




สารบัญ

ข้อมูลทั่วไป 
ของบริษัท

พัฒนาการที่ส�าคัญ
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การประกอบธุรกิจ
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ทางการเงิน

สารจากประธานกรรมการรางวัลแห่ง
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การบริหารความเสี่ยง
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Line

ส�ำนักงำนใหญ่
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซ.รุ่งเรือง ถ.รัชดาภิเษก  
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์  : 0 2666 1111 (100 lines) 
โทรสาร : 0 2666 1199 (auto)
เว็บไซต์   : www.interlink.co.th  
อีเมล  : info@interlink.co.th                         
                         interlinkfan         interlinkfan   

R&D Center 
(ศูนย์กระจายสินค้า และ LAB)
9/2 ซ. 01 กาญจนาภิเษก 5/5 ถ.กาญจนาภิเษก 
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์  : 0 2181 1522 (auto)  
โทรสาร : 0 2181 1525 (auto)

สำขำเชียงใหม่	    
412/3 ถนนช้างคลาน ต�าบลช้างคลาน 
อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : 0 5206 5911 (auto), 0 5206 5912-3   
โทรสาร : 0 5206 5914  
อีเมล  : chiangmai@interlink.co.th

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000222
ชื่อย่อหลักทรัพย์ ILINK (กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี) 
ประเภทธุรกิจ 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่
  1)  ธุรกิจจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณ (Distribution)
  2)  ธุรกิจโทรคมนาคม (Telecom)
  3)  ธุรกิจวิศวกรรม และโครงการพิเศษ (Engineering)
ทุนจดทะเบียน        543,635,979 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 543,635,979 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)       

ทุนที่ออกและช�ำระเต็มมูลค่ำ 543,632,325 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 543,632,325 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

สำขำหำดใหญ่
70, 72 ถนนป.ณัฐพล 3 ต�าบลหาดใหญ่ อ�าเภอหาดใหญ่   
จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  : 0 7422 0911 (auto), 0 7422 0982-3 
โทรสาร : 0 7422 0984 
อีเมล  : hatyai@interlink.co.th

สำขำขอนแก่น		    
108/141-142 ถนนอนามัย ต�าบลในเมือง  
อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0 4305 2911 (auto), 0 4305 2912-3 
โทรสาร  : 0 4305 2914  
อีเมล  : khonkaen@interlink.co.th

สำขำระยอง    
267/249 ถนนสุขุมวิท ต�าบลมาบตาพุด  
อ�าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 
โทรศัพท์ : 0 3860 8283-4   
โทรสาร  : 0 3860 8294               
อีเมล  : rayong@interlink.co.th

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
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สำขำภำคกลำง
9/2 ซ. 01 กาญจนาภิเษก 5/5 ถ. กาญจนาภิเษก
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 
โทรศัพท์  : 0 2181 1522 (auto) 
โทรสาร  : 0 2181 1525 (auto)

ส�ำนักงำน
(ตัวแทนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
ตึก NNN บ้านโพนสีนวน เมืองสีสัดตะนาก  
แขวงนะคอนหลวงเวียงจัน 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โทรศัพท์ : 856 20 5558 6767  
อีเมล  : duangpasert.s@interlink.co.th

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม	จ�ำกัด	
(มหำชน) 
48  อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซ.รุ่งเรือง ถ.รัชดาภิเษก  
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์  : 0 2666 2222 (100 lines)    
โทรสาร  : 0 2666 2299 (auto)
อีเมล   : info@interlinktelecom.co.th

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เพำเวอร์	แอนด์ 
เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ำกัด
48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซ.รุ่งเรือง ถ.รัชดาภิเษก  
แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด แขวงสามเสนนอก  
เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์  : 0 2666 1133 (30 lines)    
โทรสาร  : 0 2666 1144 (auto)  
อีเมล : power@interlink.co.th

Network	Management	Center	(NMC) 
9/1 ซ. 01 กาญจนาภิเษก 5/5 ถ. กาญจนาภิเษก
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ : 0 2666 2288 (24 hrs)  
โทรสาร : 0 2666 2298 (auto)     
อีเมล  : nmc@interlinktelecom.co.th

Data	Center	Operations	(NOC)	
9/1 ซ. 01 กาญจนาภิเษก 5/5 ถ. กาญจนาภิเษก
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์  : 0 2666 2255 (24 hrs)    
อีเมล : noc@interlinkdatacenter.co.th

ผู้สอบบัญชี 
(นำยพงทวี	รัตนะโกเศศ)
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7795)                                          
บริษัท ไพร้สวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด                                                    
179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0 2344 1000  
โทรสาร : 0 2824 5000

นำยทะเบียนหลักทรัพย ์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด                                  
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                                            
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
10400                    
โทรศัพท์ : 0 2009 9000     
โทรสาร : 0 2009 9991

นำยทะเบียนหุ้นกู ้
ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)                                 
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ 
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ  
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 
โทรศัพท์ : 0 2470 6662   
โทรสาร : 0 2273 2279

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
“หุน้กู ้บริษทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมวินเิคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) 
ครั้งที่ 1/2561 ครบก�าหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2563”
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ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน

 (หน่วย: ล้านบาท)

ผลกำรด�ำเนินงำน
 งบกำรเงิน

2559 2560 2561

รายได้จากธุรกิจจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณ

รายได้จากธุรกิจโทรคมนาคม

รายได้จากธุรกิจวิศวกรรมโครงการ

รายได้อื่น 

รำยได้รวม

ต้นทุนจากธุรกิจจัดจ�าหน่ายสัญญาณ 

ต้นทุนจากธุรกิจโทรคมนาคม

ต้นทุนจากธุรกิจวิศวกรรมโครงการ

ก�ำไรขั้นต้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

รวมค่ำใช้จ่ำย

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล

ต้นทุนทางการเงิน

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ก�ำไรส�ำหรับปี 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

ก�ำไรต่อหุ้น 

1,987.81

784.40 

169.73

30.00

2,971.94

1,515.35

602.35

136.04

718.20

387.95

0.14

388.09

330.11

44.57

285.54

58.38

227.16

-0.87

226.29

0.41

2,001.56

 1,065.75 

1,151.13

32.56

4,251.00

1,565.89

800.66

1,254.63

 629.82 

472.62

4.56

477.18

 152.64 

66.25

86.39

16.83

69.56

-6.80

62.76

0.05

2,118.57

1588.21

1,622.41

40.68

5,369.87

 1,596.38 

 1,214.68 

 1,585.66 

 973.15 

462.71

17.19

479.90

 493.25 

95.51

 397.74 

83.16

 314.58 

0

 314.58 

0.48
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ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน (ต่อ)

 (หน่วย: ล้านบาท)

 (หน่วย: ล้านบาท)

ฐำนะกำรเงิน  งบกำรเงิน

2559 2560 2561

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

5,671.69

2,483.61

3,188.08

7,129.62

3,951.26

3,178.36

9,466.70

6,011.09

3,455.60

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน
 งบกำรเงิน

2559 2560 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

อัตราส่วนก�าไรขั้นต้น (ร้อยละ) 

อัตราส่วนก�าไรสุทธิ (ร้อยละ) 

อตัราผลตอบแทนจากทรพัย์สนิ (ร้อยละ) 

อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ (ร้อยละ)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้

2.22

23.39

7.64

5.03

9.08

0.78

1.99

1.53

14.16

1.64

1.09

2.19

1.24

1.57

1.25

 17.50 

5.86

3.79

9.48

1.74

1.34
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ส่วนของผู้ถือหุ้นสินทรัพย์รวม

รายได้รวม

ก�าไรส�าหรับปี 

ก�าไรขั้นต้น

ก�าไรต่อหุ้น

2559 2559

2559 2559

2559 2559

5,671.69

3,188.08
3,178.36

3,455.60

7,129.62

2,971.94

227.16

69.56

314.58

0.41

0.05

0.48

4,251.00

5,369.87

718.2
629.82

973.15

9,466.70

2560 2560

2560 2560

2560 2560

2561 2561

2561 2561

2561 2561

3,500.00

3,450.00

3,400.00

3,350.00

3,300.00

3,250.00

3,200.00

3,150.00

3,100.00

3,050.00

3,000.00

1200

1000

800

600

400

200

0

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

10,000.00

9,000.00

8,000.00

6,000.00

5,000.00

4,000.00

3,000.00

2,000.00

1,000.00

0.00

6,000.00

5,000.00

4,000.00

3,000.00

2,000.00

1,000.00

0.00

350

300

250

200

150

100

50

0

ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน (ต่อ)
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ตำรำงโครงสร้ำงรำยได้

บริษัทฯ มีรายได้หลักจาก 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณ  ธุรกิจโทรคมนาคม และธุรกิจวิศวกรรม และ
โครงการพเิศษ และมีรายได้อืน่ๆ ซึง่ประกอบด้วย ดอกเบีย้รบั และก�าไรจากอตัราแลกเปลีย่น เป็นต้น โดยมรีายละเอียด 
ตามตารางด้านล่างดังนี้

รายได้ธุรกิจ Engineering รายได้ธุรกิจ  Telcom          รายได้ธุรกิจ Distribution

รำยได้
ล้ำนบำท

25
38

25
39

25
40

25
41

25
42

25
43

25
44

25
45

25
46

25
47

25
48

25
49

25
50

25
51

25
52

25
53

25
54

25
55

25
56

25
57

25
58

25
59

25
60

25
61

5,000.00

4,500.00

4,000.00

3,500.00

3,000.00

2,500.00

2,000.00

1,500.00

1,000.00

500.00

รำยละเอียด

งบกำรเงินรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

รายได้จากธุรกิจจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณ 1,987.81 66.89 2,001.56 47.08 2,118.57 39.45

รายได้จากธุรกิจโทรคมนาคม 784.40 26.39 1,065.75 25.07 1,588.21 29.58

รายได้จากธุรกิจวิศวกรรม และโครงการพิเศษ 169.73 5.71 1,151.13 27.08 1,622.41 30.21

รายได้อื่น 30.00 1.01 32.56 0.77 40.68 0.76

รวมรำยได้ 2,971.94 100.00 4,251.00 100.00 5,369.87 100.00

33 98 148 129 155 192 230 240 279

9

1,095

223

362

126

1,289

167

480

190

1,463

511

569

423

1,641

812

230

581

276

1,974

665

420

707

375

1,988

170

784

699

461

2,002

1,151

1,066

843

289

2,119

1,622

1,588
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พัฒนำกำรที่ส�ำคัญ (MILESTONE)

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ก่อตั้งโดยการโอนย้ายธุรกิจโครงข่ายสายสัญญาณมาจาก 
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จ�ากัด (ซึ่งเดิม บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ อินเตอร์เนชั่นแนล (1987) จ�ากัด) เพิ่งจะสามารถโฟกัส
ธุรกิจที่จะน�าเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย ตามปรัชญา (Philosophy) ของผู้ก่อตั้ง (คุณสมบัติ อนันตรัมพร) ที่ตั้งใจ
จะน�าธุรกิจเพื่อน�าเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย

พ.ศ.	2530

พ.ศ.	2535

พ.ศ.	2542

พ.ศ.	2534

พ.ศ.	2538

พ.ศ.	2546

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จ�ากัด 
(ซึ่งเดิม บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ อินเตอร์เนชั่นแนล (1987) 
จ�ากัด) โดยคุณสมบัติ และคุณชลิดา อนันตรัมพร

น�านวตักรรม One Stop Service ในรปูแบบ “เลขาฝ่าย
ขาย” มาให้บริการ

ประกาศปฎิญญา 3 ข้อ ได้แก่ 1. สินค้าคุณภาพ 2. ราคา
ถกูกว่า และ  3. บรกิารท่ีดีกว่า เพือ่เป็นค�ามัน่สญัญาทาง
ธรุกจิ และเป็นกลยทุธ์ (Strategy) ทางธรุกจิของบรษัิทฯ 

น�าเทคโนโลยีสาย LAN (UTP) เข้ามาเผยแพร่ใน
ประเทศไทยเป็นรายแรก ก่อให้เกิดเทคโนโลยี การเชื่อม
ต่อโครงข่ายสายสัญญาณ (Network Cabling) ที่เป็น
สากลนิยม และใช้เป็นมาตรฐานมาจนถึงปัจจุบัน

จดทะเบียน บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด 
และโอนย้ายธุรกิจโครงข่ายสายสัญญาณมาเพื่อโฟกัส
ธรุกจิน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณ (Distribution) 
และสร้างการเติบโต โดยมีเป้าหมายเพ่ือเข้าจะทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เตรียมตัวเข ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์แห ่ง
ประเทศไทย, ต่อยอดธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้งานจัด
จ�าหน่ายสายสัญญาณ ด้านธุรกิจวิศวกรรมและโครงการ
พิเศษ (Engineering) โดยการรับเหมาติดต้ังเทิร์นคีย์ 
(Turnkey) โครงข่ายสายสัญญาณขนาดใหญ่

10 รายงานประจำาปี 2561



พ.ศ.	2550

พ.ศ.	2555

พ.ศ.	2559

พ.ศ.	2547

พ.ศ.	2551

พ.ศ.	2558

พ.ศ.	2561

3 มกราคม 2550 จดทะเบียนบริษัทลูก ได้แก่ บริษัท 
อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด เพื่อรุกธุรกิจโทรคมนาคม

เปิด R&D CENTER เพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าหลัก 
(Distribution Center) และสร้าง LAB เพือ่ท�า Research 
งานด้านโครงข่ายสายสัญญาณ 

เปิดสาขาครบใน 4 ภมิูภาค ได้แก่ สาขาเชยีงใหม่ (2548) 
ดูแลภาคเหนือ, สาขาหาดใหญ่ (2549) ดูแลภาคใต้,  
สาขาขอนแก่น (2551) ดูแลภาคอีสาน และสาขาระยอง 
(2555) ดูแลภาคตะวันออก

14 กันยายน 2559 Spin Off บริษัทลูก ได้แก่ บริษัท  
อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) (ITEL) เข้าไป 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)

20 สิงหาคม 2547 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
เอ็มเอไอ (mai) 

8 กันยายน 2551 จดทะเบียนบริษัทลูก ได้แก่ บริษัท  
อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด เพื่อรุก
ธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ

19 สิงหาคม 2558 ย้ายบริษัทแม่ (ILINK) เข้าไปซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ลงทุนซื้อที่ดินเพิ่ม 11 ไร่ ในบริเวณติดกับที่ดินเดิมของ 
R&D Center ซึ่งมีพื้นที่ดิน จ�านวน 5 ไร่ 263 ตารางวา 
เพื่อเตรียมขยายธุรกิจในอนาคต

11บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



รำงวัลแห่งควำมภำคภูมิใจ

1. บรษัิทจดทะเบียน ท่ีได้รับการจดัอันดับอยูใ่นระดบั “ดมีาก” เป็นปีที ่ 2 ตดิต่อกนั โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนั 
  กรรมการบรษิทัไทย

2.  บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 (AGM) โดยได้รับ 
  คะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นปีแรกจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

3. รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2561 (TOP INNOVATION ORGANIZATION 2018) จัดโดย 
  ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12 รายงานประจำาปี 2561



4. รางวัลสถานประกอบกิจการท่ีเป็นแบบอย่างที่ดี มีระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบ 
  กิจการตามโครงการโรงงานสีขาว “จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน”

5. รางวัลเกียรติคุณ บริษัทน�าร่อง โครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน ประจ�าปี 2561 ของสหพันธ์สมาคมสตรี 
  นักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระราชินูปถัมภ์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

13บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



สำรจำกประธำนกรรมกำร

เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น 
จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ก่อตั้งโดย
มอีดุมการณ์ทีจ่ะน�าเทคโนโลยมีาพฒันาประเทศไทย อกีทัง้ยงัเป็น
บรษิทัแรกทีน่�าเทคโนโลยสีาย LAN มาเผยแพร่ในประเทศไทย และ
ด้วยความมุ่งมั่นในการท�าธุรกิจด้านโครงข่ายสายสัญญาณ ท�าให้
บริษัทฯ ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ามาตลอด 31 ปี โดยได้รับ
การยอมรบัให้เป็น “บรษิทัน�ำเข้ำและจดัจ�ำหน่ำยสำยสญัญำณที่
ใหญ่ที่สุดในอำเซียน” และสามารถน�าบริษัทฯ เข้าไปจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อย่อ ILINK และอยู่ใน
หมวด Technology และยังได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยใน
ปัจจุบัน มีบริษัทลูก 3 บริษัท จึงรวมเรียกบริษัท อินเตอร์ล้ิงค์  
คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ว่า “กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ”

อีกทั้งในปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ที่นอกจากจะ
จ�าหน่ายโครงข่ายสายสัญญาณให้ผู้ค้า (Dealer) และผู้รับเหมา 
(Contractor) มูลค่ารวมมากกว่า 2,000 ล้านบาทแล้ว สายงาน
ธุรกิจวิศวกรรม ของกลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ยังได้รับความไว้
วางใจจากการท่าอากาศยานไทย ให้เป็นผู้รับเหมาวางระบบไฟฟ้า
และสาธารณปูโภคให้กับสนามบนิสวุรรณภมูเิฟสใหม่ มลูค่ารวมกว่า 
1,000 ล้านบาท และในช่วงปลายปีนี ้ยงัชนะการประกวดราคาเป็น
ผู้จัดหารถไฟฟ้าประเภท Light Rail หรือ APM (Automatic  
People Mover) ยี่ห้อ Siemens ให้กับสนามบินสุวรรณภูมิ มูลค่า 
2,000 ล้านบาทอีกด้วย

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าท่ีจะมอบ 
สิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกท่าน ด้วยสินค้าที่สูงด้วยคุณภาพ ในราคาที่ถูก
กว่า และมอบบริการที่ดีกว่า ท้ังน้ีเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
และยั่งยืนไปพร้อมกับลูกค้า บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ไม่เคยหยุดนิ่ง 
ที่จะพัฒนาธุรกิจด้านโครงข่ายสายสัญญาณ 

โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ได้น�าบริษัทลูก 
ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) เข้าไป 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai และยังได้ขยายโครงข่ายสาย 
Fiber Optic จนปัจจุบันครอบคลุม 77 จังหวัด และยังชนะการ
ประมูลโครงการอินเทอร ์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 
จากส�านักงาน กสทช. มูลค่ารวม 1,868 ล้านบาท เพื่อติดตั้ง 
โครงข่าย Fiber Optic และให้บริการอินเทอร์เน็ตในเขตภาคกลาง
และภาคใต้ตลอด 5 ปี

นอกจากความมุ ่ ง ม่ันในการเติบโตต ่อเนื่องและยั่ งยืน 
ของธุรกิจแล้ว บริษัท อินเตอร์ลิ้งค ์ฯ ยังได้ก ่อต้ัง “มูลนิธิ 
อินเตอร ์ลิ้ งค ์ ให ้ใจ” เพื่อท�าโครงการต ่างๆ ให ้กับสังคม 
อย่างมากมาย อาทิ “โครงกำรพี่สอนน้อง 84 โรงเรียน”  
ปลูกปัญญา พร้อมมอบความอบอุ่นให้กับเด็กนักเรียนด้อยโอกาส
ในถิ่นทุรกันดาร โครงการออกร้านในงานสภากาชาดไทย และ
โครงการจิตสาธารณะมากมาย

ผมขอขอบคุณ ลูกค้า และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ได้ให้การ
สนับสนุนกิจการของ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ด้วยดีตลอดมา ท�าให้ 
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
โดยผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่ งศักดิ์สิทธิ ์
ในสากลโลก ได้โปรดดลบันดาลและประทานพรให้แก่ทุกท่าน  
ได้ประสบความสุขและสมหวังในทุกส่ิงที่ปรารถนาตลอดปี 2562 
และตลอดไปครับ

(นายสมบัติ  อนันตรัมพร)
ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

1 มกราคม 2562

14 รายงานประจำาปี 2561



รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น บริษัท  อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระจ�านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีคุณสมบัติ  
ความรู ้และประสบการณ์ ปฏบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขตความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท ซึง่สอดคล้องกบัประกาศ
ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และได้รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็น
ประจ�าทุกไตรมาส กรรมการตรวจสอบ แต่ละคนได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

หมำยเหตุ
1 นางเสาวนีย์ กมลบุตร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ได้แต่งตั้งนายธีรกุล นิยม เป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยนายธีรกุล นิยม มีคุณสมบัติ
ครบตามองค์ประกอบที่ก�าหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยการประชุมผลประกอบการประจ�าปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกับประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ ผู้สอบบัญชี หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน ตามวาระอันควร ซึ่งการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานความ
เห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระโดยสรุปมีสาระส�าคัญดังนี้ 

ควำมถูกต้อง		ครบถ้วน		และเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน

สอบทานงบการเงนิรายไตรมาส  และงบการเงนิประจ�าปี  2561 ร่วมกบัฝ่ายบรหิารและผูส้อบบญัช ี เพือ่ให้ความเหน็ชอบต่อรายงาน
ทางการเงินได้จดัท�าขึน้โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญั  ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป มาตรฐานการบญัช ีการเปลีย่นแปลงนโยบาย
บญัชทีีส่�าคัญ รวมถงึการสอบทานรายงานระหว่างกันระหว่างผูถ้อืหุ้นและบรษิทัย่อยหรือบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายงานระหว่าง
กนัดงักล่าว เป็นรายการทีด่�าเนนิตามเงือ่นไขทางธรุกจิปกต ิไม่มกีารถ่ายเทผลประโยชน์ใดๆ เป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ  และ
เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ รวมทัง้ได้หารอืร่วมกบัผู้สอบบญัชเีพือ่รบัทราบประเด็นปัญหาทีพ่บจากการสอบ
บัญชี ตลอดจนพิจารณา และเสนอความเห็นต่อแผนการตรวจสอบและผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณา ซึ่งในปี 2561 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระส�าคัญ และไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัย ส่งผลให้การจัดท�างบการ
เงิน และงบการเงินรวมของบริษัท เชื่อถือได้ โปร่งใส สอดคล้องตามมาตรฐาน ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้

กำรบริหำรควำมเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมปีระสทิธภิาพและประสิทธผิลของระบบการบรหิารความเส่ียง โดยมคีณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่งเป็นผูรั้บผดิชอบในการท�าหน้าพจิารณาโครงสร้าง นโยบาย กรอบการบริหารความเสีย่ง คู่มอืบริหารความเสีย่ง แผนการจดัการ
ความเสี่ยง การทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้
จดัท�ารายงานการบรหิารความเสีย่งประจ�าปี 2561 โดยกลุ่มบริษทัอนิเตอร์ล้ิงค์ฯ ได้ให้ความส�าคัญกบัความเส่ียงทีเ่กดิขึน้ใหม่ (Emerging 
Risk) เช่น ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) และความเส่ียงด้านความม่ันคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ (Cyber security) เป็นต้น ซึง่เป็นการพจิารณาความเสีย่งทีม่นียัส�าคญัและมโีอกาสเกิดขึน้ในอนาคต คณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่งได้เตรยีมมาตรการรองรบัโดยก�าหนดแนวทางการจดัการความเส่ียง รวมถงึได้พจิารณาผลการประเมินความเส่ียงและการตอบสนอง
ต่อความเส่ียงตามทีผู่ส้อบบญัชีรายงาน ทัง้นีไ้ด้ให้ข้อเสนอแนะ เพือ่น�าไปสูก่ารปรบัปรุงให้ดยีิง่ขึน้ ซึง่ระบบบริหารความเสีย่งของบริษทัฯ 
มีความเพียงพอแล้ว

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

นายชูศักดิ์       ดิเรกวัฒนชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ 6

พลเรือเอกอภิวัฒน์   ศรีวรรธนะ กรรมการตรวจสอบ 6

นายธีรกุล            นิยม1 กรรมการตรวจสอบ 5
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ระบบควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน

ก�ากับดูแลตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้วิธีประเมินความเสี่ยง และระบบควบคุมภายใน 
ตามมาตรฐาน COSO  ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจ�าปี  ซึ่งจัดท�าขึ้นโดยพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงพื้นฐาน
ทางธุรกิจด้านต่างๆ รวมท้ังแผนอัตราก�าลังและแผนการพัฒนาบุคลากรด้านงานตรวจสอบภายใน พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ 
ที่แผนกตรวจสอบภายในได้รายงานเป็นรายไตรมาส พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อแผนกตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารเพื่อประโยชน ์
ในการปรบัปรุงการปฏบิตังิาน รวมถึงการประเมนิตามแบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) พบว่า มีความเพียงพอ และเหมาะสมแล้วกับการด�าเนินธุรกิจ 
และสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาถึงผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบในเรื่องท่ีส�าคัญ ตามแผนการตรวจสอบประจ�าปี
พร้อมกับให้ข้อสังเกตและน�าเสนอเรื่องท่ีส�าคัญต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการติดตามให้ฝ่ายบริหารเร่งปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
ตามประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ

กำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ โดยมีความเห็นว่า รายการที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้สอบทาน
นั้นมีความเพียงพอ

กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของบุคคลภายนอก นอกเหนือจากการรับข้อร้องเรียนภายในของพนักงาน 
โดยสามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซด์ www.interlink.co.th เพ่ิมเติมจากการรับร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ e-mail จดหมายถึงประธาน
กรรมการตรวจสอบ เลขานุการบริษัท โดยในปี 2561 ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการกระท�าความผิดที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบนโยบายบริษัท นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และคู่มือจรรยาบรรณ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายการต่อต้านทุจริตท่ีรายงานโดยแผนกตรวจสอบภายใน และรายงานการบริหารความเส่ียงโอกาสเกิดการทุจริต ผลกระทบ 
เพือ่ก�าหนดแนวทางเชงิป้องกนัการทจุรติทีจ่ะเกดิข้ึนได้ในระบบงานต่างๆ รวมถงึสนบัสนนุการยืน่ขอรบัรองแนวร่วมปฏบิตั ิ(Collective 
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

กำรเปิดเผยข้อมูลของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาสอบทานให้ความเห็นชอบ และเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติในรายการระหว่างกัน รายการ
เกีย่วข้องกนั และรายการเกีย่วโยงกนัระหว่างบรษิทักบับรษิทัย่อยและผู้ถอืหุ้นทีม่ส่ีวนได้เสีย ซึง่อาจท�าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัท ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นในปี 2561 เป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจ
ปกตทิัว่ไป โดยบรษิทัได้ถอืปฏบิตัติามนโยบายและเปิดเผยข้อมลูตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถกูต้อง
ตามเวลาที่ก�าหนด

กำรคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของบริษัท บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด
ซึ่งท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทกับบริษัทย่อย โดยเห็นว่า เป็นที่พอใจ จากการประชุมหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีซ่ึงได้รายงาน 
ข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่ตรวจสอบพบ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รับทราบ จึงเห็นควรเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทน�าเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งนายพงทวี รัตนะโกเศศ 
เลขทะเบียน 7795 และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข เลขทะเบียน 4599 และ/หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี เลขทะเบียน 3977 
แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจ�าปี 2561
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กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี พบว่า คณะกรรมการบริษัท 
คณะผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารเป็นแบบอย่าง 
ทีด่ ีมกีารน�านโยบายต่อต้านคอร์รปัชันและคู่มอืจรรยาบรรณไปปฏบิตัใิช้อย่างจรงิจงั ซึง่ขยายผลไปถงึคูธ่รุกจิ เพือ่ให้คูธุ่รกจิใช้เป็นแนวทาง
ในการด�าเนินธุรกิจร่วมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และได้ติดตามความคืบหน้า
ของกระบวนการพฒันาการก�ากบัดแูลกิจการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนือ่ง และได้ให้คณะผูบ้รหิารและแผนกตรวจสอบ
ภายใน ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการก�ากับดูแลและจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบายก�ากับดูแลกิจการเป็นประจ�าทุกปี และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว ภายใต้หัวข้อ “กำรก�ำกับดูแลกิจกำร”

ควำมเห็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

จากการประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2561 ทีผ่่านมานัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัิ
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้ระบุไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรูค้วามสามารถ ความระมดัระวัง ความรอบคอบ 
และมีความอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
อย่างเท่าเทียมกัน ในการสอบทานการจัดท�างบการเงิน การบริหารความเสี่ยง การสอบทานการควบคุมภายใน การสอบทานให้บริษัท
ปฏิบติัตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทั การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัการทจุรติคอร์รปัชนั การพจิารณารายการท่ีเกีย่วโยง
กันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ทบทวน
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และการจัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลการประเมินโดยรวมสรุปว่า ได้ปฏิบัติงาน
อย่างครบถ้วนตามกฎบัตรแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดท�ารายงานข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทัว่ไป มกีารเปิดเผยข้อมลูรายการระหว่างกนั หรอืรายการทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพยีงพอ การบรหิารจดัการ
ความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องอย่างถกูต้องครบถ้วน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่งเพือ่สนบัสนนุให้บรษิทัมกีาร
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน

นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย
ประธานกรรมการตรวจสอบ

   27 กุมภาพันธ์ 2562

17บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



รำยงำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์  คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
โดยกรรมการอสิระ ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และมกีรรมการบรษัิทฯ จ�านวน 5 ท่าน ได้แก่กรรมการอสิระ 
3 ท่าน และกรรมการบริษัทฯ 2 ท่าน เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ผู้บริหาร จ�านวน 21 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษัทฯ เป็นคณะท�างาน โดยแบ่งออก 
เป็น 3 ธุรกิจหลัก ดังนี้ ธุรกิจจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณ, ธุรกิจโทรคมนาคม และธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ ซึ่งมีหน้าที่และ 
ความรบัผิดชอบในการก�าหนดนโยบาย กรอบการบรหิารความเส่ียง และก�ากับดแูลการด�าเนนิงานด้านการบรหิารความเส่ียงให้สอดคล้องกบั
กลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ ให้เสนอแนะแนวทางการบริหารความเส่ียง และก�ากับดูแลการด�าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง
กบัฝ่ายบริหารของกลุม่บรษิทัฯ เพือ่ให้สามารถเชือ่มัน่ได้ว่า การด�าเนนิงานเชงิกลยทุธ์ของกลุ่มบริษทัฯ มุง่ไปสู่การบรรลุวตัถปุระสงค์ และ
เป้าหมายของบริษัทฯ และป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้เข้าร่วม
ประชุมตามรายละเอียดดังนี้

หมำยเหตุ

•  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

 -  เปล่ียนแปลงคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวน 2 คณะ โดยแยกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการออกเป็น  
  2 คณะ คือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการไปรวมอยู่กับคณะกรรมการสรรหาและ 
  ก�าหนดค่าตอบแทน

 -  *แต่งตั้ง เปลี่ยนแปลงกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�านวน 1 ท่าน จากเดิมคือ นางสาวขวัญตา มีสมพร   
  เปลี่ยนเป็น นางเพ็ญศรี จันต๊ะคาด เพ่ือประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้ง 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจจัดจ�าหน่าย 
  สายสัญญาณ, ธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ และธุรกิจโทรคมนาคม

•  1 กรรมการได้เปลี่ยนชื่อสกุล จากเดิมคือ นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เป็น นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่  
 27 มกราคม 2562

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ ประธาน 4

นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย กรรมการ 4

นายธีรกุล  นิยม กรรมการ 4

นางสาวขวัญตา  มีสมพร* กรรมการ 2

นางธัญญรัตน์  เรืองบัณฑิต1 กรรมการ 4

นางเพ็ญศรี  จันต๊ะคาด* กรรมการ 2

18 รายงานประจำาปี 2561



พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

27 กุมภาพันธ์ 2562

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมายในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยในปี 2561 
มีการประชุมจ�านวน 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องที่ส�าคัญ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

  (1) รับทราบความเสี่ยงท่ีเป็นสาระส�าคัญของแต่ละกลุ่มธุรกิจ รวมทั้งให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�าการบริหารความเสี่ยง 
   กับฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯ

  (2)  ก�าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหารความเส่ียง เพื่อใช้เป็นแนวทางประเมินและ 
   บริหารความเสี่ยง

  (3) จัดล�าดับความส�าคัญของความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนติดตามผลการแก้ไข 
   อย่างต่อเนื่อง

  (4) ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง, นโยบายบรหิารความเส่ียง และคู่มอืบรหิารความเส่ียง เพือ่ให้สอดคล้อง 
   กับสภาวะการเปลี่ยนในปัจจุบัน

  (5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้สรุปผลการบริหารความเส่ียง ในปี 2561 ให้คณะกรรมการตรวจสอบและ 
   คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

จากผลการด�าเนนิงานข้างต้น คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ได้พจิารณาแล้วเหน็ว่าได้มกีารปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง นอกจากนี้ได้ก�าหนดให้มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ โดยในปี 
2561 ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรการจัดการบริหารความเสี่ยงในการท�างาน และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้แก่ผู้บริหารและ
พนกังาน รวมทัง้ตดิตามดแูลให้ค�าแนะน�าแก่ผูบ้รหิารและพนกังาน ให้มคีวามเข้าใจในกระบวนการบรหิารความเส่ียง เพือ่เป็นการส่งเสรมิ
ให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

19บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



รำยงำนคณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการก�ากบัดูแลกจิการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนขึน้ เนือ่งจากบริษทัฯ ให้ความส�าคญั
ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้บริษัทฯ มีรากฐานท่ีแข็งแกร่ง 
และสร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึได้มอบหมายให้คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ สรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน เพื่อท�าหน้าที่ตามกฎบัตร ในการก�ากับดูแล ติดตามและส่งเสริมการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) รวมถึงการสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีหน้าที่ 
ในการน�าเสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ส�าหรับคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนพนักงานของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

ซึ่งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน 
และกรรมการบริษัทฯ 1 ท่าน อีกทั้งกรรมการดังกล่าวยังเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ 
หน้าที่ ความรับผิดชอบของตน และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การด�าเนินงานของคณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์

ในปี 2561 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง คณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย ประธาน 2

นายธีรกุล  นิยม กรรมการ  -

ดร. ชลิดา  อนันตรัมพร กรรมการ 2

พลเรือเอกอภิวัฒน์  ศรีวรรธนะ* กรรมการ 1

หมำยเหตุ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

• เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวน 2 คณะ โดยแยกคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและก�ากับดูแลกิจการออกเป็น  
2 คณะ คือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการไปรวมอยู่กับคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน

• *แต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงกรรมการ ในคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จ�านวน 1 ท่าน จากเดิม
คือ พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ เปลี่ยนเป็น นายธีรกุล นิยม 

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้จัดมีให้การประชุม 2 คร้ัง เพื่อพิจารณาในเรื่องส�าคัญต่างๆ 
ซึ่ง คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้รายงานผลการประชุมพร้อมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

ด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
• ทบทวนนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร จริยธรรมธุรกิจ และกฎบัตรคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทฯ
ทบทวนและปรบัเปลีย่นนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ  จรรยาบรรณ กฎบตัรคณะกรรมการชดุย่อยของบรษิทัฯ เพือ่ให้สอดคล้องกบั

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. และ ตลท. นอกจากนั้น ยังได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการก�ากับดูแลกิจการปี 2560 (CG Code) 
และเตรียมที่จะน�ามาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทของธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป

• ดูแลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยให้เป็นไปตำมนโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำร
มีการดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และได้ก�าหนดให ้

คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ จัดท�ารายงานการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

20 รายงานประจำาปี 2561



นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
27 กุมภาพันธ์ 2562

• จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย ประธำนกรรมกำรบริหำร 
เพือ่ให้สอดคล้องตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการของ ตลท. คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้ก�าหนด

ให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัฯ ทัง้คณะและรายบคุคล คณะกรรมการชดุย่อย กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (CEO) 
เพื่อน�าผลการประเมินดังกล่าวไปปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น รวมท้ังให้มีการรายงานสรุปผลการด�าเนินงานเพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบ

• จัดให้มีกำรประชุมระหว่ำงกันของกรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำร
เพือ่ให้สอดคล้องตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการของ ตลท. คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการได้ก�าหนดให้มกีารประชุมระหว่างกรรมการ

ที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายจัดการ เพ่ือเปิดโอกาสให้กรรมการอิสระได้อภิปรายปัญหาต่างๆ 
เกี่ยวกับการจัดการของบริษัทฯ ได้อย่างอิสระ

• ก�ำหนดให้มีกำรรำยงำนข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ เกี่ยวกับกฎหมำยใหม่ หรือกฎหมำยที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่กรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจึงได้ก�าหนด 

ให้มีการรายงานข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ หรือกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกี่ยวข้องกับกรรมการได้รับทราบ

ด้ำนสรรหำ	และก�ำหนดค่ำตอบแทน
• สรรหำและคัดเลือกบุคคลเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรและผู้บริหำร
พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยแทนกรรมการที ่

ครบวาระรวมถึงผู้บริหารระดับสูง โดยได้พิจารณาสรรหาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายก�าหนด รวมทั้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การท�างานที่โปร่งใส มีคุณธรรม และมีความ 
รบัผดิชอบ ตลอดจนมคีวามเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ก่อนน�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ 
และทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (กรณกีารสรรหากรรมการบรษิทัฯ) เพือ่พจิารณาอนมุตัต่ิอไป โดยกรรมการผูม้ส่ีวนได้เสยีจะไม่เข้าร่วม และงดออก
เสียงในเรื่องดังกล่าว 

• ก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ
พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างละเอียด เป็นธรรม และเหมาะสม ซึ่งเชื่อมโยง 

