 
ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั  -   -  
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  
   (หมายเหตฯุ 19)  (1,699,838)   (217,614)  

  (1,699,838)   (217,614)  
 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 ก่อนภาษี ภาษี(ลด) / 

เพิ่ม 
หลังภาษี ก่อนภาษี ภาษี(ลด) / 

เพิ่ม 
หลังภาษี 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
การวดัมลูคา่ใหมข่อง 
   ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ

 
7,831,460 

    
(1,566,292)  6,265,168 - - - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 7,831,460 (1,566,292) 6,265,168 - - - 
ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั  -   -  
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  
   (หมายเหตฯุ 19)  

  
(1,566,292)   -  

  (1,566,292)   -  
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30. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 
กําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทนุ) สําหรับปีท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทใหญ่ด้วยจํานวนหุ้น
สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัท่ีออกในระหวา่งปี 
 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม     
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน     
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสามญัของ     
   บริษัทใหญ่ (บาท) 28,079,142 220,860,793 (32,121,272) 169,861,109 
จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั (หุ้น) 362,423,986 351,679,609 362,423,986 351,679,609 
กําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาทตอ่หุ้น) 0.08 0.63 (0.09) 0.48 

 
สําหรับกําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นปรับลด คํานวณโดยดจูากจํานวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียท่ีถือโดยบคุคลภายนอกในระหวา่งปี ปรับปรุงด้วย
จํานวนหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดโดยสมมติวา่หุ้นสามญัเทียบเทา่ปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสามญัทัง้หมด บริษัทมีหุ้นสามญัเทียบเทา่
ปรับลดคือสทิธิเลือกซือ้หุ้นท่ีให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ในการคํานวณกําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นปรับลด หุ้นสามญัเทียบเทา่ปรับลดมาจาก
สทิธิเลือกซือ้หุ้น สทิธิเลือกซือ้หุ้น บริษัทคํานวณจํานวนหุ้นเทียบเทา่ปรับลดโดยพิจารณาจากมลูค่ายติุธรรมซึง่ขึน้อยูก่บัมลูคา่ท่ีเป็น
ตวัเงินของราคาตามสทิธิซือ้หุ้นท่ีมาพร้อมกบัสทิธิเลือกซือ้หุ้น (กําหนดจากราคาถวัเฉล่ียของหุ้นสามญัของบริษัทในระหวา่งปี) การ
คํานวณนีทํ้าขึน้เพ่ือกําหนดจํานวนหุ้นสามญัท่ีต้องบวกเพ่ิมกบัหุ้นสามญัท่ีถือโดยบคุคลภายนอกในการคํานวณกําไร(ขาดทนุ) ตอ่หุ้น
ปรับลด โดยไมมี่การปรับปรุงกําไร (ขาดทนุ) สทุธิแตอ่ยา่งใด 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม     
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด     
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสามญั     
   ของบริษัทใหญ่ (บาท) 28,079,142 220,860,793 (32,121,272) 169,861,109 
จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั (หุ้น) 362,423,986 351,679,609 362,423,986 351,679,609 
การปรับปรุงสําหรับ     
   - ใบสําคญัแสดงสทิธิซือ้หุ้น (หุ้น) - 5,037,668 - 5,037,668 
จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัท่ีใช้     
   คํานวณกําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นปรับลด (หุ้น) 362,423,986 356,717,277 362,423,986 356,717,277 
กําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นปรับลด (บาทตอ่หุ้น) 0.08 0.62 (0.09) 0.48 
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31. รายการกับบุคคลหรือกจิการที่เก่ียวข้องกัน  
 
บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนักบับริษัท หมายถงึ บคุคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคมุบริษัทหรือถกูควบคมุโดยบริษัทไมว่า่จะเป็น
โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยูภ่ายใต้การควบคมุเดียวกนักบับริษัท รวมถงึบริษัทท่ีทําหน้าท่ีถือหุ้น บริษัทยอ่ย และกิจการท่ีเป็น
บริษัทยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากนีบ้คุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัยงัหมายรวมถงึบริษัทร่วมและบคุคลซึง่ถือหุ้นท่ีมีสทิธิ 
ออกเสียงไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญักบับริษัท ผู้บริหารสําคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษัท 
ตลอดทัง้สมาชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกบับคุคลดงักลา่ว และกิจการท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลเหลา่นัน้ 
 
ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนักบับริษัทแตล่ะรายการ จะคํานงึถงึเนือ้หาของความสมัพนัธ์
มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ได้แก่ 

 
อัตราร้อยละ 
ของหุ้นที่ถือ 

 บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ โฮลดิง้ จํากดั (ถือโดยครอบครัว อนนัตรัมพร) 25.05 
 ครอบครัว อนนัตรัมพร 26.29 
 ครอบครัว ศกัด์ิชยัเจริญกลุ 10.21 
 บคุคลทัว่ไป 38.45 
 
รายการตอ่ไปนีเ้ป็นรายการท่ีมีสาระสําคญักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
31.1 รายได้จากการขายและการให้บริการ 

 
สําหรับรายได้ค่าเช่าและบริการ บริษัทได้ทําสญัญาให้เช่าพืน้ท่ีอาคารสํานกังานและสญัญาให้บริการบริหารจดัการกบับริษัท
ยอ่ยโดยเป็นสญัญาปีตอ่ปี คา่เช่าและบริการคํานวณตามหลกัเกณฑ์ต้นทนุบวกกําไรสว่นเพิ่ม 
 
สําหรับรายได้จากการขายสนิทรัพย์บริษัทได้ทําสญัญาซือ้ขายสนิทรัพย์กบับริษัทยอ่ย โดยราคาซือ้ขายเป็นมลูคา่สทุธิทาง
บญัชี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม     
รายได้จากการขายสนิค้า     
   - บริษัทยอ่ย - - 14,382,397 18,918,490 
รายได้คา่เช่าและบริการ     
   - บริษัทยอ่ย - -       5,895,624 4,142,171 
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31. รายการกับบุคคลหรือกจิการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

31.2 การซือ้สนิค้าและบริการ 
 
บริษัทได้ทําสญัญาการใช้บริการเช่าวงจรกบับริษัทยอ่ยโดยเป็นสญัญาปีตอ่ปี คา่บริการคํานวณตามหลกัเกณฑ์ต้นทนุบวกกําไร
สว่นเพิ่ม 
 
สําหรับต้นทนุจากธุรกิจวิศวกรรมบริษัทได้ทําสญัญาจ้างเหมาช่วงกบับริษัทยอ่ยเพ่ือร่วมดําเนินงานในโครงการจ้างเหมา
ก่อสร้างเคเบิล้ใต้นํา้ โดยทําสญัญาเป็นรายโครงการคา่บริการคํานวณตามหลกัเกณฑ์ต้นทนุบวกกําไรสว่นเพิ่ม 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม     
ซือ้สนิค้าและบริการ     
   - บริษัทยอ่ย - - 4,470,562 4,498,080 
ต้นทนุจากธุรกิจวิศวกรรม     
   - บริษัทยอ่ย - - - 891,137 

 
31.3 รายได้และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  

 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม     
ดอกเบีย้รับ     
   - บริษัทยอ่ย - - - 7,007,787 
คา่เช่า     
   - บริษัทใหญ่ 175,000 225,000 175,000 225,000 
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31. รายการกับบุคคลหรือกจิการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

31.4 ลูกหนีก้ารค้าและเจ้าหนีก้ารค้ากจิการที่เก่ียวข้องกัน 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม     
ลกูหนีก้ารค้า     
   - บริษัทยอ่ย - - 10,860,867 14,615,881 
เจ้าหนีก้ารค้า     
   - บริษัทยอ่ย - - 394,295 394,295 

 
31.5 ลูกหนีแ้ละเจ้าหนีก้จิการที่เก่ียวข้องกัน 

 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม     
ลกูหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกนั     
   - บริษัทยอ่ย - - 4,140,121 2,069,861 
     