ค่าตอบแทนกบัผลการด�าเนนิงานโดยรวมของบรษิทัฯ โดยกรรมการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีและความรบัผดิชอบทีเ่พิม่ขึน้ในคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม เทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติ 

• ก�ำหนดอัตรำกำรขึ้นเงินเดือนและโบนัส
เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และมีผลการปฏิบัติงานที่ดี จึงได้พิจารณาหลักเกณฑ์ใน

การก�าหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนประจ�าปี การก�าหนดนโยบายการจ่ายโบนัสประจ�าปี ร่วมกับแผนกทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการ
บริหาร ซึ่งอัตราการขึ้นเงินเดือนและโบนัสของบริษัทฯ อยู่ในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของ 
บริษัทฯ

ในปี 2561 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ และภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นอิสระ โดยค�านึงถึงการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นส�าคัญนอกจากนั้น คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
จะมุ่งมั่นด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เต็มประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง และการเติบโตทางธุรกิจ
อย่างยัง่ยนืให้กบับรษิทัฯ ในระยะยาว ควบคูไ่ปกับการศกึษาหาแนวทางพฒันากระบวนการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนให้ยงัประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ และท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

21บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



รำยงำนคณะกรรมกำรบริหำร

เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

ในปี 2561 ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสภาวะการผันผวน
ของเศรษฐกจิ ท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในระยะสัน้และระยะยาว ด้วยเหตผุลนีบ้ริษทัฯ จงึจ�าเป็นต้องเร่งพฒันาและเสรมิสร้างความ
แขง็แกร่งให้กบัองค์กรในทกุๆ ด้านเพือ่ให้สามารถด�าเนนิธรุกจิได้อย่างต่อเนือ่งและพร้อมรบัการเปลีย่นแปลงต่างๆ ซึง่รวมถงึการก้าวเข้า
สูย่คุ 4.0 อย่างมัน่คงและยัง่ยนื โดยคณะกรรมการบรหิารได้ท�าหน้าทีช่่วยคณะกรรมการบรษิทัฯ ในการพจิารณาตรวจสอบและกลัน่กรอง
เรื่องต่างๆ ที่ส�าคัญก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา ท�าให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุม 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่ส�าคัญของบริษัทฯ โดยได้รายงานผลการประชุม
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการพิจารณาได้อย่างถูกต้องและสม�่าเสมอ ซึ่งสามารถสรุป
ได้ดังนี้

• กำรก�ำหนดแผนและกลยุทธ์ทำงธุรกิจ
พิจารณาก�าหนดกลยุทธ์และแผนการด�าเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อยและร่วมในแต่ละสายธุรกิจเป็นประจ�าทุกไตรมาส และได้มี

การถ่ายทอดแผนดงักล่าวไปสูผู่บ้รหิารและพนกังานทกุระดบัในองค์กรให้ได้ทราบ เพือ่น�าไปปฏิบตัใิห้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ได้ก�าหนดไว้

• ตรวจสอบและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
พิจารณาตรวจสอบ ติดตามผลการด�าเนินงานของทุกสายงานธุรกิจเป็นประจ�าทุกเดือน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและตามที่คณะ

กรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

• ด�ำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย
พิจารณาและให้ความส�าคัญต่องบประมาณประจ�าปี การลงทุนของบริษัทฯ และการด�าเนินการที่ส�าคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

• ก�ำหนดนโยบำยอัตรำค่ำตอบแทนและโครงสร้ำงเงินเดือนของพนักงำน
พจิารณานโยบายอตัราค่าตอบแทนและโครงสร้างเงนิเดอืนของพนกังาน เพือ่เสนอคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ สรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทนพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการบรหิาร มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์สจุรติ รอบคอบ พร้อมทัง้มคีวามมุง่มัน่ในการพฒันาธรุกจิของ
กลุ่มบริษัทสามารถและค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อีกทั้งยังดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการด�าเนิน
งานที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด รวมทั้งสอดคล้องตามหลักการก�าดับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นหลักส�าคัญในการ
บริหารงานของคณะกรรมการบริหารที่จะน�าพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

(นายสมบัติ  อนันตรัมพร)
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

22 รายงานประจำาปี 2561



คณะกรรมกำรบริษัท และคณะผู้บริหำร

23บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

นำยสมบัติ	อนันตรัมพร
ประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

นำยณัฐนัย	อนันตรัมพร
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
(สายงานกลยุทธ์ และสายงานโทรคมนาคม) 
กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) 
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด 
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ�ากัด

ดร.ชลิดำ	อนันตรัมพร
กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

นำยชูศักดิ์	ดิเรกวัฒนชัย
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ ก�ากับดูแลกิจการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการบริหารความเสี่ยง



คณะกรรมกำรบริษัท และคณะผู้บริหำร

24 รายงานประจำาปี 2561

พลเรือเอกอภิวัฒน์	ศรีวรรธนะ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นำยธีรกุล	นิยม
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ  
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

นำงสำวขวัญตำ	มีสมพร
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
(สายงานธุรกิจจัดจ�าหน่าย)

นำงธัญญรัตน์	เรืองบัณฑิต
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
(สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มฯ)
และเลขานุการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง



คณะกรรมกำรบริษัท และคณะผู้บริหำร

25บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

นำงสำววริษำ	อนันตรัมพร
ผู้จัดการทั่วไป 
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการ
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน)

นำยณัฐพล	เกษมทรัพย์
ผู้อ�านวยการแผนกตรวจสอบภายใน 

นำงเพ็ญศรี	จันต๊ะคำด
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
(สายงานการเงินของกลุ่มฯ)
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นำยประสิทธิ์ชัย	วีระยุทธวิไล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
(สายงานธุรกิจวิศวกรรม และโครงการพิเศษ)



ประวัติคณะกรรมกำรบริษัท และคณะผู้บริหำร

กำรถือหุ้น 
ณ 29 ธ.ค. 2560   45,205,984  หุ้น
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี  22,672,153  หุ้น
ณ 28 ธ.ค. 2561   67,878,137  หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น   12.486 %

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว	ระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
• เป็นคู่สมรส: 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)
    บริษทั อนิเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอน็จเินยีริง่ จ�ากดั
    บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ�ากัด
  นางสาววริษา อนันตรัมพร ซึ่งมีต�าแหน่งต่างๆ ดังนี้
   - ผู้จัดการทั่วไป 
    บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
   -  กรรมการ
    บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรครั้งแรก 
18 มีนาคม 2547

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม 
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์    
   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปริญญาโท สาขาพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต  
   ทางการบริหารธุรกิจ 
   สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2548) 
   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 4)  
   สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประกาศนียบัตร หลักสูตรเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
   ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง 
   ประเทศกลาง
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)

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ทำงตรง

สัดส่วนกำรถือหุ้น
โดยคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
	ระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร

12.486	% ดร.ชลิดำ	อนันตรัมพร				
13.705

•	คู่สมรส
•	บิดำ:	นำยณัฐนัย	อนันตรัมพร	และ
											นำงสำววริษำ	อนันตรัมพร

26 รายงานประจำาปี 2561

นายสมบัติ  อนันตรัมพร
อายุ 59 ปี
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่



ประสบกำรณ์ท�ำงำน 
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  
   บรษิทั อนิเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอน็เจเินยีริง่  
   จ�ากัด
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอ�านาจ  
   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ�ากัด
2546 - ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญา 
   และการค้าระหว่างประเทศกลาง
2554 - ปัจจุบัน นายกสมาคมก่อตั้งและนายกกิตติมศักดิ์  
   สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
   เอ็ม เอ ไอ
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ องค์การสวนสตัว์ในพระบรมราชปูถมัภ์
2556 - ปัจจุบัน นายกสมาคมก่อตั้งและนายกกิตติมศักดิ์  
   สมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย
2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
   รองประธานสภานิติบัญญัติ 
   แห่งชาติ คนที่ 2 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
   คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ  
   การเงินและการคลัง สนช.     
2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  
   คณะกรรมาธิการการพาณิชย์  
   การอุตสาหกรรมและการแรงงาน สนช.     
2535 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธินักเรียนเก่าอ�านวยศิลป์
2560 - ปัจจุบัน เลขานุการ 
   คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน
2548 - 2553 นายกสมาคมผู้ปกครองและครู  
   โรงเรียสตรีวิทยา 2

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

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)
2530 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จ�ากัด
2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอ�านาจ  
   บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอน็จเินยีริง่  
   จ�ากัด 
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอ�านาจ  
   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ�ากัด

27บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



ดร.ชลิดำ	อนันตรัมพร	
อายุ 60 ปี
กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ 
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน

กำรถือหุ้น 
ณ 29 ธ.ค. 2560   49,671,227 หุ้น
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี  24,835,613  หุ้น
ณ 28 ธ.ค. 2561   74,506,840  หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น   13.705 %

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว	ระหว่ำงผู้บริหำร
• เป็นคู่สมรส: นายสมบัติ อนันตรัมพร   
 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
•  เป็นมารดา: 
  นายณัฐนัย อนันตรัมพร ซึ่งมีต�าแหน่งต่างๆ ดังนี้
   - กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
    (สายงานกลยุทธ์ และสายงานธุรกิจโทรคมนาคม) 
    บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
   - กรรมการผู้จัดการของบริษัท ดังนี้
    บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน)
    บริษทั อนิเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอน็จเินยีริง่ จ�ากดั
    บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ�ากัด
  นางสาววริษา อนันตรัมพร ซึ่งมีต�าแหน่งต่างๆ ดังนี้
   - ผู้จัดการทั่วไป 
    บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
   -  กรรมการ
    บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรครั้งแรก 
18 มีนาคม 2547

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม 
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
   มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปริญญาโท มหาบัณฑิต ทางการบริหารธุรกิจ  
   สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อนุปริญญาตรี สาขาบัญชี วิทยาลัยพาณิชยการ 
   วิทยาเขตพระนคร
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)

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ทำงตรง

สัดส่วนกำรถือหุ้น
โดยคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
	ระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร

13.705	% นำยสมบตั	ิอนนัตรมัพร				
12.486	%

•	คู่สมรส
•	มำรดำ:	นำยณัฐนยั	อนนัตรัมพร	และ
														นำงสำววริษำ	อนันตรัมพร

28 รายงานประจำาปี 2561



ประสบกำรณ์ท�ำงำน 
ม.ค. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่  
   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด    
   (มหาชน)
ส.ค. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและ 
   ก�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 
   บรษิทั อนิเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอน็จเินยีริง่  
   จ�ากัด
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ 
   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ  
   มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ
2556 - ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและ 
   ครอบครัวกลาง
2557 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการด�าเนินการ  
   สหกรณ์ออมทรัพย์อินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ
2557 - ปัจจุบัน นายกก่อตั้งสโมสร สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 10
2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการ 
   การเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง 
   สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/ประธานฝ่ายสารสนเทศ 
     สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
2553 - ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการธรรมมาภิบาล และ  
     ความรบัผดิชอบ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2553 - ปัจจุบัน เลขานุการประจ�าคณะกรรมาธิการ
     คณะกรรมการนักศึกษา วปอ.รุ่น 2552  
   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
2554 - ปัจจุบัน ประธาน/กรรมการกลาง รุ่น 61  
   สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี
2553 - ปัจจุบัน ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 
   สมาคมสตรนีกัธรุกิจและวชิาชีพแห่งประเทศไทย  
   กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สธวท.)

2558 - ปัจจุบัน ประธานฝ่ายหาทุน 
   (โครงการ สธวท .-กรุงเทพฯ สร้างทายาท 
   ทางธุรกิจ ประจ�าปี 2559) 
   สมาคมสตรนีกัธรุกจิและวชิาชพีแห่งประเทศไทย  
   กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สธวท.)
2556 - 2557 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  
   คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและ 
   กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ  
   และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา
2556 - 2557 เลขานุการประจ�าคณะกรรมาธิการ
     การเกษตร และสหกรณ์ วุฒิสภา
2553 - 2557 กรรมการฝ่ายปฏิคม 
   สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน
2552 - 2553 รองประธานฝ่ายสันทนาการ 
   และคณะกรรมการนักศึกษา วปอ.รุ่น 2552 
   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
2550 - 2552 กรรมการ เหรัญญิก/ประชาสัมพันธ์  
   หอการค้าไทย

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

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)
2530 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จ�ากัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ 
   บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอน็จเินยีริง่ 
   จ�ากัด

29บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



นำยณัฐนัย	อนันตรัมพร
อายุ 31 ปี
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
(สายงานกลยุทธ์ และสายงานโทรคมนาคม) 
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

กำรถือหุ้น 
ณ 29 ธ.ค. 2560   315,305  หุ้น
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี  194,482 หุ้น
ณ 28 ธ.ค. 2561   509,787   หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น   0.094 % 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว	ระหว่ำงผู้บริหำร
• เป็นบุตร: 
  นายสมบัติ อนันตรัมพร    
   ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
  ดร.ชลิดา อนันตรัมพร 
   กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
• เป็นพี่ชาย:
  นางสาววริษา อนันตรัมพร ซึ่งมีต�าแหน่งต่างๆ ดังนี้
   -   ผู้จัดการทั่วไป 
    บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
   -   กรรมการ
    บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรครั้งแรก	21 พฤศจิกายน 2555

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม 
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�ำงำน 
ม.ค. 2561 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   (สายงานกลยทุธ์ และสายงานธรุกจิโทรคมนาคม) 
   บรษัิท อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมวินิเคชัน่ จ�ากดั (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ 
   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด    
   (มหาชน)
ก.ค. 2559  - ปัจจบุนั กรรมการผู้จัดการ 
   บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอน็จเินยีริง่  
   จ�ากัด
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
2555 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  
   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน)

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)
ก.ค. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จัดการ 
   บรษิทั  อนิเตอร์ล้ิงค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอน็จเินยีริง่  
   จ�ากัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ�ากัด

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ทำงตรง

สัดส่วนกำรถือหุ้น
โดยคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
	ระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร

0.094	% ไม่มี บตุร:				 นำยสมบตั	ิ			 อนนัตรมัพร		และ
											ดร.	ชลิดำ				 อนันตรัมพร		
พี่ชำย:	นำงสำววริษำ		อนันตรัมพร

30 รายงานประจำาปี 2561



นำยชูศักดิ์	ดิเรกวัฒนชัย
อายุ 73 ปี
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนกำรถือหุ้น  ไม่มี 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว	ระหว่ำงผู้บริหำร	ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรครั้งแรก	2 เมษายน 2553

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)  
   Northern Illinois University, USA
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาบัตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 1 
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program  (DAP) 
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)  
   รุ่นที่ 24 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
   บริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP)  
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร  Finance for Non-Finance Director (FN) 
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program  (DAP) 
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

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

ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ   
   สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  
   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด  
   (มหาชน)
ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง  
   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด 
    (มหาชน)
ส.ค. 2559 - ส.ค. 2561 ประธานกรรมการ สรรหาและก�าหนด 
   ค่าตอบแทน 
   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด  
   (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมส่งเสริม 
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2557 - ปัจจุบนั ทีป่รึกษาประจ�าคณะกรรมาธกิารเศรษฐกิจ  
   การเงิน และการคลงั สภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ
   สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2553 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา หอการค้าไทยรัสเซีย
2552 - ปัจจุบัน กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
   กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  
   บรษิทั เมอืงไทยประกันภัย จ�ากดั (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา 
   บริษัท กรีน เนเจอรัล โปรดักส์ จ�ากัด
2546 - ปัจจุบนั ผูพ้พิากษาสมทบ ศาลทรพัย์สนิทางปัญญา 
   และการค้าระหว่างประเทศกลาง

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2552 - ปัจจุบัน กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
   กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  
   บรษิทั เมอืงไทยประกันภยั จ�ากดั (มหาชน)

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)
ไม่มี 

สัดส่วนกำรถือหุ้น
ทำงตรง

สัดส่วนกำรถือหุ้น
โดยคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัว	ระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

31บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



พลเรือเอกอภิวัฒน์	ศรีวรรธนะ	
อายุ 66 ปี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนกำรถือหุ้น  ไม่มี 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว	ระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรครั้งแรก	11 สิงหาคม 2560

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม 
ปริญญาตรี   หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 
   โรงเรียนนายเรือ 
ปริญญาบัตร  หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ 
   กองทัพเรือ 
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2548) 
   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ปริญญาบัตร หลกัสูตรการบรหิารจดัการด้านความมัน่คงชัน้สูง  
   (มส. 2) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 19) 
   สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงาน 
   พัฒนาเมือง (มหานคร รุ่น 4) 
   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ประกาศนียบัตร หลกัสูตรผูบ้รหิารระดบัสงูด้านวทิยาการพลงังาน   
   (วพน. 7) สถาบันวิทยาการพลังงาน
ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program (DAP) 
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) 
   รุ่น 197/2014 
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program:RCP 
   รุ่น 36/2015 
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee   
   Program: AACP รุ่น19/2015 
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  
   (IOD)

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
    บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด  
    (มหาชน)
ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน   ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
    บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด  
    (มหาชน)
ส.ค. 2560 - ส.ค. 2561 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
    บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด  
    (มหาชน)
ส.ค. 2560 - ก.พ. 2561 กรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับ 
   ดูแลกิจการ 
   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด  
   (มหาชน)
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการปฏิรูปประเทศ
   คณะกรรมการปฏริปูประเทศ ด้านทรพัยากร
   ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เม.ย. 2556 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี)  
   จ�ากัด (มหาชน)

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
เม.ย. 2556 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ 
    บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ�ากัด (มหาชน) 

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)
ไม่มี

สัดส่วนกำรถือหุ้น
ทำงตรง

สัดส่วนกำรถือหุ้น
โดยคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัว	ระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร

ไม่มี ไม่มี ไม่มี
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นำยธีรกุล	นิยม
อายุ 62 ปี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

สัดส่วนกำรถือหุ้น	ไม่มี 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว	ระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรครั้งแรก	3 มกราคม 2561

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม 
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) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
   กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 
ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น  
   จ�ากัด (มหาชน)
ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและ 
   ก�าหนดค่าตอบแทน 
   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น  
   จ�ากัด (มหาชน)
ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง  
   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น  
   จ�ากัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศและ 
   ผู้อ�านวยการศูนย์การเรียนรู้แบบองค์รวม 
   (Holistic Learning Center) สถาบนัอาศรมศลิป์ 
2560 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร จัดการ 
   ทรัพยากรมนุษย์ อนุกรรมการข้าราชการ 
   พลเรือน กระทรวงการต่างประเทศ
30 ก.ย. 2559 เกษยีณอายรุาชการ กระทรวงการต่างประเทศ
พ.ศ. 2558 เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง)  
   สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง, จีน
พ.ศ. 2554 เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) 
   สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุออสโล, 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 
   เจ้าหน้าทีก่ารทตู 10 ส�านกังานปลัดกระทรวง
พ.ศ. 2543 อัครราชทูตที่ปรึกษา (เจ้าหน้าที่การทูต 8) 
   สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา
พ.ศ. 2540 บุคลากร 8 (ผู้อ�านวยการกอง) กองการ 
   เจ้าหน้าที่และฝึกอบรม 
   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 

สัดส่วนกำรถือหุ้น
ทำงตรง

สัดส่วนกำรถือหุ้น
โดยคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัว	ระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร

ไม่มี ไม่มี ไม่มี
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นำงสำวขวัญตำ		มีสมพร
อายุ 49 ปี
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
(สายงานธุรกิจจัดจ�าหน่าย)

กำรถือหุ้น 
ณ 29 ธ.ค. 2560  641,915     หุ้น
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 112,912      หุ้น
ณ 28 ธ.ค. 2561  754,827     หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น  0.139 % 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว	ระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรครั้งแรก	18 มีนาคม 2547

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม 
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 
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ 
   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด  
   (มหาชน)
ส.ค. 2560 - ส.ค. 2561 กรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับ 
   ดูแลกิจการ
   บริษัท  อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น  
   จ�ากัด  (มหาชน)
ม.ค. 2561 - ปัจจบุนั 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
เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอสิระ บริษทั สหโคเจน (ชลบรุ)ี  
   จ�ากดั (มหาชน)

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)
ไม่มี

สัดส่วนกำรถือหุ้น
ทำงตรง

สัดส่วนกำรถือหุ้น
โดยคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัว	ระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร

0.139	% ไม่มี ไม่มี
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นำงธัญญรัตน์	เรืองบัณฑิต
อายุ 43 ปี
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
(สายงานสนบัสนนุธุรกจิของกลุม่ฯ) และเลขานกุารบรษิทั/ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนกำรถือหุ้น	ไม่มี 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว	ระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรครั้งแรก	18 มีนาคม 2547

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม 
ปริญญาโท บัญชีการเงิน 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร 
   ส�านักงานธรรมนิติ ส�านักงานธรรมนิติ
ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program   
   (DAP)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
   บริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP)
   รุ่น 29/2009 
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
   บริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร Effective Minute Talking (EMT) 
   รุ่น 35/2016 
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
   บริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์และบริหาร 
   ความเสี่ยงโครงการลงทุนเพื่อสร้าง 
   มูลค่าเพิ่มของกิจการอย่างยั่งยืน (SFLP)    
   สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  - สัมมนาเครื่องมือทางการเงิน 
   สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประกาศนียบัตร อบรม TFRS ใหม่ทีต้่องรู ้NYC Management 
ประกาศนียบัตร อบรม TFRS15 PWC
   บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  
   เอบีเอเอส จ�ากัด

ประกาศนียบัตร อบรม TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ท�า 
   กบัลูกค้า (หลักการและมาตรฐานทางบญัช)ี 
   NYC Management

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ 
   บรษัิท อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมวินิเคชัน่ จ�ากดั (มหาชน)
ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง  
   บรษัิท อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมวินิเคชัน่ จ�ากดั (มหาชน)
ส.ค. 2560 - ส.ค. 2561 กรรมการบรหิารความเสีย่งและก�ากบัดแูลกจิการ
   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด   
   (มหาชน)
ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
    (สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มฯ) 
   และเลขานุการบริษัท 
   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 

หมายเหตุ: กรรมการได้เปลี่ยนชื่อสกุล จากเดิมคือ
นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เป็น นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต
ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2562

สัดส่วนกำรถือหุ้น
ทำงตรง

สัดส่วนกำรถือหุ้น
โดยคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัว	ระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร

ไม่มี ไม่มี ไม่มี
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นำงเพ็ญศรี	จันต๊ะคำด
อายุ 51 ปี
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
(สายงานการเงินของกลุ่มฯ)/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กำรถือหุ้น 
ณ 29 ธ.ค. 2560  82,500       หุ้น
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 41,250   หุ้น
ณ 28 ธ.ค. 2561  123,750       หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น  0.023% 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว	ระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรครั้งแรก	3 เมษายน 2549

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
   มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ปริญญาตรี สาขาการจัดการ 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อนุปริญญาตรี สาขาบัญชี 
   โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่
ประกาศนียบัตร หลักสูตรการพัฒนาผู้จัดการระดับสูง  
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program  (DAP) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
   (IOD)

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 
2547 -  ปัจจุบัน  กรรมการ 
    บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด  
    (มหาชน)
ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง  
    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)
2556 - ปัจจุบัน  ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน 
    บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ 
    เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

สัดส่วนกำรถือหุ้น
ทำงตรง

สัดส่วนกำรถือหุ้น
โดยคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัว	ระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร

0.023	% ไม่มี ไม่มี
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นำยประสิทธิ์ชัย	วีระยุทธวิไล
อายุ 57 ปี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
(สายงานธุรกิจวิศวกรรม และโครงการพิเศษ)

สัดส่วนกำรถือหุ้น ไม่มี 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว	ระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรครั้งแรก	-

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 
   เศรษฐกิจสาธารณะ 
   สถาบันพระปกเกล้า
ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครอง 
   ในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับ 
   นักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 
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 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
   บริษัท สามารถ เทเลคอม จ�ากัด  
   (มหาชน)

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี 

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)
ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์  
   เอ็นเจิเนียริ่ง จ�ากัด)

สัดส่วนกำรถือหุ้น
ทำงตรง

สัดส่วนกำรถือหุ้น
โดยคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัว	ระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร

ไม่มี ไม่มี ไม่มี
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นำงสำววริษำ	อนันตรัมพร
อายุ 27 ปี
ผู้จัดการทั่วไป 
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการ
 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน)

สัดส่วนกำรถือหุ้น	ไม่มี 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว	ระหว่ำงผู้บริหำร 
• เป็นบุตร: 
  นายสมบัติ  อนันตรัมพร    
   ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
  ดร.ชลิดา   อนันตรัมพร 
   กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
• เป็นน้องสาว:
  นายณัฐนัย  อนันตรัมพร 
  - กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   สายงานกลยุทธ์ และสายงานธุรกิจโทรคมนาคม) 
   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
  - กรรมการผู้จัดการ ดังนี้
   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน)
   บริษทั อนิเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอน็จเินยีริง่ จ�ากดั
   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ�ากัด 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรครั้งแรก	-

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม 
ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ (MBA)  
    University of Michigan, Ann Arbor,  
    สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)   
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบกำรณ์ท�ำงำน 
พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป 
    บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด  
    (มหาชน)
พ.ค. 2558 - ต.ค. 2561 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป 
    บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด  
    (มหาชน)
ก.ค. 2556 -  เม.ย. 2558  ผู้ช่วยผู้จัดการ 
    บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  
    เอบีเอเอส จ�ากัด

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
17 ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ 
    บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ เทเลคอม จ�ากดั  
    (มหาชน)

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)
ไม่มี

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ทำงตรง

สัดส่วนกำรถือหุ้น
โดยคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
	ระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร

ไม่มี ไม่มี บตุร:				 นำยสมบตั	ิ			 อนนัตรมัพร		และ
											 ดร.	ชลิดำ				อนันตรัมพร		
น้องสำว:	นำยณัฐนัย	อนันตรัมพร

38 รายงานประจำาปี 2561



นำยณัฐพล	เกษมทรัพย์
อายุ 34 ปี
ผู้อ�านวยการแผนกตรวจสอบภายใน 

สัดส่วนกำรถือหุ้น	ไม่มี 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว	ระหว่ำงผู้บริหำร ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรครั้งแรก	-

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต         
   มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Tools and Technical for 
Internal Auditor สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน 
   แห่งประเทศไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ตรวจสอบภายใน 
   แห่งประเทศไทย CPIAT รุ่น 41  
   สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตรการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
   รุ่น 31 สภาวิชาชีพบัญชี  
   ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Prospective Internal Audit 
   The Anti-Corruptions
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management รุ่นที่ 2 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร หลักสูตรการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน 
   ศูนย์สัมมนาวาโซ่ บริษัท วาโซจ�ากัด
   สัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบ 
   AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่  
   ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน สมาคมส่งเสริม 
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 
ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการแผนกตรวจสอบภายใน  
   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด  
   (มหาชน)
2560 - ม.ค. 2562 ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน  
   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด  
   (มหาชน)
2557 - 2560 ที่ปรึกษาตรวจสอบภายใน และ 
   การบริหารความเสี่ยง 
   บริษัท แมคทริค จ�ากัด (มหาชน)
2555 - 2560 ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน  
   บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ�ากัด (มหาชน)
2549 - 2555 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน  
   บริษัท บางกอกกล๊าส จ�ากัด (มหาชน)
2548 - 2549 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  
   บริษัท กฤษดานคร จ�ากัด (มหาชน)

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี 

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)
ไม่มี 

สัดส่วนกำรถือหุ้น
ทำงตรง

สัดส่วนกำรถือหุ้น
โดยคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัว	ระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร

ไม่มี ไม่มี ไม่มี
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ผังโครงสร้ำงบริษัท
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คณะกรรมการบริษัท

กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

คณะที่ปรึกษำ	ฯ

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

สายงาน
กลยุทธ์และสายงาน

โทรคมนาคม

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

สายงาน
ธุรกิจจัดจ�าหน่าย

สายสัญญาณ

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

สายงาน
สนับสนุนธุรกิจ

ของกลุ่ม ฯ

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

สายงาน
การเงิน

ของกลุ่ม ฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ตรวจสอบภายใน

ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่

ส�ำนักประธำนกรรมกำร

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
สายงานธุรกิจ

วิศวกรรม
และโครงการพิเศษ
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นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ

ประวัติควำมเป็นมำ
 กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ 2530 โดยเริ่มต้น ใน
ชื่อบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล (1987) จ�ากัด และเริ่มประกอบธุรกิจ 
ครั้งแรกด้วยการเป็นผู้แทนจ�าหน่าย สินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส�านักงาน เช่น แผ่น Diskette,  
ตลับผ้าหมึก Ribbon และอุปกรณ์ส�านักงานอัตโนมัติ เป็นต้น 
ต่อมา ได้เกิดการพัฒนาของคอมพิวเตอร์ด้วยการน�าสายไฟฟ้า,  
สวิตซ์ปลั๊กไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์ มาเชื่อมต่อเป็นระบบ network 
ท�าให้คุณสมบัติ อนันตรัมพร ซ่ึงจบสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและมี
ประสบการณ์โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ได้เล็งเห็น
โอกาสของธุรกิจสายสัญญาณเพื่อการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ 
จึงได้ศึกษาค้นคว้า เทคโนโลยี ระบบสายสัญญาณ และได้ไปน�า
เทคโนโลยีสาย UTP หรือปัจจุบันเรียกว่าสาย LAN (Local Area 
Network) เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นรายแรกอีกด้วย และ
ด้วยอดุมการณ์ ในการทีจ่ะน�าเทคโนโลยมีาพฒันาประเทศไทย และ
ต้องการเห็นธุรกิจ เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  เป็นที่รู้จักของ
ประชาชนคนไทยโดยทั่วไป คุณสมบัติ อนันตรัมพร ในฐานะผู้ก่อ
ตั้งบริษัทฯ จึงได้ โอนย้ายธุรกิจทั้งหมดจาก บริษัท อินเตอร์
เนชัน่แนล (1987) จ�ากดั ไปจดทะเบยีนบรษิทัใหม่ชือ่ว่า บรษิทั อนิ
เตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด ในปี พ.ศ 2538 โดยตั้งวิสัยทัศน์
ต้องการให้เป็นองค์กรทีม่กีารเตบิโต ต่อเนือ่ง และมคีวามยัง่ยนื อกี
ทั้ง มีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อน ธุรกิจ ด้วยปฏิญญา สินค้าคุณภาพ  
ราคาถูกกว่า และบริการที่ดีกว่า และต้องการน�าบริษัทเข้าไปจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เพ่ือเป็นบรษิทัช้ันน�าของคนไทยต่อไป

 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด เริ่มต้นด้วยธุรกิจน�า
เข้าและจดัจ�าหน่ายสายสญัญาณ โดยในเวลาต่อมาได้ต่อยอดธรุกจิ 
จ�าหน่ายสายสัญญาณ โดยการเพิ่มมูลค่าให้สายสัญญาณ ด้วยการ
เป็นผูร้บัเหมาตดิตัง้ระบบสายสญัญาณ โดยเน้นโครงการขนาดใหญ่  
เช่น โครงการสนามบนิสวุรรณภมู ิโครงการตดิตัง้สาย Fiber Optic 
ในเขตกรุงเทพมหานครและท่ัวประเทศ จากความช�านาญและ
ประสบการณ์ของงานรับเหมาติดตั้ง โครงการระบบ Fiber Optic 
และโครงข่ายสายสญัญาณ ท�าให้บรษิทัฯ  มคีวามช�านาญ และเป็น 
ผู ้ เชี่ยวชาญ ในงานโทรคมนาคม โดยมีทีมงานวิศวกรที่มี
ประสบการณ์ ท�าให้ในเวลาต่อมา ได้น�าความช�านาญและ
ประสบการณ์มาต่อยอดให้เกิดธุรกิจเพิ่มเติม ได้แก่ ธุรกิจ
โทรคมนาคม และธรุกจิวศิวกรรมและโครงการพิเศษ จนถงึปัจจบัุน
เพื่อสร้างการเติบโต อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนของบริษัทฯ จึงได้ก่อ
ตั้งบริษัทลูกมารองรับธุรกิจที่เพิ่มเติม ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ 
เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) (ก่อตั้งเมื่อปี 2550) เพื่อรองรับธุรกิจ
โทรคมนาคมและดาต้าเซ็นเตอร์ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ 
แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ�ากัด (ในปี พ.ศ 2551) เพื่อรองรับธุรกิจ
วิศวกรรมและโครงการพิเศษ และบริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ ดาต้า

นโยบำย

เซ็นเตอร์ จ�ากัด (ในปี พ. ศ. 2556) เพื่อเตรียมการรองรับโลก 
Digital ท�าให้บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
ซ่ึงเข้าไปจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์ mai เมือ่ปี พ.ศ. 2547 และ
มีบริษัทลูก หรือบริษัทย่อยอีก 3 บริษัท จึงรวมเรียกว่า กลุ่มบริษัท
อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือเรียกย่อๆ ว่า 
“กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ”

 ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลัก 
ได้แก่ ธุรกิจจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณ (Distribution) ธุรกิจ
โทรคมนาคม (Telecom) และ ธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ 
(Engineering) ภายใต้การบริหารงานโดย 3 บริษัท ได้แก่ ธุรกิจจัด
จ�าหน่ายสายสญัญาณ โดย บรษัิท อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนเิคชัน่จ�ากดั 
(มหาชน) ธุรกิจโทรคมนาคม โดยบริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ เทเลคอม 
จ�ากัด (มหาชน) และธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ โดยบริษัท 
อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด แต่อย่างไรก็ตาม 
กลุม่บรษิทั อนิเตอร์ลิง้ค์ฯ ยงัคงใช้กลยทุธ์ทีจ่ะ Synergy บรษัิทย่อย
ให้สามารถสนบัสนุนธรุกิจหลกัทัง้สามธรุกจิให้มกีารเตบิโตต่อเนือ่ง
และสร้างความยั่งยืนให้กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ตลอดไป
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ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจของบริษัท
 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจภายใต้การบริหารงาน 
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

1. ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสำยสัญญำณ (DISTRIBUTION) 

 ธุรกิจจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดย
บริษัทฯ เป็นผู้น�าเข้า (Importer) และผู้จัดจ�าหน่าย (Distributor) 
สายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม (Network 
Cabling) ทีใ่หญ่ท่ีสดุในประเทศไทย โดยจดัจ�าหน่ายสินค้าโครงข่าย
สายสัญญาณ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ยี่ห้อชั้นน�าของโลก ได้แก่ 
LINK และ COMMSCOPE (เดิมชื่อ AMP) จากสหรัฐอเมริกา และ
ตู้ 19” RACK ส�าหรับใส่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ Server ย่ีห้อ 
19” GERMANY EXPORT RACK โดยมีสินค้าที่หลากหลาย 
ครอบคลุมโครงข่ายสายสัญญาณ และครบวงจร  ได้แก่ สาย UTP  
(สาย LAN) สายไฟเบอร์ออฟตกิ สายโทรศพัท์ สายโคแอกเชียล สาย
กล้องวงจรปิด (CCTV) สาย Control and Security เครื่องมือเข้า
หัวและทดสอบ อุปกรณ์ส่งสัญญาณ (PoE Switch) อุปกรณ์แปลง
สญัญาณ (Media Converter) ขัว้ต่อสายทกุชนดิ และอปุกรณ์การ
ตดิตัง้ทีเ่กีย่วข้องกบัโครงข่ายสายสญัญาณทกุชนดิ รวมถงึเครือ่งมอื
และเครื่องทดสอบโครงข่ายสายสัญญาณ  โดยได้รับการยอมรับ 
ให้บริษัทฯ เป็นผู ้น�าอันดับ 1 ในธุรกิจโครงข่ายสายสัญญาณ 
ในประเทศไทย และยังมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดใน
ประเทศไทยอีกด้วย

 การจดัจ�าหน่ายสนิค้าของบรษัิทฯ เน้นการขายส่งให้ผูแ้ทนจ�าหน่าย 
(Dealer) ผู้รับเหมาระบบสายสัญญาณ และผู้รับเหมางานระบบ
วิศวกรรม (Contractor) บริษัทผู้ค้าระบบ IT และบริษัทห้างร้านที่
จ�าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ IT หรือกล้อง
วงจรปิด ซึ่งมีทั้งในรูปแบบการติดต่อเข้าหาลูกค้าที่มีศักยภาพ
โดยตรงด้วยทีมขายของบริษัทฯ และการที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาที่
บริษัทฯ เอง รวมถึงการได้รับการแนะน�าต่อๆ กันมา หรือจากการ
โฆษณาในสื่อนิตยสารคอมพิวเตอร์ สื่อหนังสือพิมพ์ ส่ือวิทย ุ
สือ่โทรทศัน์ และส่ือ Social Media ต่างๆ ซ่ึงบรษิทัฯ จะมแีคตตาล็อก
สินค้า และสื่ออิเลคทรอนิกส์ online พร้อมราคา ซึ่งมีการปรับ
เปล่ียนทุกๆ 6-12 เดือน นอกจากนี้แล้ว ลูกค้าสามารถเลือกซ้ือ
สินค้าผ่านทางหน้าเว็บไซด์ของบริษัทฯ และสามารถร้องขอเพื่อให้
ท�าการเสนอราคาให้ลกูค้าพจิารณาก่อนการตัดสนิใจได้อกีด้วย และ
หากมีการสั่งซื้อก็สามารถจะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 3 วัน โดยบริษัทฯ มีคลังสินค้าสายสัญญาณที่มีความหลาก
หลายและจ�านวนมากที่สุดในประเทศไทย บริษัทฯ ยังได้มีการ
บนัทกึรายละเอยีดการสัง่ซือ้สินค้าของลกูค้าทกุรายทีบ่รษิทัฯ มกีาร
ติดต่อท�าใบเสนอราคา เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลลูกค้าในการประมวล
ผลและจัดท�าแผนการตลาดต่อเนื่องอีกด้วย 

 เพือ่เป็นการรกุตลาดภมูภิาคโดยครอบคลมุทัว่ประเทศ บรษิทัฯ 
ได้เปิดส�านักงานสาขาใน 4 ภูมิภาคหลักได้แก่ ภาคเหนือที่จังหวัด
เชยีงใหม่ ภาคใต้ทีจั่งหวัดสงขลา ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืทีจ่งัหวดั

ขอนแก่น และภาคตะวนัออกท่ีจงัหวดัระยอง เพือ่ให้ลกูค้าสามารถ
ติดต่อกับบริษัทฯ ได้สะดวกยิ่งขึ้น และเป็นการกระจายสินค้าไปสู่
จงัหวดัหลกัๆ ในส่วนภมูภิาคได้อย่างมปีระสทิธิภาพ บริษัทฯ ยงัได้
จัดให้มีโครงการ “ส่งฟรีทั่วไทย” กล่าวคือ ลูกค้าตัวแทนจ�าหน่าย
ในต่างจังหวัด สามารถส่ังซ้ือสินค้าได้ในราคาเดียวกันกับลูกค้า 
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไปยงัส่วนภมูภิาคทัว่ประเทศ เพ่ือท�าให้
บริษัทฯ สามารถให้บริการที่ทั่วถึงและครอบคลุมทุกส่วนภูมิภาค
ของประเทศไทย

2. ธุรกิจโทรคมนำคม (TELECOM)

 บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ เทเลคอม จ�ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ก่อตัง้
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2550 โดยจัดตั้งขึ้นตามนโยบายการปรับ
โครงสร้างทางธรุกจิ (“Reorganization”) ของบรษิทั อนิเตอร์ลิง้ค์ 
คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) (“ILINK”) เพื่อต่อยอดจากธุรกิจ
จดัจ�าหน่ายอุปกรณ์สายสญัญาณ และอปุกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ
ที่ ILINK มีความเช่ียวชาญ ผสมผสานกับธุรกิจวิศวกรรมที่มี
ประสบการณ์จากการด�าเนินกิจการรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ 
สายสญัญาณให้กบัผูใ้ห้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที ่โดยมวีตัถปุระสงค์
เพือ่ให้บรกิารด้านการเชือ่มต่อข้อมลูระหว่างออฟฟิศส�านกังานของ
ผู้ใช้งานและรองรับการพัฒนาและเติบโตของระบบโทรคมนาคม
ของประเทศไทย ซึ่งมีความต้องการระบบเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อ
ข้อมูลที่มีเสถียรภาพสูงและสามารถรองรับการรับ-ส่งข้อมูล 
ขนาดใหญ่

 โดยบรษิทั อินเตอร์ล้ิงค์ เทเลคอม จ�ากดั (มหาชน) ได้จดทะเบยีน
เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) 
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

 อีกทั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ประเภทมีโครงข่ายเป็นของ
ตนเอง จากส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อท�าธุรกิจ
เป็นผู้ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง  ซึ่งมีระยะเวลา 15 ปี และ
เมือ่วนัที ่19 ตลุาคม 2555 บรษิทัฯ ได้รบัอนญุาตจากการทางรถไฟ
แห่งประเทศไทยให้มีสิทธิติดตั้งโครงข่ายใยแก้วน�าแสงไปตาม 
เส้นทางรถไฟ เป็นระยะเวลา 30 ปี ซึ่งเป็นเส้นทางที่แตกต่างจาก
โครงข่ายใยแก้วน�าแสงที่มีอยู่เดิมของผู้ให้บริการรายอื่นๆ โดย 
ภายหลงัจากได้รับใบอนญุาตแล้ว บรษิทัฯ ได้เริม่ด�าเนนิการก่อสร้าง
โครงข่ายใยแก้วน�าแสง (Interlink Fiber Optic Network) โดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะเป็นโครงข่ายภาคเอกชนที่มีความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพสูงสุด และเริ่มเปิดด�าเนินการให้บริการโครงข่าย 
ใยแก้วน�าแสงภายใต้ชื่อโครงข่าย Interlink Fiber Optic ในเดือน
มิถุนายน 2556

 โครงข่าย Interlink  Fiber Optic  ของบริษัทฯ เป็นโครงข่าย
ซึ่งผสมผสานระหว่างโครงข่ายหลักตามเส้นทางของการรถไฟ 
แห่งประเทศไทย รวมทัง้เส้นทางหลัก เส้นทางส�ารองและเส้นทางย่อย
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ตามเส้นทางถนนผ่านเสาไฟฟ้าเพื่อเช่ือมต่อเข้าถึงลูกค้า ท�าให้ 
การเชื่อมต่อข้อมูลด้วยโครงข่ายของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเน่ือง
และมีเสถียรภาพ สามารถให้บริการครอบคลุม ตั้งแต่ Interlink 
MPLS IP-VPN, Interlink Wavelength และ Interlink Dark 
Fiber  ซึง่เหมาะส�าหรบัใช้ในกจิการเพือ่การสือ่สารและโทรคมนาคม
ทกุรูปแบบ โดยสามารถส่ือสารสญัญาณข้อมูล (Data) ภาพ (Video) 
เสียง (Voice) และการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท (Internet)  โดยมีทีม
วิศวกรดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และตลอด 365 วัน ดังนั้นจึงมั่นใจ 
ได้ว่าบริการของบริษัทฯ สามารถตอบสนองการส่งผ่านข้อมูลและ
การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยสูงสุด และ
สามารถตรวจสอบสถานะของโครงข่ายผ่านระบบคอมพิวเตอร ์
เพือ่ให้สามารถป้องกนัหรอืแก้ปัญหาได้อย่างทนัท่วงท ีจงึท�าให้โครง
ข่าย Interlink  Fiber Optic สามารถให้บริการได้ด้วยมาตรฐาน
และคุณภาพบริการ (Service Level Agreement) ที่ระดับไม่ต�่า
กว่า 99.9% โครงข่ายของบริษัทฯ ยังครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ 
ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 บริษัทฯ ได้วางโครงข่าย ครอบคลุมแล้วทั้งสิ้น 75 จังหวัด 
โดยสามารถให้บริการได้ 77 จงัหวดัทัว่ประเทศ) นอกจากน้ี บริษทัฯ 
ยังได้รับอนุญาตจากส�านักงาน กสทช. ในการให้บริการเชื่อมต่อ 
โครงข่ายโทรคมนาคมไปยังต่างประเทศ เพิ่มเติมเม่ือวันที่ 26 
เมษายน 2557 ส่งผลท�าให้บรษิทัฯ สามารถเชือ่มต่อโครงข่ายต่อไป
ยงัพนัธมติรในแถบอาเซยีน เช่น ประเทศสงิคโปร์ มาเลเซีย กมัพชูา 
เวียดนาม พม่าและลาวได้อีกด้วย

 บริษัทฯ ยังได้ต่อยอดธุรกิจ โดยให้บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ 
(Data Center) เพื่อน�าเอาประโยชน์ของการมีโครงข่าย ใยแก้ว 
น�าแสงทั่วประเทศมาเป็นจุดขายซ่ึงครอบคลุมการให้บริการเช่า
พื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ พื้นที่เซิร์ฟเวอร์เสมือน และศูนย์ส�ารองข้อมูล
ฉุกเฉิน (Disaster Recovery) แก่องค์กรต่างๆ ตามความต้องการ
ของลกูค้าทีแ่ตกต่างกนั โดยดาต้าเซน็เตอร์ของบรษิทัฯ ถกูสร้างขึน้
เพือ่เป็นดาต้าเซน็เตอร์โดยเฉพาะ และได้ออกแบบและก่อสร้างตาม
ข้อก�าหนดของ Data Center ประเภท TIER 3 โดยให้บรกิารตลอด 
24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่มีวันหยุด 

3. ธุรกิจวิศวกรรมและโครงกำรพิเศษ (ENGINEERING)

 ธรุกจิวศิวกรรมและโครงการพเิศษ ให้บรกิารออกแบบ ก่อสร้าง 
จัดหา ติดตั้ง และบ�ารุงรักษา ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม และ ระบบขนส่ง  โดยมุ่งเน้นการให้บริการแบบครบ
วงจร (Total Solution) 

 โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นเฉพาะงานวิศวกรรมโครงการขนาดใหญ่ที่
ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษและใช้เทคโนโลยีระดับสูง เพื่อสร้าง
รายได้ และบริการต่อเนือ่งระยะยาว เพือ่การเตบิโตทีย่ัง่ยนื รวมทัง้
การรับเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าอุปกรณ์ด้านระบบไฟฟ้าและ
สื่อสาร เพิ่มเติม โดยจัดกลุ่มรูปแบบธุรกิจ ดังนี้ 

 1) โครงการระบบสือ่สารขนาดใหญ่ ได้แก่ ระบบสายสญัญาณ 
  คอมพิวเตอร ์และสายเคเบิ้ลใยแก ้วน�าแสง โดยมี 

  ประสบการณ์ ได้แก่ โครงการสนามบนิสวุรรณภมู ิการไฟฟ้า 
  ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้า 
  ส่วนภูมิภาค บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) บริษัท  
  การบนิไทย จ�ากดั (มหาชน) ธนาคารกรงุไทย ธนาคารกสกิรไทย  
  ธนาคารทหารไทย จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฯลฯ

 2) โครงการระบบสายส่งไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้าใต้ทะเล สายส่ง 
  ไฟฟ้าใต้ดิน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีประสบการณ์  
  ได้แก่ สายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 KV  ที่อ�าเภอปาย จังหวัด 
  แม่ฮ่องสอน สายไฟฟ้าใต้ทะเล ของเกาะล้าน เกาะสีชัง  
  จังหวัดชลบุรี, เกาะปูยู เกาะยาว จังหวัดสตูล, เกาะมุกด์  
  เกาะสกุร เกาะลบิง จงัหวดัตรงั, เกาะกูด เกาะหมาก จังหวดั 
  ตราด, เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฯลฯ

 3) โครงการระบบสถานีไฟฟ้า ( Power Substation) ของ 
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีประสบการณ์ ได้แก่ ระบบ 
  สถานีไฟฟ้าที่จังหวัดล�าพูน ล�าปาง นครปฐม ฯลฯ

 4) โครงการระบบบริหารจัดการ  Smart City และ IOT ได้แก่  
  ระบบบริหารจัดการไฟฟ้า Smart Grid AMI System และ  
  Smart Electronic Meter 

 5) โครงการพิเศษขนาดใหญ่ อาทิ ระบบขนส่งรถไฟโดยสาร  
  และระบบอาณัติสัญญาณ เป็นต้น

 ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ก่อสร้างโครงการ
วิศวกรรมขนาดใหญ่ของทั้งภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนมากมาย  
โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ด�าเนินการก่อสร้างต่างๆ และ
ยังไม่แล้วเสร็จ ดังนี้ 

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

 -  โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า นครปฐม-บ้านเลน 2 มูลค่า 
  275 ล้านบาท

 -  โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของสนามบิน 
  สุวรรณภูมิ เฟส 2 มูลค่า 1,980 ล้านบาท  

 -   โครงการระบบขนส่งผู้โดยสารอตัโนมติั  APM มลูค่า 2,099  
  ล้านบาท 

(หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ จะเติบโต 
อย่างยัง่ยนื พฒันาได้อย่างต่อเนือ่ง และยงัมีโอกาสทีจ่ะสร้างมลูค่า
เพิม่ของการบรกิารด้วยเทคโนโลยสีมยัใหม่ สูค่วามส�าเรจ็ในอนาคต
ได้ต่อไป
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ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

1. ธุรกิจจัดจำาหน่ายสายสัญญาณ (Distribution) 
จากจุดเริ่มต้นที่บริษัทฯ เป็นผู้น�าเทคโนโลยีสาย LAN (UTP) มาเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นรายแรก เป็นเวลากว่า 30 ปี บริษัทฯ 

ท�าธุรกิจสายสัญญาณ โดยเน้นการขายส่งเพื่อให้คู่ค้าน�าไปจ�าหน่ายต่อ หรือเพื่อให้ผู้รับเหมาน�าไปติดตั้งให้กับลูกค้า ประกอบกับตลาด
ทางด้านการสือ่สารของประเทศไทย มกีารเตบิโตมาโดยตลอด อกีทัง้ยงัมกีารปรบัเปลีย่นและพฒันาเทคโนโลยตีลอดเวลา จงึช่วยผลกัดนั
ให้ธุรกิจจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณของบริษัทฯ มีการเติบโตมาโดยตลอดเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยโลกของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ 
ปรับตัวตลอดเวลา ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาด้านการบริการ เพื่อจะ
สามารถแข่งขันกับโลกดิจิตอลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ทันเวลา

1.1	 ผลิตภัณฑ์	(Product)	และบริกำร	(Service)	

ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้น�าด้านธุรกิจสายสัญญาณ โดยด�าเนินธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณมาเป็นระยะเวลายาวนาน 
บริษัทฯ มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสามารถรองรับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้น ในปัจจุบัน บริษัทฯ  
จึงมีผลิตภัณฑ์สายสัญญาณที่หลากหลาย และครบวงจร ดังต่อไปนี้

LAN ( UTP and STP )
CAT 5E, CAT 6, CAT 6A, CAT 8 CABLE

RJ 45 CONNECTOR, PATCH PANEL, PATCH CORD
FACE PLATE, SMART OUTLET, WATER PROOF

TELEPHONE
TIEV, TPEV, DROP WIRE, SUMPER WIRE

RJ 11 Plug & Outlet, FACE PLATE, RJ 11 CORD, OUTDOOR
MODULE TERMINAL, ARRESTER, PLASTIC & STEEL MOB

TOOL  &  TESTER
RJ 45, RJ 11, HS CRIMP TOOL, IMPACT TOOL, UTP TESTER

F.O TOOL, FUSION SPLICER, OTDR, POWER-METER

VIDEO CONVERTER
HD , TVI, AHD & CVI, VIDEO CONNECTER
HDMI PoE CONVERTER, BALUN, OUTDOOR CABINET

F.O MEDIA CONVERTER
10/100 FE, 10/100/1000 GE, F.O CONVERTER,

RS 232/ 422/ 485 F.O CONVERTER & CHASSIS For CONVERTER

GERMANY EXPORT RACK
19” G3 GERMAN RACK, G4 SERVER RACK, G8 DC SERVER
19” WALL RACK, MINI RACK, OPEN RACK, ACCESSORIES

EASY TO UNDERSTAND
HOW TO DESIGN AND INSTALLATION
LAN, FIBER OPTIC, COAXIAL, TELEPHONE CABLING

COAXIAL ( CCTV )
RG 6, RG 11, RG 59, RG 58 CABLE
BNC, F-TYPE, TV , CONNECTOR & OUTLET
TV CORD, CCTV CORD, SATELLITE CORD

SFP, SFP+
FIBER OPTIC SMALL FROM PLUGABLE

1.25G, 10G, 40G (Compatible CISCO, HP, ALL BRAND)

LINK RACK
19” GLASS RACK, GLASS-WAVE RACK, CURVE-WAVE RACK

19” WALL RACK, NETWORK RACK, PDU, ACCESSORIES

TERMINATE & TEST
LAN TERMINATE & TEST SERVICE

FIBER OPTIC Terminate & TEST SERVICE

SECURITY & CONTROL
FIRE ALARM CABLE,  BAS CABLE, MULTI-CORD CABLE
V.35, CHAMP, D-SUB, DB CONNECTOR, SPEAKER CABLE
MULTI-PAIR CABLE

AIR BLOWN & MICRO DUCT
AIR BLOWN FIBER OPTIC CABLE,
MICRO DUCT, SUB DUCT, CONNECTOR

FIBER OPTIC
OUTDOOR/INDOOR, DROP WIRE, ARMORED
FIG.8, ADSS, ARSS, INDOOR CABLE 
CONNECTOR, F.O PANEL, PATCH CORD, PIGTAIL

FTTH ( Fiber Optic to The Home )
FTTH CABLE, Field CONNECTOR, OUTLET

FTTH Cable ASSEMBLY, CLOSURE, SPLLTTER
TOOL TESTER, TELECOM CABINET

Product of COMMSCOPE
UTP, FIBER OPTIC CABLE
CONNECTOR, PATCH PANEL, PATCH CORD

SWITCH ,PoE+ SWITCH ,ROUTER & ACCESS POINT
10/100 FE, 10/100/1000 GE SWITCH w/PoE
EoC PoE CONVERTER, PoE OUTDOOR CABINET

DATA CENTER
MPO FIBER PATCH PANEL & SNAP-IN ADAPTOR

MPO, Y ,LC TRUNK CABLE ASSEMBLY, SFP+ and QSFP+ CABLE
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05 06

07 08

09 10

11 12

13 14

15 16

04

17 18

03

ครบเครื่อง เรื่องสายสัญญาณ และ ตัวส่งสัญญาณ 
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1.2	 แบรนด์สินค้ำ	(Brand)

ด้วยอุดมการณ์ของผู้ก่อตั้งที่ต้องการน�าเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย อีกทั้งยังให้ค�ามั่นสัญญาที่จะมอบสินค้าคุณภาพ ในราคา 
ทีถ่กูกว่าให้แก่ลกูค้า จงึก่อให้เกิดปฏญิญาในการพจิารณาเลอืกแบรนด์สนิค้าทีต้่องสอดคล้องกบัปฏญิญาขององค์กร ดงันัน้แบรนด์สนิค้า
ทีบ่รษิทัฯ น�าเข้ามาเพือ่การจดัจ�าหน่าย จงึเป็นผลติภณัฑ์ทีก่่อก�าเนดิในประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่เป็นผู้น�าของเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์และ
ระบบการสื่อสารผ่านโครงข่ายสายสัญญาณ โดยบริษัทฯ ได้ท�าสัญญาและเป็นตัวแทนจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของสายสัญญาณแบรนด์ 
LINK และ COMMSCOPE จากประเทศสหรัฐอเมริกา มาอย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่า 30 ปี 

เนือ่งจากโครงข่ายสายสญัญาณมคีวามจ�าเป็นต้องมีตูเ้กบ็อปุกรณ์เพือ่การกระจายสายสญัญาณ แต่ในอดตีทีผ่่านมา แบรนด์สินค้าของ 
LINK และ COMMSCOPE ไม่มีสนิค้าดงักล่าว จงึเป็นโอกาสให้บรษิทัฯ ได้ร่วมมอืกบัโรงงานในประเทศไทย ในการร่วมออกแบบและผลติ
สนิค้า 19” RACK เพ่ือการจ�าหน่ายในประเทศ ภายใต้แบรนด์ “19” GERMANY EXPORT RACK” (บรษิทัฯ เป็นเจ้าของเครือ่งหมายการค้า) 
และเนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่มธุรกิจสายสัญญาณมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของการเชื่อมโยงโครงข่ายสายสัญญาณส�าหรับคอมพิวเตอร์ ส่งผล
ให้แบรนด์สินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดจ�าหน่าย เป็นท่ีคุ้นเคยและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เกี่ยวข้องในวงการ ICT และ Digital  
อย่างกว้างขวาง

ตำรำงแสดงรำยละเอียดของสัญญำระหว่ำงบริษัทฯ	กับผู้ผลิตสินค้ำแบรนด์ข้ำงต้น

แบรนด์สินค้า บริษัทคู่ค้า ประเภทสัญญา อายุสัญญา เงื่อนไขที่สำาคัญในสัญญา

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

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

5 ปี - ให้บริษัทฯเป็นตัวแทนจัดจ�าหน่ายแต่เพียง
ผู้เดียวในประเทศไทย และประเทศในแถบ
เอเชีย
- บริษัทฯได้น�าเครื่องหมายการค้ามา 
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศ 
เลขที่ ค.147350

COMMSCOPE Commscope 
Connectivity 
(Thailand)  
Limited

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

5 ปี - Commscope ประเทศไทยสามารถ 
แต่งตั้งผู้แทนจ�าหน่ายอื่นๆ ได้โดยไม่จ�าเป็น
ต้องแจ้งบริษัทฯ

19” GERMANY 
EXPORT RACK

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

การเข้าไปถือหุ้น 
ร้อยละ 10

- - ว่าจ้างโรงงานให้ผลิตภายใต้ยี่ห้อสินค้า
และลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ
- บริษัทฯ เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า
โดยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใน
ประเทศ เลขที่ ค.372189 และ ค.372815
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1.3	 กำรจัดจ�ำหน่ำย	และช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย

การจ�าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ เน้นการขายส่งให้ผู้แทนจ�าหน่าย (Dealer) ผู้รับเหมาระบบสายสัญญาณ และผู้รับเหมางานระบบ
วศิวกรรม (Contractor) บริษทัผูค้้าระบบ IT และบรษิทัห้างร้านทีจ่�าหน่ายอปุกรณ์ไฟฟ้า อปุกรณ์คอมพวิเตอร์ และ IT หรอืกล้องวงจรปิด  
ซึ่งมีทั้งในรูปแบบการติดต่อเข้าหาลูกค้าที่มีศักยภาพโดยตรงด้วยทีมขายของบริษัทฯ และการที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาที่บริษัทฯเอง รวมถึง
การได้รับการแนะน�าต่อกันมา หรือจากการโฆษณาในสือ่นติยสารคอมพวิเตอร์  สือ่หนงัสอืพมิพ์ สือ่วทิย ุสือ่โทรทัศน์ และส่ือ Social Media 
ต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ จะมีแคตตาล็อกสินค้า และสื่ออิเลคทรอนิกส์ online พร้อมราคา ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนทุกๆ 6-12 เดือน นอกจากนี้แล้ว 
ลูกค้าสามารถเลือกซ้ือสินค้าผ่านทางหน้าเว็ปไซด์ของบริษัทฯ และสามารถร้องขอเพื่อให้ท�าการเสนอราคาให้ลูกค้าพิจารณาก่อน 
การตัดสินใจได้อีกด้วย และหากมีการสั่งซ้ือก็สามารถจะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน โดยบริษัทฯ มีคลังสินค้า 
สายสัญญาณที่มีความหลากหลายและจ�านวนมากที่สุดในประเทศไทย โดยบริษัทฯ ยังได้มีการบันทึกรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า 
ของลูกค้าทุกรายที่บริษัทฯ มีการติดต่อท�าใบเสนอราคา เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลลูกค้าในการประมวลผลและจัดท�าแผนการตลาดต่อเนื่อง
อีกด้วย

เพื่อเป็นการรุกตลาดภูมิภาคโดยครอบคลุมทั่วประเทศ บริษัทฯ ได้เปิดส�านักงานสาขาใน 4 ภูมิภาคหลัก ได้แก่ ภาคเหนือที่จังหวัด
เชียงใหม่ ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น และภาคตะวันออกที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
ติดต่อกับบริษัทฯ ได้สะดวกยิ่งข้ึน และเป็นการกระจายสินค้าไปสู่จังหวัดหลักๆ ในส่วนภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อท�าให้
บริษัทฯ สามารถให้บริการที่ท่ัวถึงและครอบคลุมในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีโครงการ “ส่งฟรีทั่วไทย” 
กล่าวคอื ลกูค้าตวัแทนจ�าหน่ายในต่างจงัหวดั สามารถส่ังซือ้สนิค้าได้ในราคาเดยีวกนักบัลูกค้าในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล โดยบรษิทัฯ 
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไปยังส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ และตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป บริษัทฯ ได้เปิดบริการใหม ่
สามารถซื้อง่าย - ขายคล่อง ผ่านช่องทาง Online ดังนี้

ปัจจุบันบริษัทฯ มีฐานลูกค้าที่เคยติดต่อซื้อขาย และได้ส่งข่าวสารให้เป็นประจ�า อยู่มากกว่า 20,000 รายทั่วประเทศ

1.4	 ลักษณะลูกค้ำและกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย

เนื่องจากสินค้าที่บริษัทฯ น�าเข้ามาจัดจ�าหน่ายเป็นสินค้าวัสดุอุปกรณ์ด้านโครงข่ายสายสัญญาณที่ใช้เพื่อก่อสร้าง หรือติดตั้งเป็น
สาธารณูปโภคส�าหรับการสื่อสารข้อมูล ดังนั้น ลักษณะของการค้า จึงเป็นการขายส่งให้คู่ค้าเพื่อน�าไปจ�าหน่ายต่อ หรือจ�าหน่ายผ่านให้
กับผู้รับเหมาติดตั้งเพื่อน�าไปติดตั้งให้กับลูกค้า หรือจ�าหน่ายผ่านผู้ค้าที่เป็นผู้รวบรวมระบบ (System Integrator) ซึ่งจะ Turnkey งาน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware และ Software ให้กับลูกค้าอีกทอดหนึ่ง อีกทั้งยังมีโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐที่ต้องใช้
ความช�านาญพิเศษ ซึ่งต้องการให้บริษัทฯ เสนองาน Turnkey ระบบโครงข่ายสายสัญญาณโดยตรงกับให้ลูกค้าโครงการอีกด้วย

ดงันัน้ บริษัทฯ จงึได้แบ่งกลุม่ลกูค้าตามลกัษณะของลกูค้า เพือ่จะสามารถดแูลลูกค้าได้อย่างใกล้ชิด และตรงตามความต้องการของลูกค้า ดงัต่อไปนี้

A. DEALER (คู่ค้ำ) / SYSTEM INTEGRATOR (SI) / NETWORK CABLING INSTALLER ได้แก่

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

 2. บริษัท/ห้าง/ร้าน  ที่ท�าธุรกิจ ผู้ค้า และจัดหาระบบ IT ครบวงจร หรือเรียกว่า ผู้ค้าโซลูชั่นครบวงจร (SI)

 3. บรษิทั/ห้าง/ร้าน  ทีท่�าธรุกจิ ผู้รบัเหมาตดิตัง้ระบบสายสญัญาณคอมพวิเตอร์ (และอาจต่อยอดรับเหมาไฟฟ้าสือ่สารกไ็ด้)

 4. บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ส่วนมากจะมีขนาดใหญ่)
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 5. บริษัทผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต

 6. บริษัทน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค

B. CONTRACTOR (ผู้รับเหมำ) / INSTALLER (ผู้รับเหมำงำนติดตั้ง) ได้แก่

 1. บริษทั/ห้าง/ร้าน ทีท่�าธรุกิจ รบัเหมาตดิตัง้งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร (และอาจต่อยอดรบัเหมาตดิตัง้งานสายสัญญาณกไ็ด้)

 2. บริษัทก่อสร้าง ที่ท�าธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างเป็นหลัก (และเมื่อใหญ่ขึ้นจะมีแผนก M&E มาต่อยอด)

 3. บริษทั/ห้าง/ร้าน ทีท่�าธรุกิจ รบัเหมาเน้นงานระบบสือ่สาร (ซึง่ส่วนใหญ่จะท�างานระบบ Infrastructure ภายนอกเป็นหลกั) 

 4. บริษัท/ห้าง/ร้าน ทีท่�าธรุกิจ ผูผ้ลติ, ผูค้้า, ตวัแทนจ�าหน่ายเครือ่งจกัรอตัโนมตัใินอุตสาหกรรม รวมทัง้ผู้รบัเหมาติดตัง้เครือ่งจกัรด้วย

 5. บริษทั/ห้าง/ร้าน  ทีท่�าธรุกจิ ผูน้�าเข้า, ผูค้้า, ตวัแทนจ�าหน่ายเน้นผูต้ดิตัง้ระบบ Fire  Alarm, BAS และระบบควบคมุอจัฉรยิะ

 6. บรษัิท/ห้าง/ร้าน  ทีท่�าธรุกจิ ผูน้�าเข้า, ผูค้้า ตวัแทนจ�าหน่ายเน้นผูผ้ลติ ระบบโทรศพัท์อตัโนมตั ิ(PABX) และ Call Center

C. ELECTRICAL / IT/ CCTV SHOP (หน้ำร้ำนหรือ SHOW ROOM) และ MODERN TRADE STORE ได้แก่

 1.   บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่มีหน้าร้านหรือ SHOW ROOM ท�าธุรกิจ จ�าหน่ายปลีกและส่ง อุปกรณ์ไฟฟ้าครบวงจร

 2.   บริษทั/ห้าง/ร้าน ทีม่หีน้าร้านหรอื SHOW ROOM ท�าธรุกจิ จ�าหน่ายปลกีและส่ง คอมพวิเตอร์, อปุกรณ์ Network และสือ่สาร

 3. บริษัท/ห้าง/ร้าน  ที่มีหน้าร้านหรือ SHOW ROOM ท�าธุรกิจ จ�าหน่ายปลีกและส่ง อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์

 4. บริษัท/ห้าง/ร้าน  ที่มีหน้าร้านหรือ SHOW ROOM ท�าธุรกิจ จ�าหน่ายปลีกและส่ง กล้องวงจรปิด (CCTV)

 5. บริษัท/ห้าง/ร้าน  ที่มีหน้าร้านหรือ SHOW ROOM ท�าธุรกิจ จ�าหน่ายปลีกและส่ง จานดาวเทียม TV และ TV รวม

 6. บริษทั/ห้าง/ร้าน  ทีม่หีน้าร้านหรอื SHOW ROOM ท�าธรุกิจ จ�าหน่ายปลีกและส่ง เครือ่งลงเวลาและระบบปิด-เปิดอตัโนมตัิ

 7. บริษัท/ห้าง/ร้าน  ที่ท�าธุรกิจ ผู้น�าเข้า, ผู้ค้า ตัวแทนจ�าหน่าย เน้นผู้ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)

 8. บริษัท/ห้าง/ร้าน  ทีท่�าธรุกจิ ผูน้�าเข้า, ผูค้้า ตวัแทนจ�าหน่ายเน้นผูต้ดิตัง้ระบบเครือ่งลงเวลา และระบบปิด-เปิดอตัโนมตัิ

 9. บริษัท/ห้าง/ร้าน  ที่ท�าธุรกิจ ผู้น�าเข้า, ผู้ค้า ตัวแทนจ�าหน่ายเน้นผู้ติดตั้งระบบดาวเทียม TV และ TV รวม

D. USER (ลูกค้ำที่เป็นผู้ใช้งำน) ได้แก่

 1. หน่วยราชการ (กระทรวง, กรม, กอง)

 2. กองทัพไทย, กองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ, กรมต�ารวจและหน่วยงานความมั่นคง

 3. รัฐวิสาหกิจ

 4. องค์การมหาชน

 5. องค์กรอิสระ

 6. ศาลยุติธรรม, ศาลรัฐธรรมนูญ, ศาลปกครอง ฯลฯ

 7. มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นสูง รวมทั้งวิทยาลัยอาชีวะ และโรงเรียนทั้งราชการและเอกชน

 8. ธนาคาร / สถาบันการเงิน / บริษัทเงินทุน / บริษัทหลักทรัพย์ / กองทุน

 9. บริษัทประกันภัย

 10. โรงพยาบาล / สถานพยาบาล ทั้งราชการและเอกชน

 11. ศูนย์การค้า, ซีนีเพล็กต่างๆ, ห้างสรรพสินค้า, Modern Trade (เพื่อก่อสร้าง)

 12. โรงงานอุตสาหกรรม และส�านักงานของโรงงานอุตสาหกรรม

 13. โครงการพิเศษต่างๆ

  ฯลฯ
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1.5	 ภำพรวมอุตสำหกรรมและแนวโน้ม

บริษัทฯและธุรกิจจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณ ด�าเนินธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซึ่งภาพรวม
ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน มีรายละเอียดดังนี้

ภำวะอุตสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร	(ICT)	และแนวโน้มในอนำคต

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) มกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ โลกมกีารพฒันาและประยกุต์ใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สารในทกุๆ ด้านมากยิง่ข้ึน การเกิดข้ึนของอินเตอร์เนต็ท�าให้มนษุย์สามารถสือ่สารกนัได้อย่างรวดเรว็ ทัง้ภาพ ข้อมลูและเสยีง 
อีกทั้งยังช่วยลดเวลาในการติดต่อสื่อสารและลดต้นทุนในการรับรู้ข่าวสารข้อมูล ท�าให้ทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศไทยต้องมีการ
ปรับตัวเพื่อก้าวให้ทันกับพัฒนาการทางเทคโนโลยี อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนการด�าเนินงานในระยะยาว และช่วยจัดระเบียบในองค์กร
ให้มีความคล่องตัวและเพิ่มมาตรฐานและประสิทธิภาพในการท�างานให้มากยิ่งขึ้น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในงานด้านต่างๆ จึงทวีความส�าคัญมากยิ่งขึ้น

ตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร	(ICT)

จากรายงานของส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) ตลาด ICT ของประเทศไทย ประกอบด้วย 5 กลุม่ย่อย 
ได้แก่ 

ตลำดสื่อสำรของประเทศไทย

ตลาดสือ่สาร (Communication Market) เป็นตลาดทีม่คีวามส�าคญัในฐานะทีเ่ป็นแรงขบัเคลือ่นตลาดเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร (Information and Communication Market) อกีทัง้ยงัเป็นตลาดทีม่บีทบาทและกลไกส�าคญัต่อการพฒันาและเตบิโตของภาค
เศรษฐกิจและสังคมของชาติ ดังจะเห็นได้ว่า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเดิม ได้เปล่ียนไป เพื่อให้สอดคล้องกับโลก
ของการสื่อสารที่ปรับเปลี่ยนไปเป็นเทคโนโลยีดิจิตอล และมีผลต่อการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศ อันส่งผลโดยตรงต่อสังคมใน
โลกยคุใหม่ โดยใช้ชือ่กระทรวงใหม่เป็น กระทรวงดจิติอลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม โดยตลาดส่ือสารสามารถจ�าแนกได้เป็น 2 องค์ประกอบ
หลักได้แก่

1 ตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร (Communication Equipment)

2 ตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ 

ตลาดบริการสื่อสาร (Communication Service)

3 ตลาดสื่อสาร 

4 ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ และ 

5 ตลาดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ 
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1.6	โอกำสทำงธุรกิจของธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยโครงข่ำยสำยสัญญำณ	(Network	Cabling)

• โครงข่ายสายสัญญาณเป็นความจ�าเป็นของโลกแห่งการสื่อสาร ซ่ึงในปัจจุบันมีทั้งการสื่อสารผ่านสายสัญญาณ (Network 
Cabling) และการสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless) และเหตุผลที่ส�าคัญในความจ�าเป็นที่จะต้องใช้การสื่อสารผ่านโครงข่ายสายสัญญาณ 
มีดังต่อไปนี้

 - สามารถและรองรับการส่งและรับข้อมูลขนาดใหญ่ได้ (Big Data)
 - สามารถและรองรับการส่งและรับข้อมูลด้วยความเร็วสูง (High Speed) 
 - มีความปลอดภัยสูง (High Security) 
 - ปราศจากการรบกวนจากสภาพแวดล้อม (No Interference) 
 - ลงทนุต�า่เมือ่เทยีบกับค่าใช้จ่ายทัง้ระบบ แต่มีผลกระทบต่อการส่ือสารและอาจเสียหายรนุแรง (Low Investment but high impact) 

• โอกาสทีมี่ผลต่อเนือ่งจากยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน และระบบโลจสิตกิส์ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 (2560 - 2564) 

 - การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง
 - การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
 - การผลักดันพลังงาน
 - การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

• โอกาสจากการขยายตัวของ Digital ตามแผนการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2560 - 2579)

 - Smart Industry
 - Smart City
 - Smart People
    ฯลฯ

ตลาดอปุกรณ์สือ่สารเป็นตลาดทีม่อีตัราการเตบิโตอย่างต่อเนือ่งมาโดยตลอดในปีทีผ่่านๆมา โดยทีต่ลาดอปุกรณ์สือ่สารประกอบด้วย 

ที่มา : ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 ตลาดอุปกรณ์สื่อสารใช้สาย ซึ่งหากพิจารณาที่หัวข้อ Network Cabling จะพบว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มีการ
เติบโต 9.8% ด้วยมูลค่าตลาด 7,093 ล้านบาท โดยคาดการณ์ว่าในปี 2561 จะมีการเติบโตมากขึ้นอีก 9.9% จากประมาณการณ์มูลค่า
ตลาด 7,798 ล้านบาท

ตลำดอุปกรณ์สื่อสำรใช้สำย 
(Wireline Equipment)

(หน่วย : ล้ำนบำท) อัตรำกำรเติบโต

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561F 2559-2560 2560-2561F

Network Cabling 6,460 7,093 7,798 9.8% 9.9%

ตลำดเครื่องโทรศัพท์
(Telephone	Handset)	

ตลำดอุปกรณ์
สื่อสำรใช้สำย

(Wireline	Equipment)

ตลำดอุปกรณ์ 
โครงข่ำยหลัก	 

(Telco	Network	Equipment)	

ตลำดอุปกรณ์
สื่อสำรไร้สำย

(Wireless	Equipment)

1 2 3 4
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• โอกาสของการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี

 - 4G, 5G Mobile และ 1G, 10G 40G Ethernet
 - IoT (Internet of Thing)
 - FTTH (Fiber To the Home)
 - PoE (Power Over Ethernet)
 - Air Blow Fiber Optic
  ฯลฯ

2. ธุรกิจโทรคมนาคม (TELECOM)
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมโดยได้รับใบอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ประเภทมีโครงข่ายเป็นของตนเอง จากส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งอนุญาตให้บริษัทฯ ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมประเภทโครงข่ายใยแก้วน�าแสง (Fiber 
Optic Network) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม และให้บริการพื้นที่ดาต้า เซ็นเตอร์ (Data Center)

2.1.	กำรให้บริกำรโครงข่ำยวงจรสื่อสำรข้อมูลควำมเร็วสูง	(Data	Service)

บริษัทฯ ให้บริการโครงข่ายวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง (Data Service) โดยใช้โครงข่าย Interlink Fiber Optic  ซึ่งก่อสร้างโดย
น�าเทคโนโลยี Internet Protocol (IP) ที่ทันสมัยและเป็นพื้นฐานส�าหรับการรับ-ส่งข้อมูล โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ส�าคัญ ได้แก่ Dense 
Wavelength Division Multiplexing (DWDM) และ Multi-Protocol Label Switching (MPLS) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะเพิ่มขีดความ
สามารถของระบบโครงข่ายและสามารถให้บริการรับ-ส่งข้อมูลได้ครบทุกรูปแบบ ซึ่งเทคโนโลยีที่โครงข่าย Interlink Fiber Optic เลือก
ใช้ท�าให้สามารถให้บริการกับลูกค้าได้ถึงระดับ 3 (Layer 3 : Network Layer) โดยมีคุณสมบัติซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับ 2 (Layer 2 : 
Data Link Layer) ที่มีความสามารถเพียงควบคุมการรับส่งข้อมูล ดังนี้

 (1)   ความสามารถด้านการบริหารจัดการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างเน็ตเวิร์ค (Managed Network)

 (2)   ความสามารถในการจัดการเส้นทางการรับ-ส่งข้อมูล (Routing)  

 (3)   ความสามารถในการจัดล�าดับความส�าคัญในการรับส่งข้อมูลตามประเภทการใช้งาน (Class of Service) และ 

 (4)   ความสามารถในการรับรองคุณภาพในการให้บริการ (Quality of Service) โดยการจัดล�าดับความส�าคัญของในการให้บริการ 
  แต่ละประเภท ซึ่งมีผลอย่างมากในการบริหารจัดการการส่งข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ทั้งยังป้องกันไม่ให้เกิดเป็นคอขวด 
  ภายในโครงข่ายและสามารถรองรับการส่งสัญญาณที่เพิ่มขึ้นถึงระดับ 100 Gbps และ 400 Gbps ในอนาคต

Layer ลักษณะกำรท�ำงำน

Layer 3 : Network Layer ก�าหนดเส้นทางการรับ-ส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย

Layer 2 : Data Link Layer ควบคุมการรับส่งข้อมูลในระดับฮาร์ดแวร์ และตรวจสอบความถูกต้องในการรับ-ส่งข้อมูล

Layer 1 : Physical Layer การก�าหนดวิธีควบคุมการรับและการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในระดับบิต โดยการ
เชื่อมต่อเข้ากับสายรับส่งข้อมูล
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จุดเด่นของบริกำร	Interlink	MPLS	IP-VPN

 ติดตั้งโดยเคเบิลใยแก้วน�าแสงทั้งระบบซึ่งสามารถเพิ่มหรือลดความเร็วได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนชนิดของสายสัญญาณ

 มีเสถียรภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพสูง เช่นเดียวกับ Leased Line, Frame Relay และ Asynchronous Transfer  
  Mode (ATM)

 สามารถจัดล�าดับความส�าคัญของแต่ละแอพพลิเคช่ันการใช้งานได้ตั้งแต่ภาพ เสียง ข้อมูลและการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ทตาม 
  แต่ละความต้องการของลูกค้าแต่ละราย และสามารถรับรองคุณภาพการให้บริการตามระดับการให้บริการ (QoS) ที่ก�าหนดได้

 มีการเชื่อมต่อโครงข่ายหลักแบบ Ring Topology ซึ่งเป็นกาไรเช่ือมต่อแบบวงแหวน เพ่ือความเสถียรของโครงข่ายและเพื่อ 
  ประสทิธภิาพสงูสดุตลอดการใช้งานเนือ่งจากหากโครงข่ายเกดิความขดัข้องทีจ่ดุใดจดุหนึง่โครงข่ายจะยงัคงให้บรกิารได้ตามปกติ

 ระบบจัดหาเส้นทางอัตโนมัติในกรณีเส้นทางบางเส้นทางขัดข้อง (วงจร Back Up)

 โครงข่ายหลักสามารถรองรับการเชื่อมต่อขนาดใหญ่ได้ถึง 10 Gbps

 มคีวามยดืหยุน่ในการเพิม่หรอืลดความเรว็ทีล่กูค้าต้องการใช้บรกิารในแต่ละจดุ หรอื เพิม่หรอืลดขนาดของช่องสญัญาณได้อย่าง 
  รวดเร็วด้วยระบบ NMS นอกจากนี้ในกรณีที่พบเหตุขัดข้อง บริษัทฯ สามารถเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ของผู้ใช้งานได้ เพื่อความ 
  รวดเร็วในการแก้ไขปัญหาและช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้จากส่วนกลางทนัท ีโดยอาจจะไม่จ�าเป็นต้องเดนิทางไปทีจ่ดุทีเ่กดิเหตขุดัข้อง

 สามารถเลือกเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ (Access) ได้หลากหลาย เช่น Fast Ethernet/Gigabit Access, Leased Line เป็นต้น  
  โดยไม่ต้องแยกระบบ Network ท�าให้ลูกค้าสะดวกต่อการดูแลและซ่อมบ�ารุง

 มีทีมคอยเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด

1) Interlink MPLS IP-VPN

บริการ Interlink MPLS IP-VPN เป็นบริการโครงข่ายส่วนตัว
เสมอืนจรงิ (Virtual Private Network: VPN) ทีม่กีารส่งผ่านข้อมลู
ด้วยเทคโนโลยหีลกั คอื MPLS (Multi-Protocol Label Switching) 
ท�าให้เกิดเป็นวงจรเสมือนและสามารถเชื่อมต่อระหว่างจุดใดๆ  
ต่อจดุใดๆ (Multi Point to Multi Point) ภายในองค์กรเข้าหากนัได้ 
โดยไม่จ�าเป็นต้องส่งข้อมลูกลบัมาประมวลผลทีส่่วนกลาง อกีทัง้ยงั
สามารถก�าหนดล�าดบัความส�าคญัของข้อมลูตามประเภทการใช้งาน 
(Class of Service) และมีความสามารถในการรับรองคุณภาพการ
ให้บริการ (Quality of Service) โดยการจัดล�าดับความส�าคัญของ
การให้บริการแต่ละประเภท ซึ่งบริการ MPLS IP-VPN จะช่วยให้ผู้
ใช้บริการสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการเช่าวงจรสื่อสารท่ีเช่ือมต่อ
ระหว่างส�านักงานได้ และจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเช่ือมโยง
โครงข่ายของลูกค้าที่มีอยู่ในหลายๆ พ้ืนท่ีโดยท่ีไม่จ�าเป็นต้องจอง
วงจรส่วนตวัตลอดเวลาท�าให้ลกูค้าสามารถใช้งานได้อย่างคุม้ค่าและ
เต็มประสิทธิภาพ

นอกจากนี ้ บรษัิทฯ ยงัสามารถบรหิารจดัการการส่งผ่านข้อมลู
ด้วยระบบบริหารจัดการโครงข่าย (Network Management  
System - NMS) เพื่อท�าการตรวจสอบและควบคุมการท�างานของ
อปุกรณ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องภายในโครงข่ายทัง้หมด และสามารถช่วย
บริหารจัดการอุปกรณ์ในส่วนที่เป็นของผู้ใช้บริการได้อีกด้วย และ
ในกรณเีกดิเหตขุดัข้องยงัสามารถเปลีย่นเส้นทางการส่งข้อมลูไปยงั
เส้นทางส�ารองแบบอตัโนมติัภายในระยะเวลาอนัรวดเรว็ (น้อยกว่า 
50 มิลลิวินาที) จึงสามารถมั่นใจได้ว่าการให้บริการจะอยู่ในสภาวะ
ปกติตลอด 24 ชั่วโมง

บริการ Interlink MPLS IP-VPN นั้นเหมาะส�าหรับกลุ่มผู้ใช้
บริการที่มีความต้องการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างจุดใดๆ ต่อจุดใดๆ  
(Multi Point to Multi Point) อาท ิการเชือ่มต่อระหว่างส�านกังาน
ขององค์กรที่มีส�านักงานสาขามากกว่า 2 แห่ง เช่น ธนาคาร บริษัท
หลักทรัพย์ ห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น รวมท้ัง
กลุม่ผู้ใช้บรกิารทีม่กีารรบั-ส่งข้อมูลมากกว่า 1 ประเภทไม่ว่าจะเป็น 
ประเภท Voice, Video, Data หรือ Internet ทั้งนี้ บริษัทฯ ยัง
สามารถให้บริการกับผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
ประเภทที ่1 และประเภทที ่2 ทีม่คีวามต้องการเช่ือมต่อจากจดุแลก
เปล่ียนอินเทอร์เน็ตไปยังลูกค้าปลายทางผ่านทางบริการดังกล่าว 
ของบริษัทฯ ได้อีกด้วย และนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อต่อยอดไปยังบริการเสริมอื่นๆ เช่น บริการ
โทรศัพท์ผ่านระบบโครงข่าย (Voice over MPLS), ระบบการ
ประชุมเสมือนจริงผ่านระบบโครงข่าย (Video Conference over 
MPLS) และการบีบอัดข้อมูลและการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ 
(High Definition TV Broadcast) เป็นต้น 

ทั้งนี้ การให้บริการโครงข่ายวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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2)  Interlink Wavelength

บรกิาร Interlink Wavelength เป็นการให้บรกิารเชือ่มต่อเพือ่รบั-ส่งข้อมลูขนาดใหญ่ส�าหรบัผูใ้ช้บรกิารทีม่คีวามต้องการความกว้าง
ของช่องสัญญาณ (Bandwidth) มากกว่า 1 Gbps ขึ้นไป โดยเป็นการส่งข้อมูลผ่านโครงข่าย Interlink Fiber Optic ด้วยเทคโนโลยีหลัก 
DWDM ซึ่งเป็นเทคนิคการส่งข้อมูลบนเคเบิลใยแก้วน�าแสงโดยใช้วิธีส่งข้อมูลไปบนหลายๆ ช่วงความยาวคล่ืน จึงท�าให้สามารถเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการส่งข้อมูลจ�านวนมากไปพร้อมๆ กันบนโครงข่ายใยแก้วน�าแสง และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งข้อมูล เหมาะ
ส�าหรับกลุม่ผูใ้ช้บรกิารทีม่คีวามต้องการเช่ือมต่อข้อมลูระหว่างจดุต่อจดุ และมคีวามต้องการช่องสญัญาณขนาดใหญ่มากกว่า 1 Gbps ข้ึนไป 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ Interlink Wavelength เช่น กลุ่มผู้ใช้บริการที่ต้องการเช่ือมต่อข้อมูลระหว่างดาต้าเซ็นเตอร์ 2 แห่ง  
กลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และกลุ่มผู้ให้บริการ Internet ตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นต้น

จุดเด่นของบริกำร	Interlink	Wavelength

 ติดตั้งโดยเคเบิลใยแก้วน�าแสงทั้งระบบซึ่งสามารถเพิ่มหรือลดความเร็วได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนชนิดของสายสัญญาณ

 รองรับการส่งผ่านข้อมลูขนาดใหญ่สามารถเลอืกใช้บรกิารได้ตัง้แต่ 1 Gbps / 2.5 Gbps / 10 Gbps / 40 Gbps  และ 100 Gbps

 ต้นทุนของการรับ-ส่งข้อมูลต่อ Mbps ต�่ากว่าการเชื่อมต่อแบบปกติ 

 สามารถเลือกเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ (Access) ได้หลากหลาย เช่น DWDM, SDH และ Ethernet

 ผู้ใช้บริการไม่ต้องลงทุนในอุปกรณ์เชื่อมต่อที่มีราคาแพง

 มีทีมคอยเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด

3) Interlink Dark Fiber

บรกิาร Interlink Dark Fiber เป็นการให้บรกิารเชือ่มต่อข้อมลู
ของผูใ้ช้บรกิารผ่านโครงข่าย Interlink Fiber Optic  ซ่ึงผู้ใช้บรกิาร
สามารถเลอืกเทคโนโลยสี�าหรบัการรบั-ส่งข้อมลูทีต่นเองต้องการได้
โดยอิสระ รวมถึงยังเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงข่าย
เองทัง้หมด ซึง่เหมาะส�าหรบักลุม่ผูใ้ช้บรกิารทีม่คีวามต้องการเชือ่ม
ต่อข้อมูลระหว่างจุดต่อจุดและมีความต้องการช่องสัญญาณขนาด
ใหญ่ รวมทั้งมีบุคลากรที่จะบริหารจัดการโครงข่ายเป็นของตนเอง 
ซึ่งลูกค้าเป้าหมายหลักจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ เช่น กลุ่มธนาคาร
พาณิชย์ กลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และกลุ่มผู้ได้รับใบ
อนญุาตประกอบกจิการโทรคมนาคม ประเภทที ่1, 2 และ 3 เป็นต้น
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จุดเด่นของบริกำร	Interlink	IPLC

 ติดตั้งโดยเคเบิลใยแก้วน�าแสงทั้งระบบซึ่งสามารถเพิ่มหรือลดความเร็วได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนชนิดของสายสัญญาณ

 เป็นวงจรสือ่สารความเรว็สงูทีม่คีวามเรว็คงทีอ่ยูต่ลอดเวลา ท�าให้สามารถใช้งานของความกว้างของช่องสัญญาณ (Bandwidth)  
  อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 เป็นวงจรสื่อสารความเร็วสูงที่รองรับการสื่อสารทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภาพ เสียง ข้อมูลและมัลติมีเดียอื่นๆ

 สามารถรองรับการเชื่อมต่อได้หลากหลาย เช่น DWDM SDH และ Ethernet

 รองรับการส่งผ่านข้อมูลขนาดใหญ่สามารถเลือกใช้บริการได้ตั้งแต่ 1 Gbps/2.5 Gbps/10 Gbps/40 Gbps และ 100 Gbps

 ผู้ใช้บริการไม่ต้องลงทุนในอุปกรณ์เชื่อมต่อที่มีราคาแพงตลอดเส้นทางจากต้นทางไปยังปลายทาง

 มีทีมคอยเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง

5) Broadcast Services

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) พร้อมเป็นโครงข่ายที่รองรับการให้บริการในรูปแบบของธุรกิจบรอดแคสต์อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ด้วยการน�าเสนอโซลูชั่นในการส่งสัญญาณ และออกอากาศโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ โดยบริษัทมีโครงข่ายที่ติดตั้งเอา
ไว้รองรบัแล้วในแต่ละสถานฐีานทีเ่ป็นต้นทางและปลายทางเพือ่รองรบัการออกอากาศทกุรูปแบบ ซึง่อปุกรณ์ทีเ่ราได้น�าไปวางเพือ่รองรับ
การให้บริการนั้น นับว่าเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานในระดับโลก โดยในการวางระบบให้แก่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจบรอดแคสต์
ทุกรายนั้นบริษัทฯเน้นให้ความส�าคัญในการออกแบบให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของเส้นทางที่แตกต่างกันมากกว่า
ปกติ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ในการใช้งานที่จะเป็นรูปแบบการส�ารอง (Redundancy) ทั้งหมด โดยโครงข่ายใยแก้วน�าแสง (Interlink 
Fiber Optic Network) ท่ีใช้ส�าหรับการออกอากาศต้องมีอย่างน้อยสองเส้นทางในการส่งสัญญาณเพื่อเป็นเส้นทางหลัก (Main Link) 

จุดเด่นของบริกำร	Interlink	Dark	Fiber

 ติดตั้งโดยเคเบิลใยแก้วน�าแสงทั้งระบบซึ่งสามารถเพิ่มหรือลดความเร็วได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนชนิดของสายสัญญาณ

 รองรบัเทคโนโลยตีามแต่ทีผู่ใ้ช้บรกิารเลอืกและยงัสามารถก�าหนดความเรว็ในการรบั-ส่งข้อมลูต่างๆ ได้อย่างอสิระ ไม่ว่าจะเป็น  
  High Definition TV Broadcast 3G, 4G หรือ 5G เป็นต้น

 โครงข่ายใยแก้วน�าแสงของผูใ้ช้บริการได้รบัการดแูลอย่างดจีากทมีงานของบรษิทัฯ โดยลูกค้าสามารถแลกเปล่ียนข้อมลูกบัศนูย์ 
  ควบคุมโครงข่าย (Network Operation Center) ของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯช่วยเฝ้าระวังและติดตามสถานะของระบบได้

 มีทีมคอยเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด

4)  Interlink IPLC

เป็นการให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงเพื่อเชื่อมต่อในลักษณะจุดต่อจุด (Point to Point) ผ่านโครงข่าย Interlink Fiber  
Optic ในประเทศไทยไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ผ่านทางโครงข่ายความร่วมมือของพันธมิตรทางธุรกิจ ซ่ึงเป็นผู้น�าด้านการให้บริการ
เชื่อมต่อข้อมูลในต่างประเทศ (Global Network Operator) เหมาะส�าหรับกลุ่มผู้ใช้บริการที่มีความต้องการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างจุด
ต่อจุดไปยังปลายทางในต่างประเทศ หรือการเชื่อมต่อจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เช่น องค์กรหรือธุรกิจที่มีสาขาอยู่ต่างประเทศ 
สถานทูต หรือองค์กรระหว่างชาติ ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจน�าเข้าและส่งออก, ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และ
กลุ่มผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ประเภทที่ 1, 2 และ 3 เป็นต้น
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และเส้นทางส�ารอง (Backup Link) รวมถึงออกแบบให้ โครงข่ายใยแก้วน�าแสง (Interlink Fiber Optic Network) มีการเดินสายมาจาก
ชุมสายที่แตกต่างกัน (Node) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขัดข้องพร้อมกัน (Single Point of Failure) 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล อาทิ อุปกรณ์ที่ใช้ส�าหรับส่งสัญญาณ (Encoder) และ
รับสัญญาณ (Decoder) บริษัทฯ ยังคงให้ความส�าคัญกับบริการในการติดตั้ง และดูแลรักษา โดยจัดทีมวิศวกรในการติดตั้ง และดูแลให้
ค�าปรกึษาตลอด 24 ชัว่โมง 365 วนั ให้การตอบสนองของการบรกิารเป็นไปอย่างรวดเรว็ มปีระสิทธภิาพมากทีสุ่ด โดยบรษิทัมศีนูย์ปฏบิตัิ
การ Network Management Center (NMC) ดูแล เฝ้าระวงัในทกุๆ ส่วนของการรบับรกิารของลกูค้า ท�าให้ลกูค้าสามารถมัน่ใจ ไว้วางใจ
บริการของ บริษัทฯ ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาบริการร่วมกับลูกค้าในการตอบโจทย์ และขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

ช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย	และกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยส�ำหรับกำรให้บริกำรโครงข่ำยวงจรสื่อสำรข้อมูลควำมเร็วสูง

บริษัทฯ มีทีมงานขายเป็นของตนเอง ที่จะท�าการติดต่อและเจรจากับลูกค้าโดยตรง โดยบริษัทฯ แบ่งทีมขายออกเป็น 5 กลุ่ม ตาม
ลกัษณะของกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย เนือ่งจากแต่ละกลุม่ลูกค้ามคีวามต้องการทีแ่ตกต่างกนั โดยฝ่ายขายจะท�าหน้าทีดู่แลและน�าเสนอบรกิาร
ต่างๆ ให้แก่ลูกค้า และเลือกสรรบริการให้เหมาะกับวัตถุประสงค์การด�าเนินธุรกิจของลูกค้าแต่ละราย เพื่อตอบสนองความต้องการแก่
ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลูกค้าของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้าเอกชน และหน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งสามารถจ�าแนกออก
เป็นกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้

1. กลุม่ผูป้ระกอบธรุกจิท่ัวไป (BIZ)   หมายถงึ กลุ่มผู้ประกอบธรุกจิทีต้่องการเชือ่มต่อระหว่างส�านกังานขององค์กรทีม่สี�านกังาน 
  สาขามากกว่า 2 แห่ง หรือการเชื่อมต่อระหว่างส�านักงานกับศูนย์ส�ารองข้อมูล โดยในปัจจุบันลูกค้าในกลุ่มนี้ของบริษัทฯ เช่น  
  บรษัิท ซพี ีออลล์ จ�ากดั (มหาชน) บรษิทั ยไูนเตด็ อนิฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จ�ากดั และบรษิทั บิก๊ซ ีซปุเปอร์เซน็เตอร์ จ�ากดั (มหาชน)  
  เป็นต้น

2.  กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจด้ำนกำรถ่ำยทอดสัญญำณวิทยุโทรทัศน์ (MBC) หมายถึง กลุ่มสถานีโทรทัศน์ กลุ่มผู้ประกอบการกลุ่ม 
  เคเบิ้ลทีวี ผู้ประกอบการดิจิตอลทีวี และผู้ผลิตรายการ (Content Provider) ที่ต้องการส่งกระจายข่าวสาร ข้อมูลมัลติมีเดีย  
  (Multimedia) ต่างๆไปยงัผูร้บัปลายทาง ซึง่เป็นกลุม่ทีต้่องการช่องสญัญาณขนาดใหญ่ส�าหรบัการรบั-ส่งข้อมลูมลัติมเีดยี แบบ  
  Real time โดยในปัจจุบันลูกค้าในกลุ่มนี้ของบริษัทฯ เช่น ฯ เช่น สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ�ากัด  
  และบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จ�ากัด เป็นต้น

3.  กลุม่ผูป้ระกอบธรุกจิให้บรกิำรด้ำนกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม (ISP) หมายถงึ ผูป้ระกอบการทีใ่ห้บรกิารด้านโครงข่ายสือ่สาร 
  ข้อมลู บรกิารด้านระบบโทรศพัท์เคลือ่นที ่บรกิารด้านระบบอนิเทอร์เนต็ ซึง่เป็นกลุ่มทีต้่องการช่องสัญญาณส�าหรบัรับส่งข้อมลู 
  ขนาดใหญ่และให้ความส�าคัญต่อเสถียรภาพในการรับส่งข้อมูล และผู้ให้บริการออกแบบระบบ (System Integrator) เพื่อให้ 
  บริการลูกค้าในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโทรคมนาคม โดยในปัจจุบันลูกค้าในกลุ่มนี้ของบริษัทฯ เช่น บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ  
  จ�ากัด (มหาชน) บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด บริษัท กสท  
  โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ากัด เป็นต้น

4.  กลุม่ผูป้ระกอบธรุกจิธนำคำร บริษทัหลกัทรพัย์ และบรษัิทประกนั (BFI) หมายถงึ ผูป้ระกอบการกลุ่มธนาคาร บรษิทัหลกัทรพัย์  
  และบรษิทัประกนั ซึง่เป็นกลุม่ทีม่สีาขาเป็นจ�านวนมาก และให้ความส�าคัญต่อความปลอดภยัและเสถยีรภาพในการรบัส่งข้อมลู  
  โดยในปัจจบุนัลกูค้าในกลุม่นีข้องบรษิทัฯ ได้แก่บรษิทั กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอร์เปอร์เรชัน่ จ�ากดั (มหาชน)  
  และบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) เป็นต้น

5.  กลุม่ลูกค้ำท่ีเป็นองค์กรภำครฐั (GOV) หมายถงึ หน่วยงานภาครฐั และรฐัวิสาหกิจ ซึง่ส่วนใหญ่จะใช้วธิจีดัซือ้จดัจ้างในลักษณะ 
  เดียวกันกับระเบียบของทางราชการ เช่น มีการสอบราคา การประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โดยในปัจจุบัน 
  ลกูค้าในกลุม่นีข้องบรษัิทฯ ได้แก่ กรมสือ่สารอเิลก็ทรอนกิส์ทหารอากาศ การประปาส่วนภมูภิาค และส�านกังานคณะกรรมการ 
  ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น
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กลยุทธ์กำรแข่งขัน

1.	กำรติดตั้งโครงข่ำยใยแก้วน�ำแสงด้วยเส้นทำงที่แตกต่ำง

บรษัิทฯ เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของเสถยีรภาพในการเชือ่มต่อข้อมลูทีสู่งทีสุ่ด โดยผู้ใช้งานต้องสามารถใช้งานโครงข่ายได้อย่างต่อเนือ่ง
และมีเสถียรภาพ (Service Availability) บริษัทฯ จึงเลือกใช้เสาโทรเลขตามแนวรถไฟเป็นเส้นทางหลักในการวางโครงข่าย Interlink 
Fiber Optic เนื่องจากเสาโทรเลขตามแนวรถไฟน้ันมีความปลอดภัยสูงกว่าเสาไฟฟ้าบนถนนสาธารณะ ซึ่งมีโอกาสเกิดการหักโค่น 
จากอุบัติเหตุบนท้องถนนได้มากกว่าเสาโทรเลขตามแนวรถไฟ โดยบริษัทฯ ได้ท�าสัญญากับการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อขออนุญาต
ท�าการพาดสายเคเบิ้ลใยแก้วน�าแสงไปตามเสาโทรเลข การวางโครงข่ายใยแก้วน�าแสงตามแนวรถไฟท�าให้บริษัทฯ สามารถลดภาระ 
ค่าใช้จ่ายในการพาดสายลงได้เนื่องจากความถี่ของเสาโทรเลขตามแนวรถไฟมีน้อยกว่าเสาไฟฟ้าตามแนวถนน  

นอกจากนี้ ในการวางโครงข่าย Interlink Fiber Optic ตามเส้นทางหลัก เส้นทางส�ารองและเส้นทางย่อยที่เข้าถึงลูกค้าซึ่งจะต้องวาง
โครงข่ายไปตามเสาไฟฟ้าบนถนนสาธารณะนัน้ บรษิทัฯ จะพจิารณาเลอืกทีจ่ะตดิตัง้ในเส้นทางทีไ่ม่ทบัซ้อนกบัผูใ้ห้บรกิารรายอืน่เท่าทีจ่ะ
เป็นไปได้ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการใช้บริการให้แก่ลูกค้า และสร้างความแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น

2.	กำรให้บริกำรผ่ำนใยแก้วน�ำแสงทั้งเส้นทำง	(End	to	End	Fiber	Optic)	และครอบคลุมทั่วประเทศ

บริษัทฯ เล็งเห็นความส�าคัญของการเชื่อมต่อข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้สร้าง
โครงข่ายโดยก�าหนดให้เป็นเคเบิลใยแก้วน�าแสงทั้งเส้นทาง ซ่ึงรวมถึงโครงข่ายย่อยที่ท�าการเช่ือมต่อไปยังลูกค้าปลายทาง (Access) 
เนื่องจากใยแก้วน�าแสงนั้นสามารถรองรับการรับ-ส่งข้อมูลได้สูงสุด และมีเสถียรภาพในการใช้งานที่มากกว่าโครงข่ายประเภทอื่นๆ เช่น 
โครงข่ายสายโทรศพัท์ หรอืโครงข่ายสายทองแดง เป็นต้น นอกจากนัน้ การทีโ่ครงข่ายของบรษิทัฯ เป็นโครงข่ายใยแก้วน�าแสงทัง้เส้นทาง
ท�าให้ไม่เกิดปัญหาคอขวดจากการเปลี่ยนประเภทโครงข่ายในการรับ-ส่งข้อมูล จึงท�าให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้งานได ้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น การเพิ่มหรือลดขนาดช่องสัญญาณในบางช่วงเวลา ซึ่งโครงข่ายบางโครงข่ายอาจไม่สามารถด�าเนินการให้ได้
เนื่องจากมีข้อจ�ากัดของโครงข่ายที่ไม่เป็นโครงข่ายใยแก้วน�าแสงทั้งหมด 

นอกจากนี ้ในปัจจบุนั บรษิทัฯ ได้วางโครงข่าย ครอบคลมุแล้วทัง้สิน้ 75 จงัหวัดทัว่ประเทศ ซึง่การทีโ่ครงข่ายเคเบลิใยแก้วน�าแสงของบรษัิทฯ 
ครอบคลมุทัว่ประเทศและจะเช่ือมต่อกับโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน�าแสงของประเทศเพือ่นบ้าน ได้แก่ สงิค์โปร์ มาเลเซยี กมัพชูา ลาว และพม่า น้ันจะ
ท�าให้บริษทัฯ สามารถให้บรกิารแก่ลกูค้าได้อย่างครอบคลมุทุกรปูแบบ ทัง้การเชือ่มต่อภายในประเทศและการเชือ่มต่อไปยงัต่างประเทศและรวมถงึ
สามารถควบคมุต้นทนุการให้บรกิารให้เหมาะสมตามความต้องการของลกูค้า

3.	กำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย	และมีเสถียรภำพ

บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยี MPLS (Muti Protocal Label Switching) และ DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) 
โดยเป็นเทคโนโลยทีีจ่ะเพิม่ขดีความสามารถของระบบโครงข่ายและสามารถให้บรกิารรบั-ส่งข้อมลูได้ครบทกุรปูแบบ ซึง่สามารถให้บรกิาร
กับลูกค้าได้ถึงระดับ 3 (Layer 3: Network Layer) ซึ่งมีคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นจากระดับ 2 (Layer 2: Data Link Layer) ที่ใช้กันอย่างแพร่
หลายอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเทคโนโลยี MPLS นั้นจะช่วยเพิ่มความสามารถด้านการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างเน็ตเวิร์ค และการจัดการเส้นทางการ
ส่งข้อมูล (Routing) ซึ่งมีผลอย่างมากในการบริหารจัดการกับการรับ-ส่งข้อมูลที่เป็นคอขวดและรองรับการส่งสัญญาณและข้อมูลชนิด
ต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น และในส่วนของเทคโนโลยี DWDM นั้น จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรับส่งข้อมูลภายในโครงข่ายโดยใช้วิธีส่ง
ข้อมูลไปบนหลายๆ ช่วงความยาวคลื่นไปในเส้นใยแก้วน�าแสง 1 เส้น ซึ่งท�าให้สามารถส่งข้อมูลได้มากถึง 100 Gbps และด้วยเทคโนโลยี
ดังกล่าวจะช่วยให้โครงข่ายใยแก้วน�าแสงของบริษัทฯ สามารถรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มีความปลอดภัย และระบบมีเสถียรภาพ 
ซึง่เป็นสิง่ส�าคญัในอตุสาหกรรมโทรคมนาคม และเป็นเทคโนโลยทีีผู่ใ้ห้บรกิารด้านโทรคมนาคมรายใหญ่ของโลกต่างเลอืกใช้ เช่น Singtel 
AT&T Verizon และ British Telecom เป็นต้น 

4.	กำรให้บริกำรตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร	(Customization)

บริษัทฯ มีนโยบายให้บริการตามความต้องการของผู้ใช้บริการ (Customization) จากการที่บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความต้องการที่ผู้ใช้
บริการอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนท่ี เช่น ธนาคารบางสาขาอาจจ�าเป็นต้องใช้งานด้านการส่งข้อมูลภาพมาก ในขณะที่อีกสาขา
หนึง่อาจไม่มคีวามจ�าเป็นดงักล่าว บรษิทัฯ จะด�าเนนิการออกแบบบรกิารให้เหมาะสมกบัลกูค้าแต่ละรายในแต่ละพืน้ทีต่ามความต้องการ
ของลูกค้า ด้วยนโยบายการให้บริการดังกล่าว ท�าให้บริษัทฯ มีความแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่นซึ่งอาจไม่สามารถปรับเปลี่ยนตาม
ความต้องการของลูกค้าได้เนื่องจากข้อจ�ากัดต่างๆ เช่น โครงข่ายการให้บริการ เทคโนโลยีหลักที่ใช้งาน เป็นต้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการ
จัดสัมมนาด้านเทคโนโลยีร่วมกับผู้น�าด้านเทคโนโลยี เช่น CISCO Huawei Ericsson และอื่นๆ เพื่อให้วิศวกร หรือทีมผู้บริหารของผู้ใช้
บริการมีความเข้าใจในเทคโนโลยีที่มากขึ้น ท�าให้เกิดความต้องการใหม่ๆ ที่บริษัทฯ สามารถตอบโจทย์ได้ และรวมถึงเป็นการสร้างความ
สัมพันธ์กับผู้ใช้งานให้มีความเชื่อมั่นในบริการและไม่เปลี่ยนไปใช้ผู้บริการรายอื่น
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5.	กำรด�ำเนินธุรกิจโดยเน้นควำมเป็นกลำง

บริษัทฯ ถือครองใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ประเภทที่ 3 แต่เพียงประเภทเดียว โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างโครงข่ายใยแก้ว
น�าแสงให้มีความครอบคลุมและดูแลโครงข่ายใยแก้วน�าแสงให้มีความเสถียรที่สุด โดยบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะด�าเนินการขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมในการให้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการสร้างความม่ันใจให้กับลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ที่เป็นกลุ่ม 
ผูป้ระกอบธรุกจิให้บริการด้านการสือ่สารและโทรคมนาคม ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูใ้ห้บรกิารอินเทอร์เน็ต ท�าให้มัน่ใจได้ว่าบริษทัฯ จะไม่ท�าธรุกิจแข่งขนั
กบัลกูค้าของบริษทัฯ ในการให้บรกิารอนิเทอร์เนต็ ซ่ึงแตกต่างจาก ผูใ้ห้บรกิารโครงข่ายสือ่สารความเรว็สงูบางรายซึง่มใีบอนญุาตประกอบกจิการ 
หลายประเภททั้งประเภทให้บริการโครงข่ายและให้บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจท�าให้เกิดการท�าธุรกิจที่ทับซ้อนกับลูกค้าของตนเอง 

6.	คุณภำพบริกำร	Service	Level	Agreement	(SLA)	ที่ระดับ	99.99%	

ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) เป็นข้อตกลงเพื่อรับประกันคุณภาพการให้บริการระหว่างผู้ให้
บริการกับผู้รับบริการ เพ่ือเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้รับบริการตามระดับที่ตกลงกันไว้ 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 วันต่อ
เดือน  ตามล�าดับ โดยบริษัทฯ สามารถให้บริการลูกค้าได้ด้วยมาตรฐานและคุณภาพบริการ  Service Level Agreement (SLA) ที่ระดับ
ไม่ต�่ากว่า 99.99% เนื่องจากโครงข่ายใยแก้วน�าแสงซึ่งเป็นเส้นทางหลักของบริษัทฯ ติดตั้งบนเสาโทรเลขตามเส้นทางรถไฟประกอบกับ
การมเีส้นทางส�ารองซึง่ตดิตัง้บนเสาไฟฟ้าตามเส้นทางถนน ซ่ึงจะสามารถป้องกนัปัญหาอนัอาจเกดิจากการขดัข้องของเส้นทางใดเส้นทาง
หนึ่งได้ โดยเมื่อเกิดปัญหาที่เส้นทางหนึ่ง ระบบก็จะท�าการสลับเปลี่ยนไปใช้โครงข่ายในอีกเส้นทางหนึ่งได้นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีระบบ
การเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันโดยทีมงานในศูนย์ปฏิบัติการโครงข่าย Network Management Center (NMC) ที่จะคอยเฝ้า
ระวังไม่ให้เกิดเหตุเสีย และตรวจติดตามแก้ไขในกรณีท่ีมีเหตุเสียต่างๆ เกิดขึ้นในระบบของบริษัทฯ ซึ่งสามารถตรวจจับได้จากทุกวงจร
ของลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทฯ และมีการแจ้งเตือนและแจ้งอัพเดททุกครั้งที่มีความคืบหน้าในการด�าเนินงานเพื่อให้ลูกค้าท่ีใช้บริการรู้
ความเคลื่อนไหวในการด�าเนินงาน ซึ่งการเข้าแก้ไขเหตุขัดข้องต่างๆ จะสามารถด�าเนินการได้ตลอด 24 ชม. เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์
โครงข่ายของบริษัทฯ นั้นติดตั้งอยู่ในพื้นที่ที่บริษัทฯ สามารถเข้า-ออกได้ตลอดเวลาแม้ในเวลากลางคืนหรือวันหยุด ซึ่งจะด�าเนินการผ่าน
ทางทีมงานของบริษัทฯ ที่อยู่ประจ�าศูนย์ปฏิบัติการและซ่อมบ�ารุงโครงข่ายตามภูมิภาคต่างๆ (Operation and Maintenance Center) 
ทั้ง 38 ศูนย์ทั่วประเทศ อีกทั้งบริษัทฯ ยังน�าเอาเทคโนโลยีการตรวจติดตามทีมงาน GPS Tracking เพื่อตรวจเช็คความเรียบร้อยและ
ประสทิธภิาพการเข้าแก้ไขเหตเุสยีของทมีงานเพือ่ให้มัน่ใจได้ว่า ลกูค้าทีใ่ช้บรกิารจะได้รบับรกิารทีด่ทีีส่ดุและสามารถการนัตคีวามเสยีหาย
ให้เกิดน้อยที่สุดกับลูกค้าของบริษัทฯ หากเกิดเหตุเสียขึ้น ภายใต้นโยบายการควบคุมการบริการ ซึ่งก�าหนดระยะเวลาการเข้าถึงเหตุเสีย
และซ่อมเหตเุสยีทัว่ประเทศ (Mean Time to Recover: MTTR) ไว้ที ่4 ชัว่โมงทัว่ประเทศ โดยในปัจจบุนั บรษิทัฯ สามารถรกัษาคุณภาพ
การให้บริการโครงข่ายเฉลี่ยได้ที่ระดับ 99.9978% ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่ก�าหนดไว้