เจ้าหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกนั     
   - บริษัทยอ่ย - - 9,298,660 4,488,431 
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31. รายการกับบุคคลหรือกจิการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

31.6 ค่าตอบแทนผู้บริหารคนสาํคัญ 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 

    

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 52,397,190 43,176,412 30,066,817 25,595,350 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 788,564 1,075,060 558,408 539,315 
รวมคา่ตอบแทนผู้บริหารสําคญั 53,185,754 44,251,472 30,625,225 26,134,665 

 
31.7 สัญญากับกจิการที่เก่ียวข้องกัน 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทมีสญัญากิจการร่วมค้ากบับริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอน็เนอร์ย่ี จํากดั  
ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย จํานวน 1 ฉบบั เพ่ือร่วมดําเนินงานในโครงการจ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างสายระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด 
จงัหวดัเชียงใหม่ สถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง จงัหวดัแมฮ่่องสอน ตามโครงการพฒันาระบบสายสง่และสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9.1 ช่วง
ท่ี3 มลูคา่สญัญาทัง้สิน้จํานวน 309.60 ล้านบาท โดยแบง่เป็นสว่นของบริษัท มลูคา่ 44.65 ล้านบาท และของบริษัท อินเตอร์
ลงิค์ เพาวเวอร์ แอนด์ เอน็เนอร์ยี จํากดั มลูคา่ 264.95 ล้านบาท 
 

32. มูลค่ายุตธิรรม 
 

32.1 การประมาณการมูลค่ายุตธิรรม 
 
ตารางตอ่ไปนีแ้สดงถงึเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยติุธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมลูคา่ ความแตกตา่ง
ของระดบัข้อมลูสามารถแสดงได้ดงันี ้
 
- ราคาเสนอซือ้ขาย (ไมต้่องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่งสําหรับสนิทรัพย์หรือหนีส้นิอยา่งเดียวกนั (ข้อมลูระดบัท่ี 1) 
- ข้อมลูอ่ืนนอกจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยูใ่นระดบั 1 ท่ีสามารถสงัเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมลูราคาตลาด) หรือโดย

อ้อม (ได้แก่ ข้อมลูท่ีคํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสนิทรัพย์นัน้หรือหนีส้นินัน้ (ข้อมลูระดบัท่ี 2) 
- ข้อมลูสําหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ินซึง่ไมไ่ด้อ้างอิงจากข้อมลูท่ีสามารถสงัเกตได้จากตลาด (ข้อมลูท่ีไมส่ามารถสงัเกตได้) 

(ข้อมลูระดบัท่ี 3) 
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32. มูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 
 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงถงึสนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินของกลุม่กิจการท่ีวดัมลูคา่ด้วยราคายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
 
 งบการเงนิรวม 
 ข้อมูลระดับที่ 2 รวม 
 บาท บาท 
สนิทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560   
     สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า 85,636 85,636 
สนิทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   
     สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า 4,315,644 4,315,644 
หนีส้นิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560   
     สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า 7,851,332 7,851,332 
หนีส้นิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   
     สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า 481,653 481,653 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ข้อมูลระดับที่ 2 รวม 
 บาท บาท 
สนิทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560   
     สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า 58,383 58,383 
สนิทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   
     สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า 501,729 501,729 
หนีส้นิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560   
     สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า 1,023,277 1,023,277 
หนีส้นิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   
     สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า 166,289 166,289 

 
ไมมี่รายการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 และระดบั 3 ของลําดบัชัน้มลูคา่ยติุธรรมในระหวา่งปี 
 
ไมมี่การเปล่ียนแปลงวิธีการประมาณมลูคา่ยติุธรรมในระหว่างปี 
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32. มูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 
 