7.	กำรดูแลหลังกำรขำยโดยทีมวิศวกร	100%

บรษัิทฯ มีนโยบายให้บรกิารหลงัการขายด้วยทมีวศิวกร 100% เพือ่ให้สามารถตอบโจทย์ผูใ้ช้บรกิารได้อย่างทนัท่วงท ีเนือ่งจากบรกิาร
ของบริษัทฯ เป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีท�าให้มีความซับซ้อนในการด�าเนินการและแก้ไขเหตุขัดข้อง บริษัทฯ จึงเล็งเห็นความ
ส�าคญัในการจดัตัง้ทมีวศิวกรให้เป็นผูร้บัเรือ่งและผูแ้ก้ไขปัญหาท�าให้สามารถย่นระยะเวลาแก้ไขปัญหาลงได้อย่างมนียัส�าคัญ และสามารถ
ท�าให้ลูกค้าพอใจบริการและมั่นใจบริการในกรณีมีเหตุเสียเกิดขึ้นหรือต้องการความช่วยเหลือต่างๆ อีกด้วย

8.	กำรให้บริกำรเสริมอื่นๆแก่ลูกค้ำผ่ำนพันธมิตรที่มีควำมช�ำนำญในธุรกิจ

บริษัทฯ สามารถให้บริการเสริมอื่นๆ แก่ลูกค้าผ่านความร่วมมือที่ด�าเนินการร่วมกับพันธมิตรของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นบริการทางด้าน
เสียง (Voice) หรือบริการด้านอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายกับลูกค้าและเป็นการให้บริการแบบเต็มรูปแบบ  
(One Stop Service) บริษัทจึงร่วมมือกับผู้ให้บริการและพันธมิตรของบริษัทในการน�าเสนอบริการอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการใช้ในครั้งเดียว 
โดยบริษัทจะเลือกและแนะน�าบริษัทต่างๆ ให้กับลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจและสามารถเปรียบเทียบบริการและราคาได้อย่างเป็นอิสระ  
โดยบริษัทจะรับผิดชอบในเรื่องความน่าเช่ือถือของพันธมิตรท่ีบริษัทได้แนะน�าให้กับลูกค้า ด้วยกลยุทธ์ดังกล่าวท�าให้พันธมิตรและ 
ผู้ให้บริการอื่นๆ เลือกที่จะน�าเสนอบริการของบริษัทไปในการขายของแต่ละบริษัทด้วยเช่นกัน

2.2	 กำรให้บริกำรติดตั้งโครงข่ำยโทรคมนำคม	(Network	Installation)

การให้บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทฯ เป็นการให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้บริการด้านการให้ค�าปรึกษา 
ออกแบบ และด�าเนินการติดตั้งโครงข่ายท่ีเก่ียวข้องกับระบบส่ือสารความเร็วสูง ซึ่งเป็นการน�าเอาความรู้ ความเช่ียวชาญของบุคลากร  
รวมถึงการท�าให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากบุคลากรในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศให้เกิดเป็นรายได้ 
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โดยบริษทัฯ จะต้องศึกษาโครงสร้างของพืน้ที ่ และโครงสร้างของระบบต่างๆ ทีจ่ะต้องเชือ่มต่อเข้าด้วยกนั เพือ่ท�าการออกแบบระบบ
และอุปกรณ์ที่มีความส�าคัญต่อการเชื่อมโยงดังกล่าว และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากลูกค้าแล้ว  บริษัทฯ จะท�าการว่าจ้างผู้รับเหมาที่มี
ประสบการณ์และมีความช�านาญในแต่ละด้าน และมีความพร้อมทั้งทางด้านเครื่องมือและบุคลากร มาเป็นผู้ด�าเนินการติดตั้งในส่วนงาน
นั้นๆ โดยทีมวิศวกรของบริษัทฯ จะมีหน้าท่ีในการควบคุมการก่อสร้างหรือติดตั้งระบบอีกทอดหนึ่ง พร้อมทั้งท�าการทดสอบให้ผลงาน 
ของบริษัทฯ มีคุณภาพ สามารถใช้งานได้ และเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการหลังการขายด้วยการ
รบัประกนัคณุภาพของผลงานเพือ่สร้างความมัน่ใจให้แก่ลกูค้า โดยกลุม่ลกูค้าหลกัของบรษิทัฯ จะเป็นกลุม่ผูป้ระกอบธรุกจิให้บรกิารด้าน
การสือ่สารและโทรคมนาคมทัง้ภาครฐัและเอกชน เช่นบรษิทั กสท โทรคมนาคม จ�ากดั (มหาชน) บรษิทั ซเีอส ลอ็กซอนิโฟ จ�ากดั (มหาชน) 
บริษัท ทรู มูฟ จ�ากัด และบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ�ากัด บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จ�ากัด เป็นต้น และรวมถึง
การไฟฟ้านครหลวง ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่ 3 ด้วย

ช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย	และกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยส�ำหรับกำรให้บริกำรติดตั้งโครงข่ำยโทรคมนำคม
ทมีงานขายของบรษิทัฯ จะท�าการเสนอการให้บรกิารกบัลกูค้าโดยตรง โดยมุง่เน้นไปทีผู่ป้ระกอบกจิการโทรคมนาคมทีม่คีวามต้องการ

ในการขยายโครงข่าย โดยในการให้บริการนั้น บริษัทฯ จะวางแผนงานร่วมกับลูกค้าในการจัดท�าโครงการขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับแผน
งานในภาพรวมของลูกค้า ทั้งนี้ จากการที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายใยแก้วน�าแสงเป็นของตนเอง 
ซึ่งในปัจจุบันโครงข่ายของบริษัทฯ นั้น ครอบคลุมพื้นที่ 75 จังหวัดทั่วประเทศ จึงท�าให้ บริษัทฯ ได้รับการยอมรับและความเชื่อใจจาก
กลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน

กลยุทธ์กำรแข่งขัน
1.	ประสบกำรณ์และควำมช�ำนำญในกำรติดตั้งโครงข่ำยโทรคมนำคม

จากการที่บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการติดต้ังโครงข่ายโทรคมนาคม โดยเฉพาะการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมของตนเอง ท�าให้
บริษัทฯ มีความเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และสามารถออกแบบระบบโครงข่ายโทรคมนาคมที่สามารถด�าเนินการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้บริการ นอกจากนั้นด้วยความช�านาญและประสบการณ์จึงท�าให้บริษัทฯ สามารถด�าเนินการติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว
ในระยะเวลาทีจ่�ากัด ด้วยคณุภาพงานบรกิารทีมี่มาตรฐาน ท�าให้บรษิทัฯ ได้รบัความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครฐัและบริษทัเอกชนขนาด
ใหญ่ เช่น การไฟฟ้านครหลวง บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู มูฟ 
จ�ากัด ในการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม 

2.	กำรบริหำรต้นทุนโครงกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

จากการที่บริษัทฯ มีโครงข่ายใยแก้วน�าแสงเป็นของตนเองจึงท�าให้บริษัทฯ มีศักยภาพที่พร้อมทั้งทางด้านบุคลากรและเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการให้บริการลูกค้า โดยที่บริษัทฯ ไม่จ�าเป็นต้องลงทุนเพิ่มในส่วนดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมพนักงาน ตลอดจนการ
ลงทุนในอุปกรณ์เพิ่มเติม และยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถจัดสรรทรัพยากรบุคคลที่บริษัทฯ มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และท�าให้การ
บริหารต้นทุนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้น การที่บริษัทฯ มีโครงข่ายเป็นของตัวเอง ท�าให้บริษัทฯ สั่งซื้อสายเคเบิลใยแก้วน�าแสง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องส�าหรับ
การตดิตัง้โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นจ�านวนมากอยูเ่ป็นประจ�า ท�าให้บรษิทัฯ สามารถเจรจาต่อรองราคากบัผูจ้ดัจ�าหน่ายอปุกรณ์ดงักล่าว
ได้ ซึง่ช่วยท�าให้บรษัิทฯ สามารถจดัซือ้สายเคเบลิใยแก้วน�าแสง และอปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้องส�าหรบัการตดิตัง้โครงข่ายโทรคมนาคมได้ในราคา
ที่ต�่ากว่าผู้ประกอบการรายอื่น (Economy of Scale) และท�าให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบในการแข่งขัน

3.	กำรบริกำร	และกำรให้ค�ำปรึกษำอย่ำงครบวงจร	

บริษัทฯ ให้บริการในการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร ตั้งแต่ให้บริการค�าปรึกษาและออกแบบโครงข่ายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าแต่ละรายทีม่คีวามต้องการทีแ่ตกต่างกนั ตลอดจนการบรหิารจดัการโครงการทีเ่กีย่วข้องกบัการตดิตัง้
โครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าที่ก�าหนดไว้ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญในการให้บริการหลัง
การขายให้กบัลกูค้า เช่น การจดัอบรมให้ความรูท้างเทคนคิแกท่มีวศิวกรของลูกคา้เพือ่ใหก้ารใช้งานเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และการ
รับประกันคุณภาพของผลงานเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า เป็นต้น

4.	กำรรับประกันและดูแลซ่อมบ�ำรุงหลังกำรขำย

นอกเหนือจากการท่ีบริษัทฯ ให้บริการในการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมแก่ลูกค้าแล้วนั้น ลูกค้าของบริษัทมีความต้องการที่จะให้
บริษัทรับประกันและดูแลซ่อมบ�ารุงต่อเนื่องในกรณีที่เกิดเหตุเสียใดๆ ในช่วงภายหลังจากการติดตั้ง เป็นเวลาอย่างน้อย 1-2 ปี แล้วแต่
ลูกค้า ท�าให้บริษัทซึ่งมีพนักงานและทีมซ่อมบ�ารุงอยู่แล้วสามารถสร้างความแตกต่างจากผู้ติดตั้งบริการท่ัวไปที่ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการ 
โครงข่ายด้วยได้ และท�าให้ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าหลายๆกลุม่และรวมถงึอาจเป็นการต่อยอดรายได้ในอนาคต หากลกูค้าพจิารณา
มอบหมายและจัดจ้างให้บริษัทดูแลซ่อมบ�ารุงต่อไปหลังหมดการรับประกัน
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ตำรำงสรุปคุณสมบัติ	Data	Center	ในแต่ละ	TIER

ลักษณะ TIER 1 TIER 2 TIER 3 TIER 4

ระบบไฟฟ้าและระบบท�าความเย็น 1 Active 1 Active 1 Active / 
1 Passive

2 Active

จ�านวนอุปกรณ์ส�ารอง (ขั้นต�่าส�าหรับทุกระบบ) N N + 1 N + 1 2(N + 1)

อัตราส่วนพื้นที่สนับสนุนต่อพื้นที่วางอุปกรณ์ 
Data Canter (White Space)

20% 30% 80-90% 100%

ก�าลังไฟฟ้าขั้นต�่าต่อพื้นที่ 20 - 30 
วัตต์/ตารางฟุต

40 - 50 
วัตต์/ตารางฟุต

40 - 60 
วัตต์/ตารางฟุต

50 - 80 
วัตต์/ตารางฟุต

ความสูงของพื้นยก (Raised Floor) 12 นิ้ว 18 นิ้ว 30 - 36 นิ้ว 30 - 36 นิ้ว

ความสามารถในการรับน�้าหนักของพื้น 85 ปอนด์/
ตารางฟุต

100 ปอนด์/
ตารางฟุต

100 – 150
ปอนด์/ตารางฟุต

150 ปอนด์/
ตารางฟุต ขึ้นไป

แรงดันไฟฟ้าใช้งาน 208, 480V 208, 480V 12 - 15 kV 12 - 15 kV

ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานได้ (Downtime) ต่อปี 28.8 ชั่วโมง 22.0 ชั่วโมง 1.6 ชั่วโมง 0.4 ชั่วโมง

อัตราการใช้งานได้ (Site Availability) 99.67% 99.75% 99.98% 100.00%

2.3	กำรให้บริกำรพื้นที่ดำต้ำเซ็นเตอร์	(Data	Center)
ศูนย์รับฝากข้อมูล  Interlink Data Center ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของเทคโนโลยีที่ล�้าสมัย เพื่อท�าให้การรับ-ส่งข้อมูลและทุกการ

สื่อสารท�าได้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน Data Center ได้ก้าวเข้ามาเป็นหัวใจหลักในการด�าเนินธุรกิจของแต่ละ
องค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ โดยศูนย์รับฝากข้อมูล Interlink Data Center เป็นพื้นที่ส�าหรับให้
บริการรับฝากข้อมูลหรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และเป็นพื้นที่ส�าหรับให้บริการศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Center)  
แก่องค์กรต่างๆ เพื่อตอบสนองตามจุดประสงค์ และความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน เช่น การย้ายเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้ามายัง
ศนูย์รบัฝากข้อมลูของบรษิทัฯ เพือ่ลดค่าใช้จ่ายในด้านการลงทนุเพิม่และการดแูลรกัษา หรอืเพือ่เป็นศนูย์ส�ารองในการด�าเนนิธรุกจิ (Back 
Up Site) หรือเพื่อป้องกันผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด ทั้งนี้ศูนย์รับ
ฝากข้อมูล (Data Center) ของบริษัทฯ เป็นอาคาร ที่ถูกออกแบบและก่อสร้างขึ้น เพื่อให้เป็น Data Center โดยเฉพาะ ซึ่งได้ก่อสร้าง
ตามข้อก�าหนดมาตรฐานของ Data Center ประเภท 3 (TIER 3) และเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด โดยมีเสถียรภาพ
การให้บริการ (SLA) ทีร่ะดบัไม่ต�า่กว่า 99.982% และได้รบัการรบัรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 และ ISO/IEC 27001:2013 
ทัง้นี ้ศนูย์ข้อมลูของบรษิทัฯ มขีนาด 2,000 ตารางเมตร และรองรบัอปุกรณ์ได้ทัง้หมด 369 Racks ตัง้อยูเ่ลขที ่9/1 ซ. 01 กาญจนาภิเษก 
5/5 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 และในปัจจุบันบริษัทได้ร่วมลงทุนกับอีก 2 บริษัทในการจัดสร้างศูนย์
รับฝากข้อมูลแห่งใหม่ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการกว่า 10,000 ตารางเมตร (พื้นที่รวม) ซึ่งจัดสรรเป็นพื้นที่ให้บริการศูนย์ข้อมูล (White Space) 
กว่า 3,000 ตารางเมตรหรือคิดเป็นจ�านวนตู้ที่สามารถมาใช้บริการได้ทั้งส้ิน 1,038 Racks ตั้งอยู่ท่ี 111/11-12 ม. 11 ต. บางโฉลง  
อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540

ที่มา: มาตรฐานของ Uptime Institute ซึ่งเป็นบริษัทรับรองมาตรฐาน Data Center จากประเทศสหรัฐอเมริกา
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การก่อสร้างอาคาร
สร้างตามข้อก�าหนด TIER 3 ซึ่งดาต้าเซ็นเตอร์ของบริษัทฯ ออกแบบให้มีระบบสาธารณูปโภค
ส�ารอง (Redundant Infrastructure) เพื่อลดโอกาสการเกิดความผิดพลาดของระบบ รวมทั้ง
มรีะบบจ่ายไฟฟ้าส�ารอง และได้มกีารออกแบบให้ใช้พลังงานอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้รองรบั
การเกิดเหตุร้าย เช่น ภัยธรรมชาติ และอัคคีภัย เป็นต้น

ระบบท�าความเย็น

มีระบบท�าความเย็นที่มีประสิทธิภาพซึ่งคอยวัดและควบคุมให้อุณหภูมิอยู่ที่ระดับที่เหมาะสม
ทีส่ดุส�าหรบัอปุกรณ์อเิลค็ทรอนคิส์ คอื ประมาณ 21-26 องศาเซลเซยีส + 2 องศาเซลเซยีสและ
ให้มีความชื้นประมาณร้อยละ 50 + ร้อยละ 10 รวมทั้งบริษัทฯ ออกแบบให้มีการติดตั้งระบบ
ท�าความเย็นส�ารอง เพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ การติดตั้งระบบท�าความเย็นที่มี
ประสิทธิภาพจะท�าให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้
งานที่ยาวนานขึ้น

ระบบการรกัษา
ความปลอดภยั

มีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ กล่าวคือ มีระบบรักษาความปลอดภัยตั้งแต่
ระบบควบคมุการเข้าออกตวัอาคารและห้องเซร์ิฟเวอร์ ทีร่องรบัการยนืยนัตวัตนสงูสดุถงึ 3 ระดบั 
(3-Factor Authentication) ระบบกล้องวงจรปิดทั่วอาคารทั้งภายนอกและภายในห้อง
เซิร์ฟเวอร์และสามารถบันทึกภาพย้อนหลังได้ไม่ต�่ากว่า 90 วัน รวมทั้งติดตั้งระบบตรวจจับน�้า
รัว่ซมึ ระบบตรวจจบัควนัไฟความเรว็สงู และระบบดับเพลงิอตัโนมติัทีท่นัสมยั ทีใ่ช้สารเคมทีีไ่ม่
เป็นอนัตรายต่อคนและสิง่แวดล้อม เพือ่รกัษาความปลอดภยัให้แก่อปุกรณ์ และข้อมลูของลกูค้า 
ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าโดยได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ 
ISO/IEC 27001:2013

ระบบการติดต่อ
สื่อสาร

เป็นศนูย์รวมของโครงข่าย Interlink Fiber Optic Network จากทัว่ทุกภูมภิาคของประเทศไทย
จึงท�าให้สามารถใช้งานเชื่อมต่อกับโครงข่ายของ Interlink และผู้ให้บริการรายอื่นๆ ได้ง่ายและ
สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยทีมงานที่ท�าหน้าที่ในการดูแลเรื่องการเช่ือมต่อ 
นอกจากน้ันยังสามารถเช่ือมต่อกับโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน�าแสงของบริษัทฯ ที่เช่ือมต่อไปยัง
ระบบอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ (National Internet Exchange - NIX) ขนาด 80 Gbps 
และต่างประเทศ (International Internet Gateway - IIG) ขนาด 40 Gbps

โดยการให้บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1) Co-Location 

เป็นบริการที่ลูกค้าดาต้าเซ็นเตอร์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ใช้บริการในปัจจุบัน โดยเป็นบริการรับฝากวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้าใน
พืน้ทีส่่วนตวัทีท่างบรษัิทฯ จดัเตรยีมไว้เป็นการเฉพาะส�าหรบัลูกค้าแต่ละราย โดยมทีมีวศิวกรของบรษิทัฯ คอยเฝ้าระวงั แก้ไขปัญหา และ
ให้บริการทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมงชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้บริการประหยัดค่าใช้จ่ายส�าหรับอุปกรณ์และต้นทุน
การบรหิารงาน ลกูค้าทีใ่ช้บรกิารประเภทนีม้กัจะเป็นกลุม่ผู้ใช้งานทีม่เีครือ่งเซร์ิฟเวอร์เป็นของตนเองหากแต่มองหาสถานทีท่ี่มรีะบบต่างๆ 
ทีเ่หมาะสมและครบวงจร เช่น ระบบรกัษาความปลอดภยั ระบบส�ารองไฟฟ้า หรอืระบบการเชือ่มต่อ เช่น กลุม่บรษิทัขนาดกลางถงึขนาด
ใหญ่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง หรือกลุ่มลูกค้าองค์กรที่ต้องการกระจายความเสี่ยงของการตั้งระบบอยู่ที่ที่เดียว เป็นต้น

1

2

3

4

กำรออกแบบดำต้ำเซ็นเตอร์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ร่วมกับผู้ออกแบบศูนย์ข้อมูลท่ีมีประสบการณ์ รวมทั้ง
ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ  เพื่อให้ดาต้า เซ็นเตอร์มี
ความเหมาะสมกบัผูใ้ช้งานสงูสดุ เปิดกว้างให้ลกูค้าสามารถเลอืกใช้
บริการได้อย่างเสรี (Carrier Neutral) ภายใต้มาตรฐานการให้
บรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพและความเรว็สงู โดยในการออกแบบนัน้ ได้
ด�าเนินการจัดสร้างเป็นอาคาร 3 ชั้นและแยกอาคารก�าเนิดไฟฟ้า 
(Generator) ออกจากอาคารหลัก เพื่อป้องกันอุปกรณ์ของลูกค้า
ที่มาใช้บริการจากเสียงและแรงสั่นสะเทือน ในส่วนของพื้นที่ชั้น 1 
ด้านหน้า สร้างเพื่อให้เป็นพื้นที่รับรองลูกค้าและด้านหลังสร้างเป็น

พื้นที่จัดวางอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งได้สร้างฐานรับน�้าหนักซึ่งสามารถ
รองรับได้ถึง 1,000 กิโลกรัมต่อตารางเมตรทุกชั้น ในส่วนของชั้น 2 
และชั้น 3 ออกแบบและก่อสร้างเป็นพื้นที่ส�าหรับให้บริการรับฝาก
ข้อมูลและอุปกรณ์ของลูกค้า โดยมีการออกแบบพ้ืนที่ของระบบ
สนบัสนนุแยกจากพืน้ทีใ่ห้บรกิารลกูค้า กนัผูท้ีไ่ม่เกีย่วข้องไม่ให้เข้า
ถงึพืน้ทีใ่ห้บรกิารลูกค้าได้โดยง่าย เพือ่ความปลอดภัยสูงสุด และยงั
มีฐานรองรับพิเศษเพื่อให้สามารถรับน�้าหนักเพิ่มได้ถึง 1,300 
กิโลกรัมต่อตารางเมตร (266.26 ปอนด์ต่อตารางฟุต) ซึ่งสามารถ
รองรับอุปกรณ์ได้ทุกรูปแบบตามที่ลูกค้าต้องการใช้งาน  โดยมีราย
ละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
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2) Virtual Server 

เป็นการให้บริการเซิร์ฟเวอร์เสมือนคุณภาพสูงซ่ึงการท�างานในแต่ละเซิร์ฟเวอร์น้ันจะแยกกันอย่างอิสระ โดยผู้ใช้บริการสามารถ
เลือกสรร ในเรื่องของขีดความสามารถ เช่น CPU RAM Hard Disk ระบบปฏิบัติการ ตลอดจนโปรแกรมการใช้งาน และแอพพลิเคชั่น
ต่างๆ ได้อย่างอิสระตามความต้องการ จึงท�าให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานและรองรับการอัพเกรดได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว นอกจาก
นั้น ยังมีทีมวิศวกรของบริษัทฯ คอยเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหา และให้บริการทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด และบริการ 
SMS แจ้งเตือนเมื่อมีการท�างานที่ผิดปกติ ทั้งนี้ บริการดังกล่าวเข้ามามีบทบาทในระบบปัจจุบันมากขึ้น เพราะสามารถลดปัญหา การจัด
ซือ้เซร์ิฟเวอร์แยกในแต่ละหน่วยงานและโครงการ ท�าให้ลดในส่วนทีไ่ม่จ�าเป็นและปรบัขนาดตามความต้องการให้เหมาะสมกบัแต่ละงาน
มากขึ้น ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้บริการประหยัดค่าใช้จ่ายส�าหรับอุปกรณ์ เช่น เครื่องเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ คุณภาพสูง เพื่อมารองรับบรกิารแอพพลิ
เคชัน่ต่างๆ เหมาะส�าหรบักลุม่ผูใ้ช้งานทัว่ไปทีต้่องการมเีครือ่งเซร์ิฟเวอร์เป็นของตนเอง เช่น กลุ่มบรษิทัขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เจ้าของเว็ปไซต์
ที่มีการใช้งานทรัพยากรสูง และผู้ที่ต้องการความเสถียรที่สูงกว่าทั่วไป เป็นต้น ซึ่งเล็งเห็นถึงความเปล่ียนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี 
และมคีวามพร้อมทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิโดยไม่ต้องลงทนุในอปุกรณ์ เพ่ือเป็นการใช้งานตามจ�าเป็นและตามความเหมาะสมเท่านัน้

3) Disaster Recovery Service 

เป็นการให้บริการจัดเตรียมพื้นที่ส�าหรับจัดวางเซิร์ฟเวอร์ และพื้นที่ท�างานในกรณีเกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยลูกค้า
สามารถปรับเปลี่ยนความต้องการภายในศูนย์ส�ารองข้อมูลได้ตามความต้องการ และบริษัทฯ จะมีทีมคอยเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหา และให้
บริการทางด้านเทคนิคตลอด 24 ช่ัวโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้บริการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการจัดวางพื้นที่และต้นทุนการ
บริหารงาน เหมาะส�าหรับกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปที่ให้ความส�าคัญกับการส�ารองข้อมูล เช่น กลุ่มบริษัทขนาดกลางถึงใหญ่ และกลุ่มธนาคาร
และหลักทรัพย์เป็นต้น

ทั้งนี้ ส�าหรับการให้บริการรับฝากวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้านั้นลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบในการบริการได้ ทั้งในรูปแบบการให้
บริการตามขนาดพื้นที่ที่ลูกค้าก�าหนด หรือตามจ�านวนตู้เซิร์ฟเวอร์ของลูกค้าก็ได้ 
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กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยส�ำหรับกำรให้บริกำรพื้นที่ดำต้ำเซ็นเตอร์

บรษัิทฯ มุง่เน้นกลุม่ลกูค้า กลุม่ธรุกจิขนาดกลางถงึขนาดใหญ่ และกลุม่ธนาคารและบรษิทัหลกัทรพัย์ ซึง่บรษิทัฯ มกีารน�าเสนอบรกิาร
และเลือกสรรประเภทของบริการให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ของลูกค้าแต่ละราย โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ดาต้าเซ็นเตอร์ของ 
บริษัทฯ มีผู้ใช้บริการแล้วประมาณร้อยละ 95 ของพื้นท่ีท้ังหมด โดยบริษัทฯ มีสัญญาให้บริการพื้นท่ีดาต้า เซ็นเตอร์ที่มีก�าหนดการ 
ให้บริการในอนาคตจ�านวน 109.68 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสัญญา ที่มีก�าหนดการให้บริการภายในปี 2562 จ�านวน 66.45 ล้านบาท และ
ให้บริการตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป จ�านวน 43.23 ล้านบาท

กลยุทธ์กำรแข่งขัน

1. กำรสร้ำงศนูย์รบัฝำกข้อมลูและศูนย์ส�ำรองข้อมลูทีแ่ตกต่ำง

บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึการให้บรกิารศนูย์รับฝากข้อมลูและศนูย์ส�ารองข้อมูลปัจจบุนัล้วนแล้วแต่ให้บรกิารอยูใ่นศูนย์ทีจ่ดัสร้างขึน้ในอาคาร
ทีม่อียูแ่ล้ว ซึง่มข้ีอจ�ากดัในการออกแบบและให้บรกิาร เช่น การรบัน�า้หนกัของพืน้ทีไ่ม่ได้ถกูออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึง่อาคารโดยปกตจิะ
สามารถรับน�า้หนกัได้ประมาณ 300 กโิลกรมัต่อตารางเมตร ซึง่ไม่เพยีงพอทีจ่ะรองรบัอปุกรณ์คอมพิวเตอร์รุน่ใหม่ๆ ในปัจจบุนัทีม่นี�า้หนกั
มากได้ หรือความสงูจากพืน้ถึงเพดานในแต่ละชัน้ทีไ่ม่เพยีงพอส�าหรบัการจดัวางระบบสนบัสนนุภายใน Data Center ให้ได้ตามมาตรฐาน 
นอกเหนือจากนั้นการสร้าง Data Center อยู่ภายในอาคารเดียวกันกับองค์กรอื่นๆ หรือมีการด�าเนินการธุรกิจอื่นๆ ขององค์กรร่วมด้วย
นัน้ ยงัส่งผลให้ไม่สามารถดแูลและควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคารได้โดยอสิระซึง่หากเกดิปัญหาในระบบไฟฟ้าภายในอาคาร อาจจะส่ง
ผลกระทบต่ออุปกรณ์ที่วางอยู่ภายในศูนย์รับฝากข้อมูลและศูนย์ส�ารองข้อมูล เป็นต้น ด้วยเหตุผลหลายประการดังที่กล่าวมาข้างต้นท�า
ให้บริษัทฯ เลือกที่จะก่อสร้างศูนย์รับฝากข้อมูลและศูนย์ส�ารองข้อมูลขึ้นมาใหม่โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกสถานที่โดยปราศจากผู้เช่ารายอื่น 
การออกแบบเพือ่เป็นศนูย์รับฝากข้อมลูและศนูย์ส�ารองข้อมลูโดยเฉพาะ ออกแบบความสูงระหว่างชัน้ให้เพยีงพอทีจ่ะรองรบัข้อก�าหนดการ
ก่อสร้างตามมาตรฐาน และรวมถึงการรับน�้าหนักและรายละเอียดอื่นๆ ทั้งหมด ท�าให้ลูกค้าที่มาใช้บริการของบริษัทฯ ได้รับคุณภาพและ
มาตรฐานที่ถูกต้องตามหลักสากลและเพิ่มความเชื่อมั่นหากมีการตรวจสอบอีกด้วย

2. กำรให้บริกำรตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร (Customized Solutions)

บริษัทฯ มีแนวนโยบายให้บริการตามความต้องการของผู้ใช้บริการ (Customized Solutions) อันเนื่องมาจาก บริษัทฯ เล็งเห็นถึง
ความต้องการทีผู่ใ้ช้บรกิารอาจมแีตกต่างกนัด้วยการออกแบบพืน้ทีใ่ห้ระบบหลกัสามารถรองรบัความต้องการลกูค้าได้มากกว่ามาตรฐาน
และพื้นที่ส�าหรับให้บริการลูกค้าเป็นพื้นท่ีโล่งพร้อมปรับปรุงและจัดสรรให้เหมาะกับลูกค้า ท�าให้บริษัทฯ สามารถเสนอบริการได้อย่าง
หลากหลายและตรงกบัความต้องการหลกัของลกูค้า กล่าวคอืบรษิทัฯ สามารถออกแบบพืน้ทีใ่ห้บรกิารดงักล่าวให้เป็นไปตามความต้องการ
ลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นการสร้างความแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่นๆ ที่มีในปัจจุบัน

3. กำรมีโครงข่ำยเป็นของตนเอง

เนื่องจากผู้ใช้บริการฝากข้อมูลและศูนย์ส�ารองข้อมูลน้ันจ�าเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อระบบที่ฝากไว้เข้ากับระบบที่ส�านักงานใหญ่หรือ
ส�านกังานสาขา ซึง่จ�าเป็นต้องท�างานร่วมกบัผูใ้ห้บรกิารโครงข่ายเพือ่ท�าให้การเช่ือมต่อเสรจ็สมบรูณ์ เนือ่งจาก Data Center ของบรษิทัฯ 
เป็นศูนย์รวมของโครงข่าย Interlink Fiber Optic จากท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทยจึงท�าให้สามารถใช้งานเชื่อมต่อกับเครือข่าย 
ส�านกังานของลกูค้าได้อย่างง่ายดาย สะดวกรวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ ซึง่พร้อมด้วยทมีงานทีท่�าหน้าทีใ่นการดแูลเรือ่งการเชือ่มต่อตลอด 
24 ชั่วโมง

4. กำรรับประกันคุณภำพด้วยบริกำรที่สูงกว่ำมำตรฐำนที่ Service Level Agreement (SLA) 99.982%

 บรษิทัฯ ด�าเนนิการสร้างศนูย์รบัฝากข้อมลูและศนูย์ส�ารองข้อมลูตามมาตรฐาน TIER 3 ซึง่ออกแบบเพือ่รองรบัคุณภาพบรกิารทีร่ะดบั
ไม่ต�า่กว่า 99.982% โดยให้ความส�าคญักับระบบไฟฟ้าและระบบท�าความเยน็ ซึง่เป็นหวัใจส�าหรบัธุรกจิดาต้า เซ็นเตอร์ โดยการออกแบบ
ให้ระบบไฟฟ้าจะต้องสามารถท�างานได้ตลอดเวลา และมีระบบส�ารองที่เพียงพอในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง ไฟดับ และระบบความเย็นท่ี
สามารถรองรบัการควบคมุอณุหภมูใิห้เหมาะสมได้ที ่18-27 องศาเซลเซยีสตลอดเวลา และวดัเป็นค่าประสทิธภิาพการใช้ไฟฟ้า (PUE) ต�า่
กว่า 2 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีทีมวิศวกร ที่คอยเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหา และให้บริการทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด

 อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ด�าเนินการภายใต้นโยบายบริหารงานอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันความผิดพลาดอันอาจเกิดจากบุคคล (Human 
Error) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งาน โดยมีการตรวจวัดและรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก ISO 9001:2015 และ ISO/IEC 
27001:2013 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงมาตรฐานการบริหารจัดการและการให้บริการที่มีคุณภาพระดับสากล
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ถึงแม้ว่าการใช้บริการโทรศัพท์ประจ�าที่ และบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศที่ลดลง เนื่องจากผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการติดต่อ
สือ่สารจากบรกิารโทรศพัท์ประจ�าทีแ่ละบรกิารโทรศพัท์ระหว่างประเทศในอดตีเป็นบรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที ่และอปุกรณ์พกพาอ่ืนๆ รวม
ทั้งการสื่อสารผ่าน Application ต่างๆ อย่างไรก็ตาม ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของตลาดบริการสื่อสาร ยัง
คงจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการสื่อสารข้อมูล (Non Voice) ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นผลมาจากความ
ครอบคลมุของการให้บรกิาร 3G คลืน่ความถีย่่าน 2100 MHz ระดับราคาอปุกรณ์เคลือ่นทีพ่กพาทัง้โทรศพัท์สมาร์ทโฟน และแทบ็เลต็ลด
ต�่าลง และการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้หน้าใหม่ทั้งผู้สูงวัยและเยาวชนเพิ่มมากขึ้น

นโยบำยดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	(Digital	Economy)

จากขอ้มูลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(http://eng.mict.go.th/view/1/Digital%20Economy) ในปี 2557 
รัฐบาลได้ประกาศนโยบายดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม (Digital Economy) ซึง่เป็นนโยบายทีส่�าคญัเกีย่วกบัการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงเป็นนโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร (ICT) ในอนาคตเป็นอย่างยิ่ง โดยนโยบายดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล โดยมีเป้าหมายเพื่อให ้
การเชือ่มต่อข้อมลูครอบคลมุทกุพืน้ที ่มขีนาดทีเ่พยีงพอกบัการใช้งาน มเีสถยีรภาพทีม่ัน่คง ผู้บรโิภคสามารถเข้าถงึการเช่ือมต่อได้ในราคา
ที่เหมาะสม เพ่ือเป็นพื้นฐานไปสู่การต่อยอดกิจกรรมการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลหมายถึง โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โทรคมนาคม (Telecommunication) และการ
แพร่ภาพกระจายเสยีง (Broadcast) รวมทัง้การหลอมรวมของเทคโนโลย ี(Convergence) ทัง้สามด้านทีเ่ป็นนวตักรรมใหม่ในการพฒันา
ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โดยแนวทำงขับเคลื่อนกรอบยุทธศำสตร์ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกอบด้วย	5	ยุทธศำสตร์	ดังนี้

1.	กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัล	(Hard Infrastructure)

รฐัจะเร่งพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่ให้โครงข่ายการสือ่สารครอบคลมุทัว่ประเทศ มขีนาดเพยีงพอต่อการใช้งาน มเีสถยีรภาพในราคา
ทีเ่หมาะสม ท�าให้ประเทศไทยมโีครงสร้างพืน้ฐานการส่ือสารหรอืบรอดแบนด์ความเรว็สูงมากทีม่เีสถยีรภาพและมรีาคาถกู พร้อมให้บรกิาร
ส�าหรับธุรกิจต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยทั้งในธุรกิจ ICT เอง เช่น การตั้ง Data Center การให้บริการ Cloud Computing 
การมาร่วมทนุในธรุกจิโทรคมนาคม และซอฟต์แวร์แอพพลเิคชัน่ หรอืธรุกจิอืน่ๆ ทีใ่ช้ประโยชน์จากการสือ่สารทีม่คีณุภาพในการเชือ่มต่อ
กับโลก

2.	กำรสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัย	และควำมเชื่อมั่นในกำรท�ำธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	(Soft Infrastructure)

รฐัจะเร่งทบทวน ปรบัปรงุ ยกร่างกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกบัการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลัทกุฉบบั โดยมกีฎหมาย กฎระเบยีบด้านการลงทนุ
และก�ากับดูแลด้านโทรคมนาคม (และอินเทอร์เน็ต) ที่ทันสมัย เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย รวมถึงมีกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ 
ทีช่ดัเจนในเรือ่งความมัน่คงปลอดภยัของระบบดจิทิลั และการคุม้ครองข้อมลูประเภทต่างๆ เป็นการเพ่ิมความเชือ่มัน่ และสร้างบรรยากาศ
ที่ดี เพื่อดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ

ตลำดบริกำรโทรศัพท์ประจ�ำที่	(Fixed	Line	Service)	

ตลำดบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่	(Mobile	Service)	

ตลำดบริกำรอินเทอร์เน็ต	(Internet	Service)	

ตลำดบริกำรโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศ	(International	Calling	Service)	และ

ตลำดบริกำรสื่อสำรข้อมูล	(Data	Communication	Service)

1

2

3

4

5

ภำพรวมอุตสำหกรรมและแนวโน้ม

 ตลาดบริการสื่อสาร (Communication Service) เป็นตลาดที่เป็นสัดส่วนหลักของตลาดส่ือสารโดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 
50 ตลอดหลายปีทีผ่่านมา ตลาดบรกิารสือ่สารมอีตัราการเตบิโตเฉลีย่ร้อยละ 12 ต่อปี โดยทีต่ลาดบรกิารสือ่สารสามารถจ�าแนกออกเป็น
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3.	โครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อส่งเสริมกำรให้บริกำร	(Service Infrastructure)

นอกจากการพัฒนาประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการที่ครอบคลุม และมีมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมบริการ
ผ่านระบบดิจิทัลต่างๆ ของทั้งภาครัฐ และเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงมาก โดยมีต้นทุนต�่ากว่าเดิมมาก สิ่งที่จ�าเป็น 
ต้องด�าเนินการควบคู่กันไปก็คือ การส่งเสริมการให้บริการ

รฐัจะเร่งยกระดบัการให้บรกิาร e-Government โดยการเช่ือมโยงข้อมลูภาครฐัผ่าน Platform ของรฐั เน้นบรกิารพืน้ฐานและบริการ
ข้ามหน่วยงาน (รวมถงึการสร้างฐานข้อมลูกลาง ID แห่งชาต ิและการจดัตัง้ศนูย์กลางข้อมลูภาครฐั) รวมถงึจดัเกบ็เปิดเผย และแลกเปลีย่น
ข้อมูลภาครัฐ ตามมาตรฐาน Open Data (และผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนา Open Government Data) เพื่ออ�านวยความสะดวก
ในการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Application Programming Interface (API) และน�ามาซึ่งการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ เชิงนวัตกรรม
จากภาครัฐและเอกชน

4.	กำรส่งเสริมและสนับสนุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ	(Digital Economy Promotion)

รัฐจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลอย่างครบวงจร ที่มีผู้ประกอบการดิจิทัล (Digital Entrepreneur) เกิดใหม่
จ�านวนมาก และปรับเปลีย่นวธิกีารท�าธรุกิจของผูป้ระกอบการไทยในด้านต่างๆ จากการแข่งขนัเชิงราคาไปสูก่ารแข่งขนัเชงิการสร้างคณุค่า
ของสินค้าและบริการ (Service Innovation) ที่ผู้บริโภคพอใจสูงสุด

รัฐจะเพิ่มขีดความสามารถของภาคธุรกิจ ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์/บริการด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
การต่อยอดนวัตกรรม เช่น การตั้งศูนย์บริการ Digital Business Analytic ให้ผู้ประกอบการ SMEs การตั้งกองทุนสนับสนุนธุรกิจดิจิทัล 
SMEs การสร้าง National APIs’ Platform ส�าหรับ SMEs การขยายฐานการพัฒนา Service Platform ที่มีอยู่ให้รองรับบริการรูปแบบ
ใหม่ รวมทั้งสร้าง Agile e-Marketplace บนระบบ Cloud Computing ที่มีความทันสมัยและสะดวกในการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทางธรุกจิ (Business Process) เพือ่ส่งเสรมิธรุกจิไทยโดยเฉพาะในกลุ่มธรุกจิขนาดกลางและขนาดเล็กตลอดจนการสร้างให้เกดิธรุกจิใหม่
ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

5.		ดิจิทัลเพื่อสังคมและทรัพยำกรควำมรู้	(Digital Society)

 คือ การพัฒนาสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ ด้วยการพัฒนาข้อมูลข่าวสาร และบริการของรัฐต่างๆ ท่ีเอ้ืออ�านวยต่อคนทุกระดับ 
ค�านงึถึงผูด้้อยโอกาสให้สามารถเข้าถงึได้ทกุที ่ทกุเวลา อย่างทัว่ถงึ เท่าเทยีมกนัผ่านเทคโนโลยดีจิทิลั รวมทัง้ ประเทศไทยมคีลังทรพัยากร
สารสนเทศเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และองค์ความรู้ของประเทศในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและสามารถเรียกข้อมูลมาใช้
หรือน�าไปวิเคราะห์ต่อยอดได้อย่างสะดวกง่ายดาย ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
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ส�ำหรับกำรบริหำรจัดกำรระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับ	 Digital	 Economy	 สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 
3	ขั้นตอน	ดังนี้

1.		Digital	Commerce:	ธุรกิจภำค	Digital

เป็นการปรบัเปลีย่นวธิกีารด�าเนนิการทางธรุกจิหรอืธรุกรรมเนือ่งจากความต้องการของผูบ้รโิภคนัน้เปลีย่นแปลงไป หรอืท่ีในอดตีเรา
เรยีกว่า E-Commerce แต่ในปัจจบุนัช่องทางในการด�าเนนิการนัน้มมีากกว่าหน่ึงช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการขายผ่าน Website การส่งผ่าน 
email ขายตรง การ Post ใน Web Board และกระทู้ต่างๆ สร้างความสนใจให้กับผู้ใช้งาน หรือช่องทางอื่นๆ โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อ
ที่จะสร้างให้เกิดปริมาณการเข้าถึง หรือ Traffic มากที่สุด ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นธุรกรรมขึ้นหากทางลูกค้าตกลงหรือเลือกใช้บริการ 
นอกเหนือไปจากการแนะน�าบริการแล้วยังรวมไปถึงการท�าธุรกรรมทางการเงินผ่านทางช่องทางที่น�าเอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ 
เช่นการจ่ายเงินออนไลน์ ผ่านทางโทรศัพท์ หรือการโอนเงินผ่านทางอินเตอร์เน็ต  เป็นต้น

2.		Digital	Transformation:	กำรประยุกต์ใช้ภำค	Digital

การน�าเอาเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจนอกเหนือจากด้านการค้า โดยเฉพาะในด้านประสิทธิภาพใน
การท�าธุรกิจ ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท�างาน ลดต้นทุน การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของ
ลูกค้า เช่น การจัดท�า Website ในรูปแบบที่สามารถแสดงผลได้ในอุปกรณ์พกพาต่างๆ การพัฒนา Social Media เพื่อให้สร้างความ
สัมพันธ์กับลูกค้าเพิ่มขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าจากช่องทาง Digital 

3.	Digital	Consumption:	กำรบริโภคภำค	Digital

คอืการทีน่�าเอาเทคโนโลยมีาใช้เป็นช่องทางในการซ้ือขายแลกเปลีย่นสนิค้าหรอืบรกิาร ทดแทนการซือ้ขายทีม่อียูเ่ดมิ โดยเป็นการน�า
เอาเทคโนโลยีทั้งการสื่อสารและการท�าธุรกรรมต่างๆ มาประยุกต์ให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้และเกิดความสะดวกสบายที่มากขึ้น เช่น 
ในอดตี ในการซือ้ขายเสือ้ผ้า ผูท้ีต้่องการสนิค้าจ�าเป็นทีจ่ะต้องเดนิทางไปยงัร้านค้านัน้ๆ และท�าการลองสินค้า ก่อนจะเกดิเป็นการซือ้ขาย
ขึ้นมาจริง แต่ในปัจจุบัน ผู้ใช้งานอาจจะเพียงแค่เข้าไปตรวจดูรายการสินค้าที่ขายอยู่ตาม Social Media เช่น Instagram Facebook  
Web Site ต่างๆ เป็นต้น หากพอใจก็น�าไปสู่การติดต่อสื่อสารในช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Line Messenger Email เป็นต้น ทั้งนี้ด้วย
ประสิทธิภาพหรือความรวดเร็วที่เพิ่มมากขึ้นท�าให้การบริโภคของผู้บริโภคนั้นเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

เพื่อรองรับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้รองรับการเพิ่มขึ้นของ
ธุรกรรมหรือเพื่อเป็นช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้มากข้ึน เช่น การพัฒนาด้านการเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ท ของผู้ใช้งานโดย
ทั่วไปไม่ว่าจะเป็น ADSL หรือเทคโนโลยี Fiber Optic (FTTX) ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหลัก เช่น โครงข่าย
โทรคมนาคม เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาเสถียรภาพในการรับส่งข้อมูล 

หากวิเคราะห์ความพร้อมในการก้าวสู่ยุค Digital Economy จะพบว่าประเทศไทยยังตามหลังประเทศใกล้เคียง เช่น สิงคโปร์และ
เกาหลีใต้อยู่พอสมควร โดยไทยยังสามารถพัฒนาในด้านต่างๆ ได้อีกมาก ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน การใช้งานของทั้งภาครัฐ ภาค
ธุรกิจและภาคประชาชน
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จะเห็นได้ว่า ใน 10 อันดับแรก มีเพียงสิงคโปร์ประเทศเดียวที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตามด้วยประเทศเกาหลีใต้ และ ญี่ปุ่น 
ในอันดับต่อๆ มา

 นอกจากนี้แล้ว IMD WORLD DIGITAL COMPETITIVENESS RANKING 2018 ได้จัดอันดับการแข่งขันด้านดิจิทัลโลก (World 
Digital Competitiveness Ranking) ประเทศไทยเลื่อนขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 39 ในปี 2561 จากอันดับที่ 41 ในปี 2560 โดยปัจจัยที่ 
น�ามาพิจารณาคือเรื่อง ความรู้ความสามารถ เทคโนโลยี และความพร้อมส�าหรับอนาคต (Future Readiness) ซ่ึงทั้งหมดนี้ได้อันดับ 
ที่ดีขึ้นกว่า 3 ปีที่ผ่านมา

โดยในปี 2561 ประเทศไทยอยู่ในอนัดบัท่ี 44 ของโลก ข้ึนจากอนัดับที ่47 ในปี 2560 ส�าหรบัดชันนีวตักรรมโลก (Global Innovation 
Index) ดังแสดงในแผนภาพด้านล่าง

Global	Innovation	Index	2018	rankings	

Country 2018 2017 2016
Singapore 5 7 6

Republic of Korea 12 11 11

Japan 13 14 16

Hong Kong 14 16 14

China 17 22 25

Australia 20 23 19

New Zealand 22 21 17

Malaysia 35 37 35

Thailand 44 47 52

Vietnam 45 51 59

India 57 60 66

ที่มา : The Global Innovation Index website

Country	/	Economy Score	(0-100) Rank Income Rank Region
Switzerland 68.40 1 HI 1 EUR

Netherlands 63.32 2 HI 2 EUR

Sweden 63.08 3  HI 3 EUR

United Kingdom 60.13 4 HI 4 EUR

Singapore 59.83 5 HI 5 SEAO

United States of America 59.81 6 HI 6 NAC

Finland 59.63 7 HI 7 EUR

Denmark 58.39 8 HI 8 EUR

Germany 58.03 9 HI 9 EUR

Ireland 57.19 10 HI 10 EUR

Israel 56.79 11 HI 11 NAWA

Korea, Republic of 56.63 12 HI 12 SEAO

Japan 54.95 13 HI 13 SEAO

ที่มา : The Global Innovation Index 2018: Energizing the World with Innovation Report

Global	Innovation	Index	Top	70	Rankings	By	Year	and	Country	(Asia	Pacific	region)
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หากวิเคราะห์ถึงการเข้าถึงระบบ 3G หรือ 4G ซึ่งเกิดขึ้นได้จากโครงข่ายพื้นฐานที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นกล่าวคือมีการประมูลคลื่นออก
มาให้ผู้ให้บริการได้เริ่มให้บริการท�าให้อัตราการใช้งานโทรศัพท์มือถือระบบดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นไปอยู่ที่ 121% สูงกว่าทั้งเกาหลีใต้และ
มาเลเซยี แต่หากดกูารใช้งานอนิเตอร์เนท็ต่อประชากรแล้วจะพบว่ายงัไม่สูงมากนกัเพียง 23% คาดว่าเป็นผลมาจากความพร้อมและความ
ครอบคลุมของระบบโครงข่ายที่ยังรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการขยายมากขึ้นในปัจจุบันได้ไม่ดีพอ

หากพิจารณาถึงการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็วที่ประมาณร้อยละ 20 ต่อปี ในขณะที่มูลค่า
ธรุกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ของประเทศไทยยงัมขีนาดเล็กเมือ่เทยีบกับมาเลเซยีและเกาหลใีต้ นอกจากนีก้ารใช้งานโซเชยีลมเีดยีของไทยเตบิโต
รวดเร็วมากถึงร้อยละ 33 และมีอัตราการใช้โซเชียลมีเดียสูงถึงเกือบครึ่งหนึ่งของประชากร

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลำดสื่อสำรในปี	2561

ที่มา : ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และการวิเคราะห์ของบริษัท

ผลกำรจัดอันดับของประเทศที่ได้รับกำรจัดอันดับในกลุ่มอำเซียน

WORLD	DIGITAL	COMPETITIVENESS	RANKING	2018
The	Southeast	Asian	Countries	Among	63	Countries	Listed

ปัจจัยบวก ปัจจัยลบ

• Mobile/Apps ถูกใช้เป็นแพลตฟอร์มทางการตลาดและการขาย 

• ความคุ้นชินของผู้ใช้บริการทางออนไลน์มีมากขึ้นทั้ง e-Transaction 
และ e-Commerce 

• ระบบบริการอัตโนมัติ/บริการตนเอง เริ่มถูกน�ามาใช้งานอย่างแพร่หลาย 

• IoT เป็นที่สนใจและให้ความส�าคัญแพร่หลายมากขึ้น ทั้งในภาคเกษตร
และอุตสาหกรรม 

• ความตื่นตัวด้านความปลอดภัย ทั้งด้าน Physical และ Cyber 

• โครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐ (อินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน) ที่พร้อมใช้งาน 

• โครงการด้านการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  
เกิดการลงทุนภาครัฐและเอกชน

• การเน้นเรื่องการเข้าถึงการใช้งานอินเตอร์เน็ทโดยภาครัฐ

• การผลักดันให้ทุกหน่วยงานปรับใช้เทคโนโลยีในการด�าเนินการ

• การน�าเอาเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการท�างานของหน่วย
งานเอกชน

• การแข่งขันทางด้านราคา 

• ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการ
ลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาคครัวเรือน 

• ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐใน
โครงการด้านระบบเครือข่ายและการสื่อสาร 

• การถูก Disrupt จากเทคโนโลยีดิจิทัล ท�าให้
ธุรกิจบางประเภทต้องลดขนาดหรือลดสาขาลง 
เช่น ค้าปลีกและธนาคารจึงกระทบต่อผู้ขาย
อุปกรณ์และให้บริการติดตั้งที่มีฐานจากลูกค้า 

สถาบัน IMD World Competitiveness Center ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เผยแพร่รายงาน IMD World Competitiveness 
Yearbook 2018 ซึ่งเป็นการรายงานการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ 63 ประเทศทั่วโลก โดยจากผลการ
จัดอันดับดังกล่าว พบว่าในปีนี้ สหรัฐอเมริกาขึ้นมาเป็นอันดับที่ 1 และตามด้วยสิงคโปร์ซึ่งขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 2 สวีเดนครองอันดับ 3 
ส่วนเดนมาร์คและสวิสเซอร์แลนด์ก็เลื่อนขึ้นมาอยู่ในอันดับ 4 และ 5 ตามล�าดับเช่นกัน

จากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันโดย IMD ในปี 2561 ประเทศไทยมีผลอันดับที่ดีขึ้น โดยเลื่อนจากอันดับที่ 41 ในปี 
2560 เป็นอันดับท่ี 39 ในปี 2561 หากพิจารณาเฉพาะ 5 ประเทศอาเซียนที่อยู่ในการจัดอันดับนี้ ซึ่งได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย  
ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียแล้ว มีประเทศไทยเท่านั้นที่ปรับอันดับดีขึ้น ในขณะที่ประเทศอื่นๆในกลุ่ม เช่น ฟิลิปปินส์  มีอันดับที่ลดลงจาก
อันดับที่ 46 เป็นอันดับที่ 56 ในปีนี้

WORLD	RANKING	(2018) WORLD	RANKING	(2017) COUNTRY SCORE
2 1 SINGAPORE 99.422

27 24 MALAYSIA 80.631

39 41 THAILAND 65.272

56 46 PHILIPPINES 53.369

62 59 INDONESIA 45.776

ที่มา : The Global Innovation Index 2018: Energizing the World with Innovation Report
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3 ธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ (ENGINEERING)
3.1	 ภำพรวมและโอกำสของธุรกิจ

ธรุกจิวิศวกรรมและโครงการพเิศษสามารถเตบิโตต่อเนือ่งตามการขยายงานเครือข่ายโครงการของระบบไฟฟ้าและการก่อสร้าง ระบบ
สาธารณูปโภค รวมถึงระบบสายสัญญาณสื่อสาร ปัจจุบันบริษัทฯ ต้องการปรับขยายธุรกิจวิศวกรรม ไปสู่ธุรกิจที่มีฐานรายได้ที่สูงขึ้นและ
ต่อเนือ่ง สามารถเตบิโตไปพร้อมกับการเตบิโตของกลุม่ลกูค้าหลกั จากการสร้างมลูค่าเพิม่ในสนิค้าและบรกิาร ด้วยการน�าเสนอในรปูแบบ
บูรณาการตั้งแต่ให้ค�าปรึกษา ออกแบบ จัดหา พัฒนา เชื่อมต่อแบบ ติดตั้ง บ�ารุงรักษา ตลอดจนบริการด้านปฏิบัติการให้กับลูกค้าเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริการลูกค้า และมุ่งเน้นท�างานโครงการพิเศษขนาดใหญ่ท่ีจะท�าให้ บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ เพา
เวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด มีรายได้ระดับมากกว่า 1,000 ล้านบาทในระยะเวลา 3 ปี มีรายได้ต่อเนื่องจากการบ�ารุงรักษาและปฏิบัติ
การไม่น้อยกว่า 30% และมีก�าไรตามมาตรฐานตลาด  

ในปี 2561 บรษัิท อนิเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอน็จเินยีริง่ จ�ากดั วางแผนน�าเสนอโครงการประยกุต์ใช้ระบบสารสนเทศและสือ่สาร
โทรคมนาคม และ ระบบขนส่งอัจฉริยะ APM  พร้อมบริการแบบครบวงจร ที่สอดประสานประโยชน์ Synergy กับบริษัทย่อย ในกลุ่มอิน
เตอร์ลิ้งค์ฯและพันธมิตรทางการค้า สร้างมูลค่าเพิ่ม และรายได้ประจ�า เพิ่มจากเดิมให้เป็นบริการต่อยอดจากการขายสินค้าสายสัญญาณ 
สาย Fiber Optic และ ธุรกิจรับเหมาวิศวกรรมไฟฟ้า ด้านสายส่งไฟฟ้าแรงสูง สถานีไฟฟ้า สายไฟฟ้าใต้ดิน และสายไฟฟ้าก�าลังใต้ทะเล  
ซึง่สอดคล้องกบัการเตบิโตอย่างมากของการลงทนุประยกุต์ใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ส่งเสรมิธรุกจิตามแนวพฒันาประเทศ Thailand 
4.0 จากหน่วยงานเอกชนและรัฐบาลต่างๆ  บริษัทได้ปรับเป้าหมายเน้นโครงการขนาดใหญ่และโครงการพิเศษ เพื่อตอบสนองการเติบโต
ธุรกิจของลูกค้า  ซึ่งมีโครงการ ได้แก่  

 1.  การพัฒนาขยายเครอืข่ายไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวงมแีผนลงทนุปรบัปรงุและขยายระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าในปี 2560 - 2564  
    จ�านวน 84,694 ล้านบาท โดยลงทุนในสถานีไฟฟ้า 27,536 ล้านบาท สายส่งไฟฟ้ารวม 50,305 ล้านบาท การไฟฟ้าส่วน 
    ภูมิภาค โดยมีแผนในปี 2018 จะลงทุนโดยประมาณ ก่อสร้าง สถานีไฟฟ้า  30,000 ล้านบาท เสาและสายส่งไฟฟ้าก�าลัง  
    2,500 ล้านบาท  สายส่งไฟฟ้าใต้ดิน 4,500 ล้านบาท สายส่งไฟฟ้าใต้ทะเล 2,000 ล้านบาท    

ที่มา : ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

แนวโน้มเทคโนโลยี

• OTT Service: จากการพัฒนาโครงข่ายความเร็วสูงทั้งแบบใช้สายและไร้สาย ท�าให้เกิดบริการคอนเทนท์ผ่านทางออนไลน์ เช่น 
IPTV หรือ Video on demandโดยผู้ให้บริการไม่ต้องมีการลงทุนโครงข่ายของตนเอง

• Mobile Payment: การท�าธรุกรรมผ่านเครอืข่ายโทรศพัท์เคลือ่นที ่โดยตดัเงนิผ่านบญัชธีนาคาร บตัรเครตดิ หรอืบญัชอีเิลก็ทรอนกิส์

• Cyber Security: การป้องกันภัยคุกคามออนไลน์ ทั้งข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลองค์กร การหลอกลวง โดยอาศัยช่องโหว่ต่างๆ ของ
ระบบ ICT ที่ภาคส่วนต่างๆ ต้องให้ความส�าคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงยิ่งขึ้น

• IoT/M2M: มีการพัฒนามากขึ้นนอกเหนือจาก Wearable Device หรือ Mobile Deviceโดยจะมีแพลทฟอร์มกลางส�าหรับให้ 
อุปกรณ์ต่างๆ สามารถสื่อสารและท�างานเชื่อมต่อกันได้ ซึ่งจะเกิดการน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันทั้งส่วนบุคคลและธุรกิจยิ่งขึ้น

• Big Data: มีความจ�าเป็นต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจและการตลาด เพื่อตอบความต้องการของลูกค้าได้
อย่างทันที

• FTTx: เป็นเทคโนโลยสีือ่สารความเร็วสงู ทีย่งัมีพืน้ทีร่องรบัการขยายตวัได้อกีมาก และรฐัให้ความส�าคัญในการขยายบรกิารให้ทัว่ถงึ

• SDN/NFV/Cloud: เป็นการใช้เทคโนโลย ีVirtualization และ Cloud เพือ่บรหิารจดัการโครงข่ายโทรคมนาคมอย่างมปีระสทิธภิาพ 
เกิดความคล่องตัว และลดต้นทุน
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 2.  การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid System ของการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ขยาย 
    การลงทนุปรบัปรุงระบบบรหิารจดัการไฟฟ้าทัง้ระบบและเพิม่ประสิทธภิาพความเสถยีรภาพระบบเครอืข่ายบรกิารไฟฟ้า  
    และ โครงการปรับเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าแบบจานหมุนเป็นสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์มิเตอร์ ทั่วประเทศ ปัจจุบันบริษัทฯได้น�า 
    เสนอระบบบรหิารจดัการไฟฟ้าอจัฉรยิะ Smart Grid AMI System ให้กบัการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ทีจ่ะสร้างโอกาสให้บรษิทั 
    ได้ร่วมในการปรับเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้า ทั้งหมดประมาณ 20 ล้านมิเตอร์ทั่วประเทศภายในระยะเวลา 10 ปี

 3.  โครงการรถไฟฟ้าอัตโนมัติ  APM-Automated People Mover   บริษัทฯเป็นพันธมิตรกับบริษัท ซีเมนส์ จ�ากัด ที่เป็น 
    ผู้ผลิตรายใหญ่ชั้นน�าของโลก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผู้โดยสาร และบริษัทฯ ได้ร่วมงานใน นิติบุคคลร่วมท�างาน  
    ไออาร์ทีวี ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) ให้ด�าเนินการติดตั้ง และบ�ารุงรักษา ระบบ 
    ขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM)  โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) มูลค่า 3,000  
    ล้านบาท เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งผู้โดยสารและขยายประสิทธิภาพการบริการพื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่ง 
    สามารถขยายระยะทางครอบคลุมพื้นที่ในสนามบินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของสนามบิน ทั้งนี้  
    ระบบรถไฟ APM ยังสามารถน�าไปพัฒนาให้บริการกับสนามบินพาณิชย์อื่นๆ ในประเทศที่จ�าเป็นต้องขยาย ได้แก่ 
    ท่าอากาศยานดอนเมอืง ท่าอากาศยานอูต่ะเภา ท่าอากาศยานภเูกต็ ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ รวมถึงพืน้ทีโ่ครงการเศรษฐกจิ 
    พิเศษ EEC ที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเชื่อมต่อการคมนาคมในพื้นที่บริการใหม่

 4.  โครงการ IOT Internet of Thing ส�าหรับเมืองอัจฉริยะนี้เป็นนวัตกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร 
    โทรคมนาคม เพือ่การพฒันาเมอืงอจัฉรยิะ ให้สามารถบรกิารประชาชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ อ�านวยความสะดวก รวดเรว็  
    ปลอดภัย อย่างท่ัวถงึ โดยบรษิทัฯ น�าเสนอระบบอุปกรณ์และระบบสือ่สาร เพือ่มาตรวจวดัและรายงานผลของสถานการณ์ 
    เหตกุารณ์ ในรปูแบบข้อมลูหลายสือ่ ข้อมลูภาพและเสียง ได้แก่ ระบบบรูณาการกล้องวงจรปิดและอ�านวยการรกัษาความ 
    ปลอดภัย และบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีสื่อสารชั้นน�า เช่น LORA- Kerlink , Trilliant เพื่อสร้างโครงข่าย 
    สื่อสารรองรับระบบ Smart Farming, ระบบแสงสว่างไฟถนนอัจฉริยะ เป็นต้น ให้กับเมืองอัจฉริยะที่อยู่ในช่วงของ 
    การวางแผนด�าเนินการ

3.2	 โครงสร้ำงธุรกิจวิศวกรรมและโครงกำรพิเศษ

 1.  กลุม่ธรุกจิโครงการพเิศษขนาดใหญ่ ทีมุ่ง่เน้นน�าเสนอประมลูงานโครงการระบบแบบบรูณาการ ได้แก่ ระบบขนส่งผูโ้ดยสาร 
    อัตโนมัติ  APM ระบบบริหารจัดการระบบไฟฟ้าอัจริยะและการใช้พลังงาน ตลอดจนโครงการประมูลภาครัฐขนาดใหญ่ 
    ที่จะเกิดขึ้น

 2.  กลุ่มธุรกิจวิศวกรรมไฟฟ้า ด�าเนินเติบโตต่อเนื่องในการให้บริการการออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และบ�ารุงรักษาระบบสถานี 
    ไฟฟ้าย่อย สายส่งไฟฟ้าแรงสูง สายส่งไฟฟ้าแรงสูงใต้ทะเล สายส่งไฟฟ้าใต้ดิน

 3.   กลุ่มธุรกิจ Smart City และ อุปกรณ์ Internet of Things น�าเสนอโครงการ ให้ค�าปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง อุปกรณ์และ 
    ระบบสื่อสาร  ใหอ้งค์กรชัน้น�าภาคเอกชนและรัฐบาลต่างๆ ได้ใชป้ระโยชนจ์ากนวตักรรมเทคโนโลยีประยกุต์  สรา้งมูลค่า 
    เพิ่มในการด�าเนินธุรกิจของลูกค้า

 4.  ส�านกับรหิารงานโครงการ (Project Management Office)  บรษิทัฯมุง่เน้นทีจ่ะส่งมอบโครงการให้ตรงกบัความต้องการ 
    ของธุรกิจของลูกค้า ให้ความส�าคัญในการน�าเสนอและส่งมอบตรงตามข้อก�าหนดอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ   
    การบรหิารงานโครงการ บรษิทัฯได้การรับรองระบบงานบรหิารคุณภาพตามมาตรฐานอตุสาหกรรม (มอก.) ISO 9001:2008  
    เลขที่ QMS 0393/697t จากสถาบัน Management System Certification Institute (Thailand)(MASCI)  และคัด 
    เลือกมอบหมายแก่ผู้จัดการโครงการที่มีความสามารถและประสบการณ์  เพื่อที่จะด�าเนินการสั่งการ มอบหมาย ติดตาม  
    ประเมินและควบคุมให้เป็นไปตามแผนงาน  ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่การส�ารวจความต้องการ การออกแบบและ 
    วางแผน การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์และทีมงาน การตรวจสอบคุณสมบัติประกันคุณภาพ การบริการหลังการขาย การ 
    ควบคุมงานโครงการติดตามงานและผลงาน การรายงานติดตามความคืบหน้าสม�่าเสมอ ตามแผนงาน การควบคุมต้นทุน 
    ค่าใช้จ่ายงานโครงการ การส่งมอบตามระยะแผนงาน การบ�ารุงรักษาและการปฏิบัติการ การเก็บเงินตามก�าหนดเวลา  
    และการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง การสื่อสารโครงการที่มีประสิทธิภาพ ท�าให้โครงการด�าเนินการประสบผลส�าเร็จ  
    มีประสิทธิภาพตามแผน ภายในก�าหนดเวลาและงบประมาณ ลูกค้ามีความพึงพอใจ ให้บริษัทฯบริการเพิ่มเติมต่อเนื่อง 
    เป็นพันธมิตรระยะยาวต่อไป
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3.3	โครงกำรที่ยังอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรส่งมอบ

รายการ
สถานที่
ก่อสร้าง 
(จังหวัด)

ผู้ว่าจ้าง
มูลค่าโครงการ

(หน่วย:ล้านบาท)
(ไม่รวม VAT)

ก�าหนด 
ส่งมอบ

ความคืบหน้า
ณ 31 ธ.ค. 2561

โครงการสาธารณูปโภค 
โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

สมุทรปราการ บริษัท 
ท่าอากาศยานไทย 
จ�ากัด (มหาชน)

1,826.45 พฤษภาคม 2562 65.19 %

งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 
115 เคว ีช่วงสถานไีฟฟ้าฮอด จงัหวดั
เชียงใหม่ – สถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการ
พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า
ระยะที่ 9.1 ช่วงที่ 3

เชียงใหม่, 
แม่ฮ่องสอน

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

 338.45 ธันวาคม 2562 76.67 %

งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
ระบบ 115-22 เควี สถานีไฟฟ้า     
บ้านเลน

พระนครศรี
อยุธยา

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

252.87 มกราคม 2562 97.04 %

งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่ง 
ผู้โดยสารอัตโนมัติ (AUTOMATED 
PEOPLE MOVER : APM) โดยวิธี
พิเศษ โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-
2560)

สมุทรปราการ บริษัท
ท่าอากาศยานไทย 
จ�ากัด (มหาชน)

1,974.09 สิงหาคม 2564 29.77 %

1

2

3

4
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จุดแข็ง จุดอ่อน

• มีการน�าเสนอนวัตกรรมใหม่ เพื่อรองรับการเติมโตของธุรกิจ ICT และ
งานไฟฟ้ามาโดยตลอด

• การบริหารงานด้วยระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 

• มีทีมวิศวกรและบุคลากรที่มีความช�านาญงานเฉพาะด้าน และมีเครื่อง
มือ เครื่องทดสอบที่ทันสมัยและครบถ้วน

• มีผลงานโครงการขนาดใหญ่ เช่น การติดตั้งสายเคเบิ้ลใต้ทะเล (Subma-
rine Cable) งานสถานีไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้าหลายโครงการ

• บริษัทฯ มีผลงานวางระบบสายสัญญาณสื่อสารให้สนามบินสุวรรณภูมิ
ซึ่งเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และเป็นผู้วางระบบสาย
เคเบิ้ลใยแก้วน�าแสงในเขตกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางมากกว่า 
2,500 กิโลเมตร บริษัทฯ มีผลงานการติดตั้งและทดสอบระบบข่ายสาย
สัญญาณทั่วประเทศกว่า 1,000 โครงการ

• งาน Cabling ขนาดใหญ่มีโครงการที่เกิดขึ้น
จ�านวนไม่มากนักในแต่ละปี

• ยังขาดพันธมิตรด้านอุปกรณ์และระบบซอฟแวร์
ที่มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า

• โครงการขนาดใหญ่มีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้นจากต่าง
ประเทศ

• โครงการต่างๆ มีการแข่งขันเรื่องราคามากจาก
คู่แข่งหลายราย ท�าให้อัตราส่วนก�าไรลดลง

 

3.4		สภำวะกำรแข่งขันและกลยุทธ์ในกำรแข่งขัน

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพำเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจแข่งขันใน 3 ตลำดหลัก คือ 

• ธรุกจิก่อสร้างระบบไฟฟ้าและบ�ารงุรกัษา อยูใ่นกลุม่ผูร้บัเหมาวศิวกรรมระบบไฟฟ้า มคีูแ่ข่ง ได้แก่ บรษิทั เดม็โก้ จ�ากดั (มหาชน), 
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

• ธุรกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ เข้าร่วมมือกับพันธมิตรทั้งใน
และต่างประเทศ โดยเน้นศกึษาความต้องการของลกูค้าล่วงหน้า และน�าเสนอให้ตรงกบัความต้องการ ด้วยราคาและประสิทธภิาพทีด่กีว่า 
มีคู่แข่งหลัก ได้แก่ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน), บริษัท ยิบอินซอย จ�ากัด  

• ธุรกิจจัดหารถไฟฟ้าอัตโนมัติ APM เป็นธุรกิจใหม่ที่บริษัทได้เข้ามาท�าตลาดและมีผลงานรายแรกในประเทศไทย คาดว่าจะม ี
คู่แข่งจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันในโครงการต่อไป

3.5	ลักษณะลูกค้ำและกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่ที่มีการติดตั้งระบบสารสนเทศและ
สื่อสารโทรคมนาคมประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่แบบครบวงจร มีตัวอย่างรายชื่อลูกค้าที่ผ่านมาของธุรกิจวิศวกรรม 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) ธนาคารออมสิน เป็นต้น

และเพื่อเข้าสู่ตลาดที่มีศักยภาพการเติบโต บริษัทฯ จึงได้ขยายธุรกิจไปสู่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการโครงการพิเศษ โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ 
ได้เข้าไปรบังานในโครงการของกลุม่องค์กรรฐัวสิาหกจิ ซึง่เป็นโครงการขนาดใหญ่อย่างต่อเนือ่ง อาท ิ โครงการของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 
สายส่งไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ทะเล ไฟฟ้าแรงสูง 22 เควี และ 33 เควี ที่เกาะเสม็ด เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เกาะปูยู เกาะยาว จังหวัดสตูล  
เกาะมุก เกาะสุกร จังหวัดตรัง เกาะกูด เกาะหมาก จังหวัดตราด และเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานีไฟฟ้าย่อย 115 เควี  
(Substation) ที่สถานีไฟฟ้าล�าพูน 2  สถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี ที่สถานีไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 2 จังหวัดล�าพูน  สถานี
ไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 3 จังหวัดล�าพูน และสถานีไฟฟ้าล�าปาง 3 สายส่งไฟฟ้าระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด จังหวัด
เชียงใหม่ - สถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)  ในงานก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภคโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (AUTOMATED PEOPLE MOVER : APM) 
ในสนามบิน
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กำรบริหำรควำมเสี่ยงและปัจจัยควำมเสี่ยง

1. การบริหารความเสี่ยง
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการที่ครอบคลุมการบริหาร

ความเสี่ยงทั้งองค์กร ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจที่ก�าหนดไว้ 
ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิผลจะช่วยให้บริษัทมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นในเรื่องการก�ากับดูแล กลยุทธ์ การก�าหนดวัตถุประสงค์ 
และการด�าเนินงาน

 ระบบบริหารความเสี่ยง

1.	โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ผังโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของบริษัท แสดงให้เห็นตามภาพ ดังนี้

ผู้รับผิดชอบแผนกำร
บริหำรควำมเสี่ยง
ของหน่วยงำน

คณะท�ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง

แผนกตรวจสอบภายใน

ผู้บริหำรหน่วยงำน

ธุรกิจโทรคมนำคม

สำยกำรรำยงำน
(Reporting	Line)

ธุรกิจวิศวกรรมฯ

ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยฯ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมกำร

ก�ำกับดูแลกิจกำร สรรหำ 
และก�ำหนดค่ำตอบแทน

ประธำนกรรมกำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

ผู้อ�ำนวยกำรแผนก/ผู้อ�ำนวยกำรภำค
ผู้จัดกำรแผนก/ผู้จัดกำรภำค

หัวหน้ำทีม/เจ้ำหน้ำที่อำวุโส
พนักงำน/เจ้ำหน้ำที่

กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

สำยกำรติดต่อสื่อสำร
(Communication	Line)
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 คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่
ความรับผิดชอบสูงสุดในการก�ากับดูแลการบริหารความเส่ียงของ
บริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินธุรกิจ และท�าหน้าที่ประเมิน
ประสทิธิภาพการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ให้มัน่ใจว่าการบรหิารความ
เสีย่งด�าเนนิไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และสอดคล้อง
กับแนวทางที่ก�าหนด

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มกีรรมการทัง้สิน้ 5 ท่าน ได้แก่ 
กรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการบริษัท 2 ท่าน ท�าหน้าที่
ก�าหนดนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง หลักเกณฑ์การ
ประเมินความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งสอบทานความเสี่ยง
และมาตรการการจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัท ซึ่งประเมิน
โดยหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้ดี

 คณะท�ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง

คณะท�างานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยคณะผู้บริหารทั้ง
สิน้ 21 ท่าน รบัผดิชอบในการประเมนิและตดิตามความเสีย่งในการ
ด�าเนินงานประจ�าวันอย่างต่อเนื่อง

 แผนกตรวจสอบภำยใน

ท�าหน้าที่ตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ โดยวางแผนตาม Risk 
Based ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่ามีการบริหาร
ความเสีย่งทีเ่หมาะสม และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
นอกจากนี้ ยังให้ค�าปรึกษาแก่หน่วยงานผู้รับการตรวจและมีการ
สือ่สารความคดิเหน็จากคณะกรรมการตรวจสอบกลบัมายงัผู้ปฏิบตัิ
งานเพื่อน�าไปปรับปรุงต่อไป

	 2.	นโยบำยและกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง

บริษัทได้จัดท�านโยบายบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีกระบวนการใน
การประเมินความเสี่ยง ก�าหนดแนวการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ก�ากบัดแูล  ควบคมุ เพือ่ป้องกนั และตดิตามประเมนิผลความเสีย่ง
ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันทั่วทั้งองค์กร ซึ่งบริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่
ส�าคัญซึ่งแบ่งไว้ตามประเภทความเสี่ยง ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 

3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) 

4. ความเสีย่งด้านการปฏบัิตติามกฎระเบยีบ (Compliance Risk) 

5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Information Technology  
  Risk) และ

6. ความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน (Corruption Risk) 

ทั้งนี้กระบวนการบริหารความเสี่ยงได้ถูกรวบรวมไว้ใน “คู่มือ
บรหิำรควำมเสีย่ง” โดยแบ่งตามกระบวนการหลกั 5 ขัน้ตอน ได้แก่ 
1) ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ ขอบเขต รวมถึงหลักเกณฑ์การบริหาร
ความเส่ียง รวมถงึวตัถปุระสงค์ 2) ระบุความเส่ียง 3) ประเมนิความ
เสีย่ง 4) ก�าหนดแนวทางในการจดัการความเสีย่ง โดยอาจเป็นการยอมรบั
ความเสีย่ง การลดความเสีย่ง การหลกีเลีย่งความเสีย่ง หรอืการยอมรบั
ความเส่ียง 5) ติดตามและรายงานความเส่ียงต่อคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่งก่อนทีจ่ะรายงานคณะกรรมการบรษิทัตามล�าดบั 

3.	ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้

คณะกรรมการบรษิทัได้อนมัุตเิกณฑ์ความเส่ียงท่ียอมรบัได้ของ
บริษัท ซึ่งก�าหนดระดับความเสี่ยงที่คณะกรรมการยอมรับได้ทั้งใน
เชงิคณุภาพและเชงิปรมิาณ เพือ่ให้บรษิทัสามารถบรรลวุตัถุประสงค์
ทางธุรกิจที่ก�าหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้สอบทานระดับ
ความเส่ียงทีย่อมรบัได้เป็นประจ�าทกุปี หรอืเมือ่เกดิการเปลีย่นแปลง
ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้สอดคล้องกับกลยุทธ์และธุรกิจของบริษัท รวมถึงกฎ
ระเบียบ และความต้องการของผู้ส่วนได้เสีย

ทัง้นีร้ะดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้เป็นส่วนส�าคญัของกระบวนการ
บริหารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธผิล โดยเชือ่มโยงกระบวนการบรหิาร
ความเส่ียงเข้ากบัวตัถปุระสงค์ทางธรุกจิของบรษิทั เพือ่ให้พนกังาน
ทุกระดับตอบสนองต่อความเสี่ยงแนวเดียวกัน

4.	กำรสร้ำงวัฒนธรรมในกำรบริหำรควำมเสี่ยง	

วัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของ
กรอบการบริหารความเส่ียงของบริษัท ทั้งน้ีบริษัทมุ่งมั่นที่จะส่ง
เสรมิวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่งให้มคีวามเข้มแขง็ทัว่ท้ังองค์กร 
และมุง่หวงัให้พนักงานมคีวามตระหนกัรูถ้งึความเสีย่งในการด�าเนนิ
งานประจ�าวนัของตนเอง รวมถงึรบัผิดชอบในการบรหิารความเสีย่ง
ดังกล่าวอย่างเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทสนับสนุนให้พนักงานมี
ทัศนคติและพฤติกรรมในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อให้
เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีแนวทางด�าเนินการดังนี้

4.1 สนับสนนุและให้โอกาสพนกังานทกุระดับในการระบแุละ
รายงานความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อก�าหนดผู้รับผิดชอบ
และจัดท�าแผนการจัดการความเส่ียงซ่ึงจะช่วยลดความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งมุ่งให้มีการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น 
เพื่อปรับปรุงกระบวนการท�างาน

4.2  ก�าหนดให้พนักงานทุกระดับมีความรับผิดชอบในการ
บริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ผู้บริหารจะประพฤติตนเป็นต้นแบบในการ
บริหารความเสีย่ง และมบีทบาทส�าคญัในการส่งเสรมิวัฒนธรรมการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัท

4.3  ก�าหนดให้มีการบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรการฝึกอบรมคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อ
เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจในการบรหิารความเส่ียงให้กบัผูบ้รหิาร
อย่างต่อเนื่อง
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2. ปัจจัยเสี่ยง
ธุรกิจทุกประเภทมีความเสี่ยงแตกต่างกันไปและอาจส่งผล 

กระทบต่อองค์กรมากน้อยตามความส�าคญัและวธีิการบรหิารความเส่ียง
ของแต่ละองค์กร โดยบริษทัฯ มคีวามเสีย่งหลกัๆ ซ่ึงสามารถจ�าแนก
ได้ดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงด้านการดำาเนินงาน

2.1 กรณีกำรถูกยกเลิกสัญญำกำรเป็นตัวแทนจัดจ�ำหน่ำย
สินค้ำหรือเมื่อบริษัทผู้ผลิตสินค้ำแต่งตั้งตัวแทนจัดจ�ำหน่ำยใน
ประเทศไทยเพิ่มเติม

ควำมเสี่ยง : บริษัทฯ เป็นตัวแทนจัดจ�าหน่าย (Distributor) 
สายสัญญาณ (Cabling) อยู่สองยี่ห้อหลัก ได้แก่ LINK และ  
COMMSCOPE ( เดมิ AMP )  ซึง่เป็นสนิค้าของบรษิทัผูผ้ลติอปุกรณ์
ข่ายสายสัญญาณของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสัดส่วนการขาย
สินค้ายี่ห้อ LINK คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 60 ของรายได้จากการ
จัดจ�าหน่ายของบริษัทฯ ในการนี้บริษัทฯได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัด
จ�าหน่ายสินค้าในประเทศไทยแต่เพียงผู ้ เดียว (Exclusive 
Distributor) ให้แก่สนิค้ายีห้่อ LINK และเป็นผูจ้ดัจ�าหน่ายสนิค้าใน
ประเทศไทย (Authorized Distributor) ให้แก่สินค้ายี่ห้อ 
COMMSCOPE ซึ่ งสินค ้า ท้ังสองยี่ห ้อ ได ้แก ่  LINK และ 
COMMSCOPE  นี ้เป็นสนิค้าอปุกรณ์ข่ายสายสญัญาณและสือ่สาร
โทรคมนาคมท่ีมผีลติภณัฑ์หลากหลาย และมคีวามคล้ายคลงึกันใน
การใช้งาน สามารถใช้ทดแทนกันได้ ซ่ึงแต่ละย่ีห้อมีความโดดเด่น
ไม่เหมอืนกนั ท�าให้ลกูค้ามทีางเลอืกสนิค้าให้ตรงตามความต้องการ
กับการใช้งานได้ ท้ังน้ีหากผู้ผลิตสินค้าเหล่าน้ีไม่ต่อสัญญาการเป็น
ตัวแทนจัดจ�าหน่ายให้กับบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
ยอดขายและก�าไของบริษัทฯ ได้ โดยผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นคือ
บริษัทฯ อาจต้องหาผู้ผลิตสินค้ารายใหม่ในกรณีที่ถูกยกเลิกสัญญา
การเป็นผู้จัดจ�าหน่ายดังกล่าว รวมถึงสินค้าที่มาจากผู้ผลิตรายใหม่
อาจมีคุณภาพไม่ทัดเทียมกับสินค้าเดิมที่มีอยู่ ซึ่งเป็นที่ยอมรับทาง
ด้านคณุภาพโดยมาตรฐานสากล โดยอาจส่งผลกระทบให้ลกูค้าเสีย
ความเชือ่มัน่ในคณุภาพสนิค้าของบรษิทัฯ และลดปรมิาณการส่ังซือ้
ลง อันอาจส่งผลให้ยอดขายและก�าไรของบริษัทฯ ลดลง 

แนวทำงในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงหลัก : บริษัทฯ ได้จด
ทะเบียนเป็นเจ ้าของเครื่องหมายการค้า “LINK” ภายใน
ประเทศไทยแต่เพียงผูเ้ดยีว ท�าให้ บรษิทัฯ สามารถทีจ่ะจดัหาผู้ผลิต
รายอื่นในการผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “LINK” เพื่อ
จัดจ�าหน่ายภายในประเทศไทยแทนผู้ผลิตรายเดิมได้

นอกจากนีบ้รษิทัฯ เป็นผูบ้กุเบกิและมส่ีวนส�าคญัในการท�าการ
ตลาดให้กับอปุกรณ์โครงข่ายสายสญัญาณทัง้สองยีห้่อในประเทศไทย 
อีกทั้งบริษัทฯ เป็นตัวแทนจัดจ�าหน่ายท่ีมีคุณภาพ โดยสามารถ
รักษาและเพ่ิมยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดให้แก่อุปกรณ์ 
โครงข่ายสายสญัญาณทัง้สองยีห้่อในประเทศไทยนบัตัง้แต่ได้รบัการ
แต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนจดัจ�าหน่ายได้ดมีาโดยตลอด บรษิทัฯ จงึนบัเป็น
คู่ค้าที่ส�าคัญกบับริษัทผู้ผลิตเหล่านั้น ซึ่งเป็นเหตุผลที่ท�าให้บริษัทฯ 

มั่นใจว่าความเสี่ยงที่จะถูกยกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนจ�าหน่าย
นั้นมีน้อยในระดับที่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการได้ และหาก
บริษัทผู้ผลิตเหล่าน้ันยกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายของบ
ริษัทฯ บริษัทฯ ก็สามารถที่จะหาคู่ค้าอื่นๆ ที่ยินดีให้ บริษัทฯ เป็น
ตวัแทนจดัจ�าหน่ายและท�าการขยายตลาดในประเทศไทยให้ได้ โดย
มีความส�าเร็จในการท�าการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ทั้งสองยี่ห้อดัง
กล่าวที่บริษัทฯ ได้ท�าส�าเร็จมาแล้วเป็นเครื่องรับประกัน 

2.2 ควำมเสี่ยงด้ำนกฎหมำยและนโยบำยของรัฐบำลที่
เกี่ยวข้องกับกิจกำรโทรคมนำคม

ควำมเสี่ยง : การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจวิศวกรรม และโครงการพิเศษ และธุรกิจโทรคมนาคม และ
ดาต้าเซ็นเตอร์ ซ่ึงในปัจจุบันการประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่
ภายใต้การก�ากบัดแูลขององค์กรอสิระทีท่�าหน้าทีก่�ากบัดแูลกจิการ
โทรคมนาคม คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(“กสทช.”) ซึง่การออก
นโยบายและกฎระเบียบต่างๆ โดย กสทช. อาจส่งผลกระทบอย่าง
มนียัส�าคญัต่อกจิการโทรคมนาคม เช่น นโยบายด้านการแข่งขันเสรี 
นโยบายด้านค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิาร และนโยบายคุ้มครองผูใ้ช้
บริการ ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ เหล่านี้อาจท�าให้
บรษิทัฯ เผชญิกบัความเสีย่งหากการเปลีย่นแปลงนัน้ส่งผลกระทบ
ในเชิงลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

แนวทำงในกำรจดักำรควำมเสีย่งหลกั : เนือ่งจากบริษทัฯ เป็น
ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. อย่างถูก
ต้องตามกฎหมาย ดังน้ันก่อนที่จะมีการเปล่ียนแปลงนโยบายหรือ
กฎหมายใดๆ ในทางปฏิบัติแล้ว กสทช. จะมีการแจ้งให้ผู้ประกอบ
การทราบล่วงหน้า รวมทัง้มกีารรบัฟังความคิดเห็นและประชมุหารอื
กันถึงนโยบายที่เหมาะสม ท�าให้บริษัทฯ มีระยะเวลาในการเตรียม
ความพร้อมและมีสิทธิคัดค้านได้ก่อนการบังคับใช้กฎระเบียบใหม่

2.3 ควำมเสี่ยงจำกกำรท�ำงำนของอุปกรณ์โครงขำ่ย ระบบ
กำรท�ำงำนและระบบคอมพิวเตอร์

ควำมเสี่ยง : ธุรกิจโทรคมนาคม และดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งด�าเนิน
การโดยบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) เป็นธุรกิจ
ให้บริการที่ต้องพึ่งพาการท�างานของอุปกรณ์โครงข่าย ระบบการ
ท�างานและระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงระบบทั้งหมดน้ีจะต้องสามารถ
ท�างานได้อย่างมเีสถียรภาพตลอดเวลา เพือ่ตอบสนองความต้องการ
ใช้งานของลูกค้า ดังนั้น หากส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบเหล่านี้เกิด
การขัดข้องทั้งจากความผิดพลาดของระบบ ความขัดข้องของ
อปุกรณ์ ภยัธรรมชาต ิหรอือบุตัเิหตุต่างๆ กย่็อมจะส่งผลกระทบต่อ
การให้บรกิารลูกค้าของบรษิทัฯ และอาจส่งผลลบต่อผลการด�าเนนิ
งานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญได้ ทั้งจาก
รายได้ที่ขาดหายไปและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการซ่อมบ�ารุงรักษา
ระบบให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีเสถียรภาพ

แนวทำงในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงหลัก : บริษัทฯ ตระหนักถึง
ความส�าคัญของการให้บริการเป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะ
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ก่อสร้างเส้นทางส�ารองของโครงข่ายใยแก้วน�าแสงในรูปแบบ Ring 
Topology แบบไม่ทบัซ้อนกันทางกายภาพ ซ่ึงประกอบไปด้วย เส้น
ทางทางถนนและเส้นทางทางรถไฟ ซึง่เป็นวธีิการออกแบบตามหลัก
มาตรฐานทีม่กีารน�ามาใช้กนัอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ วธิกีาร
ดังกล่าวจะสามารถป้องกันปัญหาอันอาจเกิดจากการที่เส้นทางใด
เส้นทางหนึ่งเกิดการช�ารุด และบริษัทฯ ได้จัดตั้งทีมงานคอยเฝ้า
ระวงัและพร้อมแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชัว่โมง (Network Operation 
Center) นอกจากนี ้ในการคดัเลอืกเครือ่งมอือปุกรณ์ทีน่�ามาปฏบิตัิ
งานนั้น บริษัทฯ ได้ใช้ประสบการณ์จากการประกอบธุรกิจจัด
จ�าหน่ายและธุรกิจวิศวกรรม และโครงการพิเศษ มาใช้ในการเลือก
อปุกรณท์ี่มคีณุภาพสงู เชน่ สายเคเบิล้ใยแก้วน�าแสงที่มคีณุภาพสงู
ตามมาตรฐานสากล พร้อมการออกแบบเพิม่เตมิพเิศษและอปุกรณ์
หลกัทีส่�าคญัของโครงข่ายหลกั (Core Network) และโครงข่ายย่อย 
(Access Network) รวมถงึระบบไฟฟ้าทีถ่กูคดัสรรให้สามารถใช้ได้
เตม็ประสทิธภิาพสงูสดุพร้อมทัง้การตดิตัง้ชดุอปุกรณ์ส�ารองเพือ่ใช้
งานในกรณีมีเหตุขัดข้องอีกด้วย

นอกจากนี้ ในกระบวนการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ นั้น บริษัทฯ ได้
ให้ความส�าคญักบัการคดัเลอืกอปุกรณ์และกระบวนการตดิตัง้ เพือ่
ให ้มั่นใจได้ว ่าระบบที่ติดต้ังขึ้นจะสามารถท�างานได้อย่างมี
เสถียรภาพ โดยบริษัทฯ ได้ใช้ประสบการณ์ท่ีได้รับจากธุรกิจจัด
จ�าหน่ายสนิค้าและธรุกจิวศิวกรรม และโครงการพเิศษ มาใช้ในการ
เลือกสรรอุปกรณ์และวิธีการติดตั้งอุปกรณ์อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ในกรณีท่ีมีปัญหาท่ีไม่คาดคิดเกิดข้ึน บริษัทฯ ได้มี
การเตรียมความพร้อมโดยทีมซ่อมบ�ารุงที่สามารถเข้าถึงและ
ซ่อมแซมให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนดตามมาตรฐาน
การให้บริการแต่ละประเภทอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ป้องกันความเสี่ยงโดยการเน้นความส�าคัญ
ในการซ่อมบ�ารุงตามระยะเวลา โดยให้ทีมวิศวกรท�าการวิจัยและ
วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของเหตุเสียหรือข้อผิดพลาดต่างๆ อัน
พึงจะเกิดในระบบงาน (Engineering Failure Simulation) และ
ท�าการเข้าแก้ไขซ่อมแซมก่อนทีจ่ะมเีหตกุารณ์จรงิเกดิขึน้ (Preventive 
Maintenance) เช่น การซ่อมบ�ารงุเคเบิล้ใยแก้วน�าแสงตามระยะเวลา 
การอพัเดตเฟิร์มแวร์ของอปุกรณ์และซอร์ฟแวร์ และการบ�ารุงรกัษา
อปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้องทัง้หมดของโครงการตามระยะเวลาทีแ่นะน�าจาก
ผู้ผลิต เป็นต้น

2.4 ควำมเสี่ยงจำกพึ่งพำผู้บริหำรและบุคคลำกร

ควำมเสี่ยง : ธุรกิจของบริษัทฯ ก่อตั้งโดยกลุ่มอนันตรัมพร ซึ่ง
ปัจจบุนัเป็นกลุม่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ โดยเป็นผูม้อี�านาจควบคมุ
และผู้บริหารหลักของบริษัทฯ ในต�าแหน่งส�าคัญ นอกจากนี้ ด้วย
ลักษณะของธุรกิจที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีและกฎเกณฑ์ในการ
ประกอบธุรกิจที่ซับซ้อน ท�าให้บริษัทฯ ต้องอาศัยความรู้ ความ
สามารถ ความช�านาญ และประสบการณ์ของบุคคลากรในสาขา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก หากบริษัทฯ สูญเสียผู้บริหารและ 
บุคคลากรเหล่าน้ี ก็อาจส่งผลกระทบต่อผลด�าเนินงานและฐานะ
ทางการเงินในอนาคตของบริษัทฯ ได้

แนวทำงในกำรจดักำรควำมเสีย่งหลกั : ผูบ้รหิารหลกัส่วนใหญ่
อยู่กับบริษัทฯ มาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี และเป็นผู้ถือหุ้นของ 
บรษิทัฯ ซึง่การทีผู้่บรหิารมส่ีวนร่วมในผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ 
โดยการเป็นผู้ถือหุ้นนั้นจะช่วยส่งเสรมิให้ผู้บริหารมีความตั้งใจและ
พยายามที่จะผลักดันการเจริญเติบโตทางธุรกิจให้เป็นไปอย่างต่อ
เนื่อง นอกจากนี้ การจัดการบริหารอย่างมีระบบ ส่งผลให้การ
บริหารงานของบริษัทฯ ไม่พ่ึงพิงผู้บริหารระดับสูงบางรายมาก 
จนเกินไป ซ่ึงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มุ่งพัฒนาการบริหารงานอย่าง 
มืออาชีพ และพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ขึ้นมารองรับการขยายงาน
อย่างเป็นระบบ (Succession Plan) อกีทัง้ยงัเปิดโอกาสให้ผูบ้ริหาร 
มีส่วนร่วมออกความคิดเห็นในการวางนโยบาย และแผนธุรกิจของ 
บริษัทฯ ตลอดจนให้อ�านาจการตัดสินใจในด้านต่างๆ ตามความ
เหมาะสม เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในการ
บริหารธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย

2.5 ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในโครงกำร Fiber Optic 
Network และ Data Center

ควำมเสี่ยง : โครงการ  Interlink Fiber Optic Network และ 
โครงการ Interlink Data Center เป็นธรุกจิใหม่ของบรษิทัฯ ซึง่ผล
การตอบแทนจากโครงการเหล่านี้ขึ้นอยู ่กับปัจจัยต่างๆ เช่น 
ประสทิธภิาพของอปุกรณ์และระบบต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง ความต้องการ
ของตลาด การแข่งขันในอุตสาหกรรม และความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่ง
ความเส่ียงจากปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษัทฯ อาจจะไม่ได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทนุในโครงการดงักล่าวได้อย่างทีค่าดหวงัไว้ 

โครงการ Interlink Fiber Optic Network และ โครงการ 
Interlink Data Center เป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งผลการ
ตอบแทนจากโครงการเหล ่านี้ขึ้นอยู ่กับป ัจจัยต ่างๆ เช ่น 
ประสทิธภิาพของอปุกรณ์และระบบต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง ความต้องการ
ของตลาด การแข่งขันในอุตสาหกรรม และความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวม
ทั้งโครงการ Interlink Fiber Optic มีมูลค่าโครงการและเงิน
ทุนหมุนเวียนรวมประมาณ 2,000 ล้านบาท ในช่วงปี 2555-2558 
ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าสายสัญญาณ ค่าติดตั้งสายสัญญาณ และค่า
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ียังรวมถึงค่าใช้จ่าย
ต่างๆ อันประกอบไปด้วยค่าซ่อมบ�ารุง ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 
เงนิทนุหมนุเวยีน และอืน่ๆ มลูค่าเงนิลงทนุดงักล่าวค่อนข้างสงูเมือ่
เปรยีบเทยีบกบัขนาดของบรษิทัฯ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้ท�าสญัญา
เช่าเสาโทรเลขเพือ่พาดสายเคเบลิใยแก้วน�าแสงทีบ่อกเลกิไม่ได้ เป็น
ระยะเวลา 30 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 18 ตุลาคม 2585 ดังนั้นจะ
ท�าให้บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าดังกล่าวตลอดอายุ
สัญญา ความเสี่ยงจากปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษัทฯ อาจจะ
ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงกล่าวดังกล่าวได้อย่างที่
นักลงทุนคาดหวังไว้ 

นอกจากนี้ ปัจจุบันส�านักงานคณะกรรมการการกระจายเสียง 
กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มอี�านาจ
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ในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 
ประเภทมโีครงข่ายเป็นของตนเองให้แก่ผูป้ระกอบการรายใหม่ ภาย
ใต้หลักการแข่งขันแบบเสรี ดังน้ัน ในอนาคตอาจมีผู้ประกอบการ
รายใหม่เข้ามาด�าเนนิธรุกจิให้บรกิารวงจรสือ่สารความเรว็สงูโดยใช้
โครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วน�าแสงเป็นโครงข่ายหลักแข่งขันกับบริษัทฯ 
มากขึ้น ท�าให้การแข่งขันอาจจะมีความรุนแรงมากขึ้น และอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงาน และฐานะทางการเงินของ 
บริษัทฯ ในอนาคตได้

แนวทำงในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงหลัก : ผู้บริหารของบริษัทฯ 
ได้ท�าการศึกษาโครงการเหล่าน้ีอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน 
และบรษิทัฯ มข้ีอได้เปรยีบผูป้ระกอบการรายอืน่จากการทีบ่ริษทัฯ 
มคีวามเช่ียวชาญในการด�าเนนิธรุกิจจดัจ�าหน่ายและธรุกจิวิศวกรรม 
และโครงการพิเศษ ท�าให้บริษัทฯ มีต้นทุนด�าเนินงานส�าหรับ
โครงการ Interlink Fiber Optic Network ในต้นทุนที่ต�่ากว่าผู้
ประกอบการรายอื่น ซึ่งมูลค่าสายสัญญาณและอุปกรณ์ส�าหรับ
โครงการ Interlink Fiber Optic คิดเป็นมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 
ของมูลค่าโดยรวมทั้งโครงการ  นอกจากนี้ บริษัทฯ มีทีมงานช่าง
และวิศวกรของธุรกิจวิศวกรรม และโครงการพิเศษ ซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญในการออกแบบและก่อสร้างระบบสื่อสารสายสัญญาณ
เคเบิ้ลใยแก้วน�าแสงมาก่อน ส่งผลให้บริษัทฯ พัฒนาและออกแบบ
สายสัญญาณเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (อันพึง
จะป้องกันได้) เช่น สายสัญญาณของโครงการ Interlink Fiber 
Optic Network เป็นชนิดที่มีปลอกเหล็กเพื่อป้องกันสัตว์กัดแทะ
ท�าลายสายสัญญาณ โดยการออกแบบให้มีเปลือกหุ ้ม 2 ชั้น  
(Double Jacket) ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาอาจจะเกิดมาจากการ
ติดตั้ง และยังน�าเอาเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพ่ือ
เพิ่มความสามารถในการป้องกันและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ทนความร้อนหากเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะท�าให้ 
โครงข่ายสายสัญญาณของบริษัทฯ มีเสถียรภาพสูง นอกจากนี้  
จากการที่บริษัทฯ ใช้ทีมงานช่างและวิศวกรของบริษัทฯ ในการ
ก่อสร้างและตดิตัง้โครงข่ายเคเบิล้ใยแก้วน�าแสง ท�าให้ต้นทนุในการ
ก่อสร้างและติดตั้งของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ต�่ากว่าผู้ประกอบการ
รายอื่น ทั้งนี้ มูลค่าค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและติดตั้งโครงข่าย
เคเบิ้ลใยแก้วน�าแสง คิดเป็นมูลค่ามากกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่า
โครงการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

2.6 ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน

ควำมเสี่ยง : ด้วยลักษณะทางธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีต้องสั่งซื้อ
สินค้าจากคู่ค้าในต่างประเทศ บริษัทฯ จึงต้องช�าระเงินค่าสินค้า
เหล่านั้นเป็นสกลุเงนิตราต่างประเทศเช่น สกุลเงนิดอลล่าร์สหรฐั เป็นต้น 
การช�าระค่าสนิค้าเป็นเงนิตราต่างประเทศนีท้�าให้บรษัิทฯ เกิดความเสีย่ง
ด้านอตัราแลกเปลีย่น ซึง่หากเงนิบาทไทยมีการอ่อนตวัลงเมือ่เทียบกับ
สกลุเงนิต่างประเทศกอ็าจท�าให้ต้นทนุสนิค้าของบรษิทัฯ ในรปูเงินบาท
ไทยสงูขึน้

แนวทำงในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงหลัก : มกีารบรหิารจดัการ
ความเสี่ยงโดยการท�าสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า 
(Currency Forward) เตม็จ�านวนการซือ้สินค้าทีต้่องช�าระเป็นเงนิตรา
ต่างประเทศกบัธนาคารพาณชิย์มาโดยตลอด ท�าให้บรษิทัฯ สามารถ
ประมาณการต้นทุนสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นย�า และน�าไปสู่การ
ก�าหนดราคาขายสินค้าทีเ่หมาะสมทีไ่ม่ส่งผลกระทบในเชงิลบกบัผล
ก�าไรของบริษัทฯ การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดย
การท�าสญัญาซือ้ขายอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้ากบัธนาคารพาณชิย์ 
เป็นแนวทางบริหารและจัดการความเสี่ยงที่มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้
บรษิทัฯ สามารถผ่านพ้นวกิฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี พ.ศ. 
2540 ได้ ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจึงถือ
เป็นหนึ่งในนโยบายส�าคญัทีบ่ริษัทฯ ยึดถือและปฏบิตัิมาโดยตลอด
เพือ่ให้การด�าเนนิธรุกจิราบรืน่และลดความเสีย่งจากปัจจัยภายนอกลง

ความเสี่ยงจากเหตุภัยภิบัติทางธรรมชาติ

2.7 ควำมเสี่ยงอันเนื่องมำจำกเหตุภัยภิบัติทำงธรรมชำติ

ควำมเสี่ยง : บริษัทฯด�าเนินธุรกิจโดยมีนโยบายการจัดเก็บ
สนิค้าเพือ่เตรยีมความพร้อมในการให้บรกิาร ดงันัน้แล้วหากเกดิภยั
พิบัติทางธรรมชาติอันจะส่งผลกระทบต่อสินค้าคงคลัง บริษัทฯ  
มีแนวโน้มที่จะสูญเสียรายได้ในส่วนนั้นๆ ไป อย่างไรก็ตามบริษัทฯ 

แนวทำงในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงหลัก : บริษัทฯ มีการท�า
ประกันภัยเต็มจ�านวน ซ่ึงครอบคลุมถึงสินค้าคงคลังและค่าเสีย
โอกาสทางธุรกิจ ซึ่งอาจผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติเหล่านั้น

ความเสีย่งด้านการบรหิารและผูถื้อหุน้รายใหญ่

2.8 ควำมเสีย่งอนัเนือ่งมำจำกบรษิทัมผีูถ้อืหุน้รำยใหญ่ถอืหุน้
เกินกว่ำร้อยละ 50

ควำมเสี่ยง : ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 กลุ่มอนันตรัมพร (ซึ่ง
ประกอบด้วย นายสมบตั ิอนันตรมัพร, ดร. ชลดิา อนนัตรมัพร, นาย
ณัฐนัย อนันตรัมพร และบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จ�ากัด) ถือหุ้น
ของบริษทัฯ รวมกันทัง้สิน้  279,061,951  หุ้น คดิเป็นร้อยละ 51.33 
ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งท�าให้กลุ่ม
อนันตรัมพร สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด 
ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการแต่งตัง้กรรมการหรอืการขอมตใินเรือ่งอืน่ๆ ท่ี
ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมาย
หรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงอาจเกิดความเสี่ยงแก่ผู้ถือหุ้นรายอื่น 
จากการที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ
ตรวจสอบ และถ่วงดุลเรื่องที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้

แนวทำงในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงหลัก : เพื่อให้การด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส และมีการถ่วงดุลอ�านาจใน
การบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดโครงสร้างการจัดการ
ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ  
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คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ 
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบไปด้วยบุคลากรที่มี
ความรูค้วามสามารถ และมกีารก�าหนดขอบเขตการด�าเนนิงานและ
การมอบอ�านาจให้แก่กรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจน มีการ
ก�าหนดมาตรการการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุมกิจการ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
อีกทั้งยังมีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่ เป ็นอิสระเข้าร ่วมใน 
คณะกรรมการบริษัทจ�านวน 3 ท่าน โดยทุกท่านรับหน้าที่เป็น 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบ  
ถ่วงดลุการตดัสนิใจ และพจิารณาอนมุตัริายการต่างๆ ก่อนน�าเสนอ
ต่อผูถ้อืหุน้ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัจัดให้มหีน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของบริษทัฯ โดยมหีน้าทีห่ลกัในการดูแลระบบควบคมุภายในเพือ่ให้
เป็นไปตามระบบงานทีไ่ด้ก�าหนดไว้

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

2.9 ควำมเส่ียงจำกกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Transformation)

ควำมเสี่ยง : เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากใน
การด�าเนินชีวิตประจ�าวันและการท�าธุรกิจ อาทิ การน�าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาให้ในการขนส่ง การท�าการตลาด การจ�าหน่ายสินค้า
ออนไลน์ หรือการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ซ่ึงในระยะยาวการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้บริษัทฯสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขัน 

แนวทำงในกำรจัดกำรควำมเส่ียงหลัก : บริษัทฯ ได้จัดให้มี
การพัฒนาทัง้สนิค้าและความรูข้องพนกังานอยูเ่สมอ ท�าให้บรษิทัฯ 
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที โดย
การส�ารวจความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันรวมถึงการส�ารวจ

ความเคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีในตลาดโลก 
ผ่านการดูงานแสดงสินค้าในต่างประเทศอยู่อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้
สินค้าและบริการของบริษัทฯ มีการพัฒนาและก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการติดตามและ
วเิคราะห์แนวโน้มฝึกอบรมให้แก่ทัง้พนกังานภายในบรษิทัฯ เองและ
ให้แก่ลูกค้าทั่วไปที่สนใจอีกด้วย 

อน่ึง บริษัทฯ ยังได้น�าความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีมาเป็นโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้
สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรวิศวกรรมที่มีนวัตกรรมสินค้า
ใหม่ๆ ส�าหรับตลาดใหม่มาโดยตลอด และสามารถปรับปรุง
กระบวนการท�างาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

2.10 ควำมเสี่ยงด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์

ควำมเสี่ยง : การด�าเนินธุรกิจธุรกิจของบริษัทต้องอาศัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการด�าเนินงาน บริษัทจึงต้องเผชิญกับภัย
คุกคามทางไซเบอร์ทั้งจากภายในและภายนอก เช่น การละเมิด
มาตรการความปลอดภัย หรือการโจมตีทางไซเบอร์ ซ่ึงอาจส่งผล
ให้การด�าเนินธุรกิจหยุดชะงัก ข้อมูลสูญหาย ความลับทางธุรกิจรั่ว
ไหลและมีผลกระทบต่อการด�าเนนิงานและช่ือเสยีงของบรษิทั ทัง้น้ี
บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าบริษัทจะประสบความส�าเร็จในการ
ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ได้

แนวทำงในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงหลัก : บริษัทได้จัดท�ากรอบ
การด�าเนินงานเพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และจัดให้มี
กระบวนการรวมถึงเครื่องมือ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้สื่อสารกับ
พนักงานรับทราบเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ด้านความปลอดภัยของ
ข้อมูล เพื่อเพิ่มความตระหนัก และความสามารถในการตอบสนอง
ต่อภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้น
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โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร

หลักทรัพย์ของบริษัท
1.	 จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 543,635,979 บาท (หุ้นสามัญ 543,635,979 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท) 
เรียกช�าระแล้ว 543,632,325 บาท (หุ้นสามัญ 543,632,325 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท) 

2.		ข้อจ�ำกัดกำรโอนหุ้น

หุน้ของบริษัทฯ ให้โอนกนัโดยไม่มข้ีอจ�ากดั และหุน้ทีถื่อโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหน่ึงต้องมจี�านวนรวมกนัไม่เกนิร้อยละ 40 ของ
จ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด การโอนหุ้นรายใดท่ีจะท�าให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทฯ เกินอัตราส่วนข้างต้น 
บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทฯ รายนั้นได้

3.		รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	10	รำยแรก	มีดังนี้

ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

หมำยเหตุ  1 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จ�ากัด ประกอบด้วย นายสมบัติ  อนันตรัมพร ถือหุ้นร้อยละ 30 และ  
 ดร. ชลิดา อนันตรัมพร ถือหุ้นร้อยละ 30

ล�ำดับที่ รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้นสำมัญ สัดส่วนกำรถือหุ้น (%)

1 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จ�ากัด1 136,167,187 25.048

2 ดร. ชลิดา        อนันตรัมพร 74,506,840 13.705

3 นายสมบัติ    อนันตรัมพร 67,878,137 12.486

4 นายศักดิ์ชัย  ศักดิ์ชัยเจริญกุล 10,000,000 1.839

5 นายวิบูลย์    วัชรสุรังค์ 9,865,575 1.815

6 นายธวัช       ธนาวุฒิวัฒนา 7,022,850 1.292

7 นายมนต์ชัย    ลีศิริกุล 6,150,000 1.131

8 น.ส. ดรุณีย์     ลีศิริกุล 5,908,800 1.087

9 นายอนันตชัย   ศักดิ์ชัยเจริญกุล 4,989,200 0.918

10 บริษัท ไทยเอ็นดีวีอาร์ จ�ากัด 4,715,475 0.867

รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก 327,204,064 60.19

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 216,428,261 39.81

จ�ำนวนหุ้นที่ออกและจ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด 543,632,325 100.00
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4.	บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด	มีผู้ถือหุ้น	ดังนี้

5.		ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ

 5.1 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ำกัด (มหำชน) สูงสุด 10 รำยแรก ดังนี้

 5.2 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพำเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ดังนี้

หมำยเหตุ  : ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

ล�ำดับที่ รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้นสำมัญ สัดส่วนกำรถือหุ้น (%)

1 นายสมบัติ   อนันตรัมพร 30,0000 30

2 ดร. ชลิดา   อนันตรัมพร 30,0000 30

3 น.ส. ลิลรฎา  อนันตรัมพร 10,000 10

4 นาย ณัฐนัย  อนันตรัมพร 10,000 10

5 น.ส. วริษา  อนันตรัมพร 10,000 10

6 น.ส. ชุติภา  อนันตรัมพร 10,000 10

รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 100.00

ล�ำดับที่ รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้นสำมัญ สัดส่วนกำรถือหุ้น (%)

1 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 599,998,600.00 60.00

2 นายชูชาติ  เพ็ชรอ�าไพ 43,800,000.00 4.38

3 นายนเรศ   งามอภิชน 41,600,000.00 4.16

4 นายศึกษิต  เพชรอ�าไพ 23,433,000.00 2.34

5 นางชลิดา  อนันตรัมพรร 16,778,198.00 1.68

6 นายสมบัติ  อนันตรัมพร 14,887,850.00 1.49

7 บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 11,332,300.00 1.13

8 นายวศิน          เดชกิจวิกรม 8,000,000.00 0.80

9 นางสุรินทร์   แสงหาญ 6,200,000.00 0.62

10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 5,645,468.00 0.56

รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก 771,675,416 77.17

ล�ำดับที่ รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้นสำมัญ สดัส่วนกำรถอืหุ้น (%)

1 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 285,198 95.07

2 นายสมบัติ           อนันตรัมพร 14,800 4.93

3 นางสาวขวัญตา      มีสมพร 1  -

4 นางเพ็ญศรี           จันต๊ะคาด 1  -

รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 300,000 100.00
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6.	กำรถือหุ้นของกรรมกำรและผู้บริหำร	ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม	ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงในปี	2561

หมำยเหตุ : 

• จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ในปี 2561 สาเหตุมาจากหุ้นปันผล โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล

• ล�าดับที่ 1 - 9 เป็นกรรมการบริษัท, ล�าดับที่ 10 - 11 เป็นผู้บริหาร

• 1 กรรมการได้เปลี่ยนชื่อสกุล จากเดิมคือ นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เป็น นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ 
  วันที่ 27 มกราคม 2562

รำยชื่อกรรมกำร/ผู้บริหำร
ยอดยกมำ 
ณ วันที่        

29 ธ.ค. 2560

เปลี่ยนแปลง (หุ้น) ยอดคงเหลือ
ณ วันที่         

28 ธ.ค. 2561

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
(ร้อยละ)ได้มำ จ�ำหน่ำย

1.   นายสมบัติ  อนันตรัมพร
 คู่สมรส (ดร. ชลิดา  อนันตรัมพร)
  และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

45,205,984
49,671,227

-

22,672,153
24,835,613

-

-
-
-

67,878,137
74,506,840

-

12.486%
13.705%

-

2. ดร. ชลิดา  อนันตรัมพร
 คู่สมรส  (นายสมบัติ อนันตรัมพร)
 และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

49,671,227
45,205,984

-

24,835,613
22,672,153

-

-
-
-

74,506,840
67,878,137

-

13.705%
12.486%

-

3. นายณัฐนัย  อนันตรัมพร
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

315,305
-

194,482
-

-
-

509,787
-

0.094%
-

4. นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

5.  พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

6. นายธีรกุล  นิยม 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

7. นางสาวขวัญตา  มีสมพร
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

641,915
-

112,912
-

-
-

754,827
-

0.139%
-

8. นางธัญญรัตน์  เรืองบัณฑิต1

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

9. นางเพ็ญศรี  จันต๊ะคาด
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

82,500
-

41,250
-

-
-

123,750
-

0.023%
-

10. นายประสิทธิชัย วีระยุทธวิไล      
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

11. นางสาววริษา  อนันตรัมพร 
   คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
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7.		กำรออกหลักทรัพย์อื่น

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ จ�านวน 1 ชุด ประเภท หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ในนาม “หุ้นกู้ บริษัท
อนิเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนเิคชัน่ จ�ำกัด (มหำชน) ครัง้ที ่1/2561 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” จ�านวนไม่เกนิ 700,000 (เจด็แสน) หน่วย 
มลูค่าทีต่ราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึง่พนั) บาท มลูค่ารวมทัง้สิน้ 700,000,000 (เจด็ร้อยล้าน) บาท โดยเป็นการเสนอขายเฉพาะต่อผูล้งทุน
สถาบนั และ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่เท่านัน้ โดยม ีธนาคารกสกิรไทย จ�ากดั (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุน้กู ้โดยการออกหุน้กูค้รัง้นี ้ได้รบัการอนมุตัิ 
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ซึ่งอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 
1,000,000,000 (หนึ่งพันล้านบาท) โดยรายละเอียดหุ้นกู้ที่ยังมีมูลค่าคงค้าง มีดังต่อไปนี้

8.	นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้ และ 
หักส�ารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่บริษัทฯ มีความจ�าเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ

โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายปันผลใน 3 ปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

หมำยเหตุ * PP (II&HNW) คือ การเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่

หมำยเหตุ: 

 * ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทุนจดทะเบียน 543,635,979 และจะลดทุนจดทะเบียนคงเหลือ 543,632,325

 * มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 อนุมัติการจ่ายปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท จากจ�านวน
หุน้ทีช่�าระแล้วทัง้สิน้ 543,632,325 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไว้ หุน้ละ 1 บาท คิดเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้ส้ินไม่เกนิ  76.11 ล้านบาท

 ทัง้นี ้การจ่ายปันผลดงักล่าวยงัมคีวามไม่แน่นอน เนือ่งจากต้องรอการอนมุตัจิากทีป่ระชุมใหญ่สามญัผู้ถอืหุน้ประจ�า
ปี 2562

สัญลักษณ์
หุ้นกู้พภถะ

วันที่ออก
หุ้นกู้

มูลค่ำหุ้นกู้ 
ณ วันออก

หุ้นกู้ 
(ล้ำนบำท)

มูลค่ำคงค้ำง
ของหุ้นกู้ 

ณ 31 ธ.ค. 
2561 

(ล้ำนบำท)

อำยุหุ้นกู้

วันครบ
ก�ำหนด
ไถ่ถอน
หุ้นกู้

อัตรำ
ดอกเบี้ย 
(ต่อปี)

ประเภท
ของ

กำรเสนอ
ขำย

กำรจัดอับดับ
ควำม

น่ำเชื่อถือ

ILINK201A 6 ก.ค. 2561 700 700 18 เดือน 6 ม.ค. 2563 4.75%
ช�าระทุก
6 เดือน

PP
(II&HNW)*

ไม่มีการจัด
อันดับความ
น่าเชื่อถือ

รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผล ปี 2561* ปี 2560 ปี 2559

1. ก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 182,471,512.00 -32,121,271.00 169,861,109.07

จัดสรรเป็นส�ารองตามกฎหมาย (บาท) 9,123,575.70 - 1,425,732.34

2. ก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักส�ารอง
ตามกฎหมาย (บาท)

173,347,936.30 -32,121,271.00 168,435,376.73

3. จ�านวนหุ้น (หุ้น) 543,632,325* 362,423,986.00 362,423,986

4. ปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น) 0.14 0.55556 0.20

5. ปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) 76.11 201.35 72.48 

6. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับก�าไรสุทธิ (ร้อยละ) 43.91 26.21 43.03
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โครงสร้ำงกำรจัดกำร
โครงสร้างการจัดการของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัท

2) คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ จ�านวน 3 คณะ ได้แก่ 

 2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 2.2  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 2.3  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3) คณะกรรมการบริหาร

 หมำยเหต ุ ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่5/2561 เม่ือวันที ่10 สงิหาคม 2561 ได้มมีตเิป็นเอกฉนัท์ เปลีย่นแปลง 
  คณะกรรมการชุดย่อย จ�านวน 2 คณะ โดยแยกคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและก�ากับดูแลกิจการออกเป็น 2 คณะ คือ 
  (1) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และให้เรือ่งก�ากบัดแูลกจิการ ไปรวมอยูก่บัคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เป็น  
  (2) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ตำรำงกำรด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมกำร

คณะกรรมกำร

คณะกรรมกำร
บริษัท

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง

คณะกรรมกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำร 
สรรหำและก�ำหนด

ค่ำตอบแทน

(9 คน) (3 คน) (5 คน) (3 คน)

1.  นายสมบัติ      อนันตรัมพร (ประธาน) - - -

2.  ดร. ชลิดา       อนันตรัมพร กรรมการ - - กรรมการ

3.  นายณัฐนัย      อนันตรัมพร กรรมการ - - -

4.  นายชูศักดิ์      ดิเรกวัฒนชัย กรรมการ (ประธาน) กรรมการ (ประธาน)

5.  พลเรือเอกอภิวัฒน์   ศรีวรรธนะ กรรมการ กรรมการ (ประธาน) -

6.  นายธีรกุล        นิยม กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

7.  นางสาวขวัญตา    มีสมพร กรรมการ -  - -

8.  นางธัญญรัตน์      เรืองบัณฑิต1 กรรมการ - กรรมการ -

9.  นางเพ็ญศรี           จันต๊ะคาด กรรมการ - กรรมการ -

หมำยเหตุ : 

• กรรมการล�าดับท่ี 4, 5, 6 เป็นกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตามข้อก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ 
  ของบริษัท

• 1 กรรมการได้เปลี่ยนช่ือสกุล จากเดิมคือ นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เป็น นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต ทั้งนี้ มีผล 
  ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2562
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 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมตามตารางการประชุม ดังนี้

รำยชื่อ

กำรประชุม

สำมัญผู้ถือหุ้น 
ประจ�ำปี 2561

คณะกรรมกำร
บริษัท

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง

คณะกรรมกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำร 

สรรหำและ
ก�ำหนดค่ำ
ตอบแทน

(จ�านวน 9 คน) (จ�านวน 9 คน) (จ�านวน 3 คน) (จ�านวน 5 คน) (จ�านวน 3 คน)

(1 ครั้ง) (6 ครั้ง) (6 ครั้ง) (4 ครั้ง) (2 ครั้ง)

1.  นายสมบัติ      อนันตรัมพร 1/1 6/6 - - -

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

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

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

5.  พลเรอืเอกอภวิฒัน์   ศรีวรรธนะ* 1/1 6/6 6/6 4/4 1/2

6.  นายธีรกุล        นิยม1 1/1 4/6 5/6 4/4  -

7.  นางสาวขวัญตา    มีสมพร** 1/1 6/6 - 2/4 -

8.  นางธัญญรัตน์      เรืองบัณฑิต2 1/1 6/6 - 4/4  -

9. นางเพ็ญศรี           จันต๊ะคาด** 1/1 6/6 - 2/4 -

หมำยเหตุ : 

• 1 นายธีรกุล นิยม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนนางเสาวนีย์ กมลบุตร ซึ่งได้ลาออก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561

• ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

  เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวน 2 คณะ โดยแยกคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและก�ากับดูแลกิจการ 
   ออกเป็น 2 คณะ คือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการไปรวมอยู่กับคณะกรรมการ 
   สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

  *แต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงกรรมการ ในคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จ�านวน 1 ท่าน  
   จากเดิมคือ พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ เปลี่ยนเป็น นายธีรกุล นิยม 

  **แต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จ�านวน 1 ท่าน จากเดิมคือ นางสาวขวัญตา 
   มสีมพร  เปลีย่นเป็น นางเพญ็ศร ีจนัต๊ะคาด เพือ่ประสทิธภิาพของการบรหิารความเสีย่งครอบคลมุทัง้ 3 ธรุกจิ ได้แก่ ธรุกจิ 
   จัดจ�าหน่ายสายสัญญาณ, ธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ และธุรกิจโทรคมนาคม

• 2 กรรมการได้เปลี่ยนชื่อสกุล จากเดิมคือ นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เป็น นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่  
  27 มกราคม 2562
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กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้แก่ นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ ดร. ชลิดา อนันตรัมพร เป็นผู้ลงลายมือชื่อและประทับ

ตราส�าคัญของบริษัทฯ

1.	คณะกรรมกำรบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 4 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน 
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายก�าหนด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

โดยม ีนางธญัญรตัน์ เรอืงบณัฑติ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (สายงานสนบัสนนุธรุกจิของกลุ่มฯ) และผู้อ�านวยการฝ่ายบญัชี 
เป็นเลขานุการบริษัท

หมำยเหตุ

• 1 กรรมการได้เปลี่ยนชื่อสกุล จากเดิมคือ นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เป็น นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต ทั้งนี้  
  มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2562

 “บริษัทได้เปิดเผย “ข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ไว้ภายใต้หวัข้อ “การก�ากบัดแูลกจิการ” บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่wwwinterlink.co.th”

โดยม ีนายณฐัพล เกษมทรพัย์ ผูอ้�านวยการแผนกตรวจสอบภายใน เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

หมำยเหตุ 

 * นายชศูกัดิ ์ดเิรกวฒันชยั เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอในการสอบทาน
ความน่าเช่ือถือของงบการเงนิ

ชื่อ-นำมสกุล สัญชำติ ต�ำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรครั้งแรก

1.  นายสมบัติ    อนันตรัมพร ไทย ประธานกรรมการ 18 มีนาคม 2547

2.  ดร. ชลิดา    อนันตรัมพร ไทย กรรมการ 18 มีนาคม 2547

3.  นายณัฐนัย    อนันตรัมพร ไทย กรรมการ 21 พฤศจิกายน 2555

4.  นางสาวขวัญตา   มีสมพร ไทย กรรมการ 18 มีนาคม 2547

5.  นางธัญญรัตน์    เรืองบัณฑิต1 ไทย กรรมการ 18 มีนาคม 2547

6.  นางเพ็ญศรี    จันต๊ะคาด ไทย กรรมการ 3 เมษายน 2549

7.  นายชูศักดิ์    ดิเรกวัฒนชัย ไทย กรรมการอิสระ 2 เมษายน 2553

8.  พลเรือเอกอภิวัฒน์   ศรีวรรธนะ ไทย กรรมการอิสระ 11 สิงหาคม 2560

9.  นายธีรกุล     นิยม ไทย กรรมการอิสระ 3 มกราคม 2561

ล�ำดับที่ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1 นายชูศักดิ์               ดิเรกวัฒนชัย* ประธานกรรมการตรวจสอบ

2 พลเรือเอกอภิวัฒน์     ศรีวรรธนะ  กรรมการตรวจสอบ

3 นายธีรกุล               นิยม  กรรมการตรวจสอบ

2.	คณะกรรมกำรชุดย่อย

2.1	คณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ทั้งหมด 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
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โดยมี นายณัฐพล เกษมทรัพย์ ผู้อ�านวยการแผนกตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมำยเหตุ :  

• ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

  เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวน 2 คณะ โดยแยกคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและก�ากับดูแลกิจการ 
   ออกเป็น 2 คณะ คอื (1) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และให้เรือ่งก�ากบัดแูลกจิการ ไปรวมอยูก่บัคณะกรรมการสรรหา 
   และก�าหนดค่าตอบแทน เป็น (2) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนแต่งตั้ง 

  *แต่งตั้ง เปลี่ยนแปลงกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�านวน 1 ท่าน จากเดิมคือ นางสาวขวัญตา มีสมพร   
   เปลี่ยนเป็น นางเพ็ญศรี  จันต๊ะคาด เพื่อประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้ง 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจ 
   จัดจ�าหน่ายสายสัญญาณ, ธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ และธุรกิจโทรคมนาคม

• 1 กรรมการได้เปลี่ยนชื่อสกุล จากเดิมคือ นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เป็น นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต  ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่  
  27 มกราคม 2562

2.3	คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร		สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 
2 ท่าน และกรรมการ 1 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

โดยมี นางธัญญรัตน์  เรืองบัณฑิต1  เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ  สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

หมำยเหตุ  

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

• เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวน 2 คณะ โดยแยกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการออกเป็น 
  2 คณะ คือ (1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้เรื่องก�ากับดูแลกิจการ ไปรวมอยู่กับคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
  ค่าตอบแทน เป็น (2) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

• *แต่งตัง้และเปลีย่นแปลงกรรมการ ในคณะกรรมการก�ากบัดูแลกจิการ  สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จ�านวน  1 ท่าน จากเดมิ 
  คือ พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ เปลี่ยนเป็น นายธีรกุล นิยม 

• 1 กรรมการได้เปลี่ยนชื่อสกุล จากเดิมคือ นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เป็น นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต  ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่  
  27 มกราคม 2562

2.2	คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 5 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการ 2 ท่าน  
ดังรายนามต่อไปนี้

ล�ำดับที่ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1 พลเรือเอกอภิวัฒน์     ศรีวรรธนะ  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2 นายชูศักดิ์               ดิเรกวัฒนชัย กรรมการ

3 นายธีรกุล               นิยม  กรรมการ

4 นางเพ็ญศรี             จันต๊ะคาด* กรรมการ

5 นางธัญญรัตน์          เรืองบัณฑิต1 กรรมการ

ล�ำดับที่ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1 นายชูศักดิ์     ดิเรกวัฒนชัย ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2 นายธีรกุล      นิยม* กรรมการ

3 ดร. ชลิดา      อนันตรัมพร กรรมการ
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อ�ำนำจอนุมัติของคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่ก�าหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตร

คณะกรรมการบริษัท และมตทิีป่ระชุมผู้ถือหุน้ ซึง่รวมถงึการก�าหนดทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยทุธ์ในการด�าเนนิงาน แผนหลกัในการ
ด�าเนินงาน นโยบายบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณ และแผนการด�าเนินธุรกิจประจ�าปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การก�าหนดเป้า
หมายที่ต้องการของผลการด�าเนินงาน การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้ รายการระหว่างกันที่
ส�าคัญ การก่อตั้ง ควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

อ�ำนำจหน้ำที่ของประธำนกรรมกำร

1. สนับสนุนและควบคุมให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น 
  ไปตามมาตรฐานสูงสุดของหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

2. สนับสนุนให้มีช่องทาง และการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น หน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ 
  บริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ก�าหนดวาระการประชุม ควบคุม และด�าเนินการประชุมของคณะกรรมการ รวมถึงการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น หลักการและเหตุผล เพื่อประกอบการตัดสินใจ

4. ก�าหนดขัน้ตอน หรอืวธีิการสรรหาและแต่งตัง้คณะกรรมการ และกรรมการชดุย่อยให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และสามารถสนบัสนนุ 
  การปฏิบัติงานของบริษัทฯ

5. ก�าหนดให้มีการปฐมนิเทศ หรือให้ความรู้เก่ียวกับกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ ต่อกรรมการ และกรรมการที่ได้รับต�าแหน่ง 
  กรรมการใหม่

6. สนับสนุนกรรมการผู้จัดการในการพัฒนา และก�าหนดกลยุทธ์ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการให้ค�าแนะน�าในการ 
  ด�าเนินงานด้านต่างๆ 

7. สนับสนุนให้มีการสื่อสาร และสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรรมการบริหาร และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

อ�ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

1. ก�าหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

2. ด�าเนินการตามกลยุทธ์และแผนทางธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

3. ตัดสินใจในเรื่องการด�าเนินงานประมูลงานภายใต้นโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

4. มีอ�านาจอนุมัติค่าใช้จ่ายในการด�าเนินธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท

5. มีอ�านาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ก�าหนดอัตราค่าจ้าง ให้บ�าเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส  
  ส�าหรับพนักงานระดับต�่ากว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา

6. มีอ�านาจกระท�าการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ

7. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงาน

8. ด�าเนินกิจการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9. มีอ�านาจมอบหมายให้ผู้ด�าเนินการแทนในกรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นแต่ละกรณีไป

ทั้งนี้ การมอบอ�านาจดังกล่าวข้างต้นแก่กรรมการผู้จัดการนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของ 
บริษัทฯ และในกรณีที่การด�าเนินการใดที่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
(ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.) กรรมการผู้จัดการไม่มีอ�านาจอนุมัติการด�าเนินการดังกล่าว โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้อง
น�าเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบลงความเห็นและส่งเรื่องต่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ในกรณีที่การท�ารายการใดเป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของ 
บรษิทัฯ หรอืบริษทัย่อยแล้วแต่กรณ ีตามความหมายทีก่�าหนดตามประกาศตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย การท�ารายการดงักล่าวต้อง
ได้รบัมตเิหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษัิทและ/หรอืทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้และ/หรอืปฏบัิติการอืน่ใดตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารตามทีป่ระกาศ
ดังกล่าวก�าหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว
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3.	คณะกรรมกำรบริหำร

คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 8 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

หมำยเหตุ  

• ผู้บริหารระดับสูง ในล�าดับที่ 2-7 ได้รับการแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลงชื่อต�าแหน่ง และความรับผิดชอบในต�าแหน่งหน้าที่ของผู้บริหาร 
  ระดับสูง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561

• ล�าดับที่ 8 นางสาววริษา อนันตรัมพร ได้รับการแต่งตั้งในต�าแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป โดยมีผลวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

• 1 กรรมการได้เปลี่ยนชื่อสกุล จากเดิมคือ นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เป็น นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่  
  27 มกราคม 2562

4.	เลขำนุกำรบริษัทฯ

เพื่อให้การดูแลการด�าเนินการงานด้านเลขานุการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง 
ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท ปัจจุบันผู้ที่ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท คือ *นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต  
(ข้อมูลของเลขานุการบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายชื่อคณะกรรมการบริษัท) 

• * กรรมการได้เปลี่ยนชื่อสกุล จากเดิมคือ นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เป็น นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่  
  27 มกราคม 2562

ค่ำตอบแทนกรรมกำร	และผู้บริหำร	

ค่ำตอบแทนกรรมกำร

คณะกรรมการบริษัท ได้ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส และ
อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น และน�าข้อมูลที่ได้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
เพื่อพิจารณา ก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย 2 ส่วนคอื ค่าเบีย้ประชุม ค่าบ�าเหนจ็ประจ�าปี โดยไม่มสิีทธปิระโยชน์อืน่ๆ ซึง่เบีย้ประชมุดงักล่าว 
จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น โดยในคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการทุกคนจะได้ค่าเบี้ยประชุมเท่ากัน ในขณะที่ประธานกรรมการจะได้มากกว่ากรรมการคนอื่น ส�าหรับคณะกรรมการ
ชดุย่อยทัง้ 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน กรรมการ
ทุกคนจะได้ค่าเบ้ียประชุมเท่ากัน ในขณะท่ีประธานกรรมการจะได้มากกว่ากรรมการคนอื่น ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับ 

ล�ำดับที่ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1 นายสมบัติ   อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

2 ดร. ชลิดา  อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการใหญ่  

3 นายณัฐนัย  อนันตรัมพร กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงานโทรคมนาคม)

4 นางสาวขวัญตา  มีสมพร กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  (สายงานธุรกิจจัดจ�าหน่าย)

5 นางธัญญรัตน์  เรืองบัณฑิต1 กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มฯ/  
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี และเลขานุการบริษัท

6 นางเพ็ญศรี  จันต๊ะคาด กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  (สายงานการเงินของกลุ่มฯ)

7 นายประสิทธิ์ชัย      วีระยุทธวิไล       รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานธุรกิจวิศวกรรม และโครงการพิเศษ)

8 นางสาววริษา  อนันตรัมพร ผู้จัดการทั่วไป
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ค่าเบ้ียประชุม เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ส�าหรับบ�าเหน็จกรรมการ จะพิจารณาถึง
ความเหมาะสม และเปรยีบเทยีบกบับรษิทัอืน่ทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมเดยีวกนั และมขีนาดธรุกจิใกล้เคียงกนั ตลอดจนค�านงึถงึผลการด�าเนนิ
งานของบริษัท  ผลงาน และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และสภาวการณ์ของธุรกิจโดยรวม

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท ได้ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส และ
อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน  โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้จิารณาค่าตอบแทน โดยพจิารณาถงึผลการด�าเนนิงานของบรษิทั  ผลการด�าเนนิงานของผู้บรหิาร
ระดับสูงแต่ละคน ทั้งนี้ เพื่อสามารถจูงใจ และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้

ส�าหรบัค่าตอบแทนและโบนสัประจ�าปีของผูบ้รหิารระดบัสงู จะมหีลกัเกณฑ์ในการพิจารณาทีแ่น่นอน โดยพจิารณาจากผลการด�าเนนิ
งานของบรษัิทฯ สภาวะเศรษฐกจิโดยรวม และผลการท�างานของผู้บรหิารระดบัสูงแต่ละคน ซึง่จะมกีารช้ีแจงหลักเกณฑ์ให้ทราบล่วงหน้า
ก่อนที่จะประเมินผลในปลายปี โดยคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาก่อนน�าเสนอให้คณะ
กรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป

1.		ค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย

โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2561 ที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�า
ปี 2561 ให้ใช้อัตราค่าตอบแทนเดิม มาตั้งแต่ปี 2559 ตามรายละเอียดดังนี้

หมำยเหตุ  

• * ยกเว้น กรรมการ และอื่นๆ ที่เป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนประจ�า

• ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์  
  เปลีย่นแปลงคณะกรรมการชดุย่อย จ�านวน 2 คณะ โดยแยกคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและก�ากบั 
  ดูแลกิจการออกเป็น 2 คณะ คือ (1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้เรื่องก�ากับดูแลกิจการ  
  ไปรวมอยู่กับคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เป็น (2) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ  
  สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

รำยละเอียด เบี้ยประชุมต่อครั้ง/คน

1. คณะกรรมกำรบริษัท/สำมัญผู้ถือหุ้น
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ

9,000 บาท/ครั้ง
6,000 บาท/ครั้ง

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ

9,000 บาท/ครั้ง
6,000 บาท/ครั้ง

3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ*

5,000 บาท/ครั้ง
3,000 บาท/ครั้ง

4. คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ*

5,000 บาท/ครั้ง
3,000 บาท/ครั้ง

ค่ำบ�ำเหน็จประจ�ำปีกรรมกำร
1. ประธานกรรมการบริษัท
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. กรรมการบริษัท ท่านละ
4. กรรมการตรวจสอบ ท่านละ

105,875 บาท/ปี
105,875 บาท/ปี
84,700 บาท/ปี
84,700 บาท/ปี

ผลประโยชน์อื่นใด ไม่มี
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ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการ ดังนี้

(1) ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่ำตอบแทนอื่นๆ ของกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทฯ

 •  กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

หมำยเหตุ  

• 1 นายธีรกุล นิยม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนนางเสาวนีย์ กมลบุตร ซึ่งได้ลาออก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
  บริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561

• 2 กรรมการได้เปลี่ยนชื่อสกุล จากเดิมคือ นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เป็น นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่          
  27 มกราคม 2562

• ไม่มีการจ่ายเบ้ียประชุมส�าหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่า 
  ตอบแทน เน่ืองจากกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่า 
  ตอบแทนเป็นผู้บริหาร ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว

รำยชื่อกรรมกำร

ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่ำ
ตอบแทนอื่น 

/ผล
ประโยชน์

อื่นใด 

ค่ำเบี้ยประชุม ปี 2561 (บำท)

ค่ำบ�ำเหน็จ
กรรมกำร 
(บำท)

รวมค่ำ
ตอบแทน
ที่กรรมกำร
แต่ละท่ำน

ได้รับ 
(บำท)

สำมัญ
ผู้ถือหุ้น

คณะ
กรรมกำร
บริษัท

คณะ
กรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมกำร
บริหำร

ควำมเสี่ยง

คณะ
กรรมกำร
ก�ำกับดูแล

กิจกำร 
สรรหำและ
ก�ำหนดค่ำ
ตอบแทน

1.  นายสมบัติ อนันตรัมพร
ประธานกรรมการ

9,000 54,000  - - - 105,875 168,875 ไม่มี

2.  ดร. ชลิดา อนันตรัมพร
กรรมการ

6,000 36,000 - - - 84,700 126,700 ไม่มี

3.  นายณัฐนัย อนันตรัมพร
กรรมการ

6,000 36,000 - - - 84,700 126,700 ไม่มี

4.  นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย
ประธานกรรมการตรวจสอบ

9,000 54,000 54,000 20,000 10,000 105,875  252,875 ไม่มี

5.  พลเรอืเอกอภวิฒัน์ ศรีวรรธนะ
กรรมการตรวจสอบ

6,000 36,000 36,000 12,000 3,000 84,700  177,700 ไม่มี

6.  นายธีรกุล นิยม1 
กรรมการตรวจสอบ

6,000 24,000 30,000 12,000 - 84,700  156,700 ไม่มี

7.  นางสาวขวัญตา มีสมพร
กรรมการ

6,000 36,000 - - - 84,700 126,700 ไม่มี

8.  นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต2

กรรมการ
6,000 36,000 - - - 84,700 126,700 ไม่มี

9. นางเพ็ญศรี จันต๊ะคาด
กรรมการ

6,000 36,000 - - - 84,700 126,700 ไม่มี

รวม 60,000 348,000 120,000 44,000 13,000  804,650  1,389,650 -
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(2) ค่ำตอบแทนผู้บริหำร

ส�าหรับค่าตอบแทนของผู้บริหารท่ีเป็นตัวเงิน ประจ�าปี 2561  ได้แก่ เงินเดือน โบนัสและผลประโยชน์อ่ืน คิดเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 
30,357,713 บาท

นโยบำยด้ำนบุคลำกร
บุคลำกร

บุคลากร ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงาน บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญและวางแนวทางนโยบาย
ในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ มีความรู้ ความช�านาญ และมีการเชี่ยวชาญในการให้
บริการแก่ลูกค้าของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีระบบการอบรมพนักงานตั้งแต่การปฐมนิเทศส�าหรับพนักงานเข้าใหม่ และมีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ และวัด
ความสามารถของพนกังานตลอดทัง้ปี นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัมกีารจดัท�าแผนพฒันาความก้าวหน้ารายบคุคล (IDP) เพือ่เตรยีมความพร้อม
ให้กับบุคลากรให้มีศักยภาพความสามารถในการท�างานส�าหรับต�าแหน่งงานที่สูงขึ้นไป และสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายใน
สายอาชีพของตนได้

บริษัทฯปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพ การสมรส 
ภาษาหรอืต�าแหน่ง ไม่มกีารใช้หรอืสนบัสนนุการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนษุย์ และไม่สนบัสนนุแนวทางการทจุรติและคอรปัชันทกุรปูแบบ 
โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงาน เช่น การตรวจสุขภาพประจ�าปี  การจัดกิจกรรม 5 ส  การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัย การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆให้กับพนักงาน การจัดสถานที่ออกก�าลังกาย เพื่อให้พนักงาน 
ได้ผ่อนคลายจากการท�างานและได้ใช้เวลาท�ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน รวมทั้งยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว  
การสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายละเอียดเกี่ยวกับจ�านวนพนักงานและการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน
ตามรายละเอียดดังนี้

ตำรำงแสดงจ�ำนวนพนักงำน	(หน่วย	:	คน)

ค่ำตอบแทน จ�ำนวนเงิน (บำท)

เงินเดือน 25,829,070

โบนัส 3,856,780

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 671,863

รวม 30,357,713

บริษัท ณ 31 ธันวำคม 2560 ณ 31 ธันวำคม 2561

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 391 418

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) 627 728

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด 55 80

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ�ากัด 1 1

รวม 1,078 1,227
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ผลตอบแทนพนักงำน	และสวัสดิกำรอื่นๆ	มีดังนี้

1.  ผลตอบแทน (ท่ีไม่เป็นตัวเงิน) ได้แก่ ชุดเครื่องแบบยูนิฟอร์ม อุปกรณ์เสริมการท�างาน อาทิ หมวกและรองเท้าเซฟตี้, เข็มขัด  
  พยุงหลัง, เสื้อกันฝน, หน้ากากอนามัย, ยารักษาโรคพื้นฐาน เป็นต้น

2.  ผลตอบแทน (ที่เป็นตัวเงิน) ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง โบนัส เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เงินสมทบโครงการ 
  ร่วมทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) 

โครงกำรร่วมทุนระหว่ำงนำยจ้ำงแล้วลูกจ้ำง	(EJIP)	มีรำยละเอียดดังนี้

 ส�าหรบัค่าตอบแทนรวมของพนกังาน ประจ�าปี 2561 ได้แก่ เงนิเดอืน ค่าล่วงเวลา เบีย้เล้ียง โบนสั และผลประโยชน์อืน่ คิดเป็นจ�านวน
ทั้งสิ้น 498,939,071.54 บาท

ตำรำงแสดงผลกำรจ่ำยค่ำตอบแทนพนักงำน	(หน่วย	:	บำท)

บริษัทที่เข้ำร่วมโครงกำร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

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

พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ พนักงานที่พ้นการทดลองงานแล้ว โดยเป็นไปตามความสมัครใจ

รูปแบบโครงการ เงินส่วนที่พนักงานจ่ายเพื่อเข้าร่วมโครงการ: ร้อยละ 3 ของเงินเดือน 
เงินส่วนที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ: อัตราร้อยละ 100 ของเงินที่
พนักงานจ่ายเข้าโครงการ

ก�าหนดการซื้อหุ้นเข้าโครงการ ทุกเดือน

เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์ ปีที่ 1-8 : ไม่สามารถขายหุ้นได้ทั้งจ�านวน
ครบ 8 ปี : อนุญาตให้ขายหุ้นได้ทั้งจ�านวนที่สะสมได้
กรณีลาออกระหว่าง 1-5 ปี : หุ้นที่เป็นส่วนสะสมของพนักงานยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของ
พนักงาน ส่วนหุ้นที่บริษัทฯ สมทบทั้งหมด พนักงานต้องคืนให้กับโครงการ EJIP ฯลฯ
กรณีลาออกระหว่าง 6-8 ปี : หุ้นที่เป็นส่วนสะสมของพนักงานทั้งหมด และหุ้นส่วนที่
บริษัทฯ สมทบและถือครองไม่ต�่ากว่า 3 ปี (ค�านวณจากเดือนที่น�าส่งส่งเงินลงทุน) ยังคง
เป็นกรรมสิทธิ์ของพนักงาน ส่วนหุ้นที่บริษัทฯ สมทบให้และถือครองต�่ากว่า 3 ปี 
พนักงานต้องคืนให้กับโครงการ EJIP ฯลฯ

ตัวแทนด�าเนินงาน บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ปี 2560 ปี 2561

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 202,964,431.02 235,726,816.30

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) 197,983,134.13 248,061,774.35

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด 2,089,067.78 15,032,444.39

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ�ากัด 110,157.50 118,036.50

รวม 403,146,790.43 498,939,071.54
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กำรก�ำกับดูแลกิจกำร

คณะกรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  บริษัทฯ 
จงึได้ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Corporate Governance Policy) ขึน้  ซึง่แสดงถงึแนวทางในการก�ากบัดูแลกิจการ และ
บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั โดยคณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้รเิร่ิม และมส่ีวนร่วมในการจดัท�าและอนมุตันิโยบายการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดี เพื่อให้บริษัท ฯ มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นด�าเนินธุรกิจด้วย
คุณธรรมและจริยธรรม ด้วยนโยบายการเป็นหุ้นส่วนและพันธมิตรกับลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและสังคม ให้มีพัฒนาศักยภาพในการ
แข่งขันทางธุรกิจและเติบโตควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ

ปี 2561 บริษัทฯ ได้ผลประเมินในเรื่องกำรก�ำกับดูแลกิจกำร และรำงวัลต่ำง ๆ ดังนี้

• ได้รับผลการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed  
Companies - CGR) ประจ�าปี 2561 ในระดับ “ดีมำก” (Very good) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) โดยปี 2561 บริษัทฯ มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม และคะแนนรายหมวดสูงขึ้นกว่าปี 2558-2560 

• ได้คะแนนประเมินประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม เป็นปีแรก ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพ 
(AGM Checklist) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
และสมาคมบริษัทจดทะเบียน 

• ได้รบัรางวลับรษิทัจดทะเบยีนด้านผลการด�าเนนิงาน และบรษิทัยอดเยีย่มด้านนวตักรรม ประจ�าปี 2561 จากส�านกังานนวตักรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)

คณะกรรมการบริษัท  ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการ
ภายในประเทศ เช่น หลกัการก�ากับดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ และของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งอ้างอิงตามนิยาม “Corporate Governance” ของ G20/OECD รวมถึงหลักเกณฑ์ตามโครงการส�ารวจ 
การก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคม 
ส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ในปี 2560 คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน 
ปี 2560 (Corporate Governance Code: “CG Code ปี 2560”) ซึ่งได้วางหลักปฏิบัติส�าหรับคณะกรรมการ 8 ข้อหลัก คือ

1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้น�าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

2 ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 

3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่เอื้อต่อการบรรลุผล

4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และบริหารบุคลากร 

5 ส่งเสริมนวัตกรรมและประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

เพือ่เป็นหลักปฏบิตัใิห้คณะกรรมการบริษัท น�าไปปรบัใช้ในการก�ากบัดแูลให้กจิการมผีลประกอบการทีด่ใีนระยะยาว น่าเชือ่ถอืส�าหรบั
ผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างย่ังยืน ทั้งน้ี ในปี 2561 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการน�าหลักปฏิบัติ
ตาม CG Code ไปปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และก�าหนดแนวปฏิบัติเพิ่ม
เติมที่บริษัทควรจะด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม กับสภาพการณ์ของบริษัท และพิจารณาทบทวนเป็นประจ�าทุกปี อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง และอาจมีการปรับใช้ในระหว่างปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจขององค์กร
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หมวดที่ 1 

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น�าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้
กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการมีอ�านาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท อีกทั้ง
ก�าหนดเป้าหมายแนวทาง นโยบาย แผนงานการด�าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมก�ากับดูแล (Monitoring and 
Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก�าหนด กฎหมายว่าด้วย 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น 
การท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันและได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่นไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและรายการตรวจสอบในที่เพียงพอและเหมาะสม

กำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทกับฝ่ำยจัดกำร

คณะกรรมการได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน โดย
กรรมการบรษิทัท�าหน้าทีใ่นการก�าหนดนโยบาย และก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของฝ่ายจดัการในระดับนโยบาย ในขณะทีฝ่่ายจดัการของ
บรษิทั ท�าหน้าทีบ่ริหารงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบริษทัก�าหนด รบัผดิชอบผลการด�าเนนิงานโดยรวม ควบคมุ
ค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจ�าปี

เรื่องที่คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลด�ำเนินกำร

  ก�าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการประกอบธุรกิจ

  สร้างวัฒนธรรมองค์กร