32.2 เทคนิคการประเมนิมูลค่าสาํหรับการวัดมูลค่ายุตธิรรมระดับที่ 2 
 
ตราสารอนพุนัธ์ท่ีใช้สําหรับการบญัชีป้องกนัความเส่ียงซึง่มลูค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2 ได้แก่ สญัญาซือ้ขายเงินตรา
ตา่งประเทศลว่งหน้า ซึง่คํานวณโดยใช้อตัราท่ีกําหนดโดยธนาคารคูส่ญัญาของบริษัทเสมือนวา่ได้ยกเลกิสญัญาเหลา่นัน้  
ณ วนัท่ีในงบการเงิน การคิดลดไมมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัตอ่มลูคา่ยติุธรรมของตราสารอนพุนัธ์ซึง่มลูค่ายติุธรรม
อยูใ่นระดบัท่ี 2 
 

32.3 สนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงนิที่ไม่ได้รับรู้ด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
 
ราคาตามบญัชีของสนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงิน ซึง่ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เงินลงทนุระยะสัน้ ลกูหนี ้
และเจ้าหนีก้ารค้า ลกูหนีแ้ละเจ้าหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกนั ลกูหนีแ้ละเจ้าหนีอ่ื้น และเงินกู้ ยืมระยะสัน้ มีมลูคา่ใกล้เคียงกบั
มลูคา่ยติุธรรม เน่ืองจากสนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินกลุม่นีมี้ระยะเวลาครบกําหนดสัน้ 
 

33. ภาระผูกพันและหนีส้ินที่อาจจะเกดิขึน้ 
 

33.1 ภาระผูกพันหนังสือคํา้ประกันของธนาคาร 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีหนงัสือคํา้ประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทและบริษัทยอ่ยเหลืออยูเ่ป็นจํานวน 
1,186.60 ล้านบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 จํานวน 696.29 ล้านบาท) ซึง่เก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับาง
ประการตามปกติธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
 

33.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการ 
 
บริษัทและบริษัทยอ่ยได้เข้าทําสญัญาเช่าดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัการเช่าพืน้ท่ีและสญัญาบริการอ่ืนๆ อายขุองสญัญา 
มีระยะเวลาตัง้แต ่1 ปี ถงึ 30 ปี 
 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานและสญัญาบริการท่ีบอกเลิก
ไมไ่ด้ ดงันี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม   
จ่ายชําระภายใน   
   ภายใน 1 ปี 72.05 43.19 
   1 ถงึ 5 ปี 75.90 54.98 
   มากกวา่ 5 ปี 140.88 144.77 
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33. ภาระผูกพันและหนีส้ินที่อาจจะเกดิขึน้ (ต่อ) 
 

33.3 คดีฟ้องร้อง 
 

บริษัทรับเหมาแหง่หนึง่ได้ย่ืนฟ้องบริษัทยอ่ยในเร่ืองการผิดสญัญาจ้างเหมาคา่แรงติดตัง้เคเบิล้ใยแก้วนําแสง  
โดยบริษัทดงักลา่วเรียกร้องคา่เสียหายจํานวน 975,097 บาท พร้อมดอกเบีย้ 186,182 บาท รวมเป็นจํานวน 1,161,279 บาท 
และบริษัทยอ่ยได้ฟ้องแย้งเรียกคา่เสียหายจํานวน 692,657 บาท โดยศาลชัน้ต้นพิพากษาให้ บริษัทดงักลา่วชําระเงินจํานวน 
265,744 บาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ตอ่ปี นบัจากวนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 จนกวา่จะชําระเสร็จและ ณ วนัท่ี  
27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 อยูร่ะหวา่งสืบทรัพย์บงัคบัคดี 

 
33.4 หนีส้นิที่อาจจะเกดิขึน้จากค่าปรับงานล่าช้า 

 
บริษัทมีหนีส้นิท่ีอาจจะเกิดขึน้จากคา่ปรับงานลา่ช้าของงานก่อสร้างโครงการหนึง่เป็นจํานวน 54.69 ล้านบาท ซึง่บริษัท 
ยงัไมไ่ด้บนัทกึประมาณการหนีส้ินดงักลา่วเน่ืองจากยงัมีความไม่แน่นอนในภาระหนีส้นินัน้ซึง่อยูใ่นระหวา่งการชีแ้จงสาเหตุ
และเจรจากบัเจ้าของโครงการก่อสร้าง 
 

34. ค่าปรับกรมศุลกากร 
 

บริษัทได้รับแจ้งจากกรมศลุกากรเร่ืองการชําระอากรนําเข้าสนิค้าโดยสําแดงชนิดของและประเภทพิกดัอากรไมค่รบถ้วนถกูต้อง และ
วนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษัทได้มีการชําระอากรนําเข้าดงักลา่วเพิ่มเติมรวมเบีย้ปรับเงินเพิ่มเป็นจํานวนเงิน 33.15 ล้านบาท และ
ได้บนัทกึคา่ใช้จ่ายดงักลา่วไว้ภายใต้หวัข้อคา่ใช้จ่ายในการบริหารแล้ว 
 

35. อนุพนัธ์ทางการเงนิ 
 
สัญญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กลุม่กิจการมีสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าซึง่มีไว้เพ่ือช่วยในการบริหาร
ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสําหรับเจ้าหนีใ้นสกลุเงินตราตา่งประเทศ ดงันี ้
 
เคร่ืองมือทางการเงนิ  
 
(ก) สนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงิน 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม บริษัทและบริษัทยอ่ยมียอดคงเหลือของสนิทรัพย์ทางการเงินและหนีส้นิทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตรา
ตา่งประเทศ ดงันี ้
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 (หน่วย : บาท/เงนิตราต่างประเทศ) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ อัตราแลกเปล่ียน 
     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 สนิทรัพย์ หนีส้นิ สนิทรัพย์ หนีส้นิ พ.ศ. 2560 
สกุลเงนิ ทางการเงนิ ทางการเงนิ ทางการเงนิ ทางการเงนิ อัตราซือ้ อัตราขาย 
      
ดอลลาร์สหรัฐฯ - 345,269,941 - 157,664,408 - 32.85 

 
(ก) สนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงิน (ตอ่) 

 (หน่วย : บาท/เงนิตราต่างประเทศ) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ อัตราแลกเปล่ียน 
     ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
 สนิทรัพย์ หนีส้นิ สนิทรัพย์ หนีส้นิ พ.ศ. 2559 
สกุลเงนิ ทางการเงนิ ทางการเงนิ ทางการเงนิ ทางการเงนิ อัตราซือ้ อัตราขาย 
       
ดอลลาร์สหรัฐฯ - 321,306,804 - 111,935,595 - 36.00 

 
(ข) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุม่กิจการมีสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าซึง่มีไว้เพ่ือช่วยในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิด
จากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสําหรับเจ้าหนีใ้นสกลุเงินตราตา่งประเทศ กลุม่กิจการได้ทําสญัญา
ซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้าจํานวน 323.08 ล้านบาท วนัครบกําหนดชําระเงินของสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศ
ลว่งหน้าท่ีเปิดสถานะไว้มีอายรุะหวา่ง 6 วนั ถงึ 365 วนั จํานวนเงินในสกลุเงินบาทท่ีจะต้องชําระและอตัราแลกเปลี่ยนตาม
สญัญาเป็นดงันี ้ 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา     
   - อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย      
       (บาท/เหรียญสหรัฐอเมริกา) 32.44 - 36.48 34.63 - 36.56 32.44 - 33.17 35.05 - 36.03 
   - จํานวนเงินในสกลุเงินตา่งประเทศ      
       (เหรียญสหรัฐอเมริกา) 9,644,053 8,962,865 4,019,425 3,054,486 
   - จํานวนเงินในสกลุเงินท้องถ่ิน (พนับาท) 323,079 318,456 132,234 109,130 

 
(ค) มลูคา่ยติุธรรมสทุธิ 

มลูคา่ยติุธรรมเปิดเผยตามหมายเหตฯุ ข้อ 32 
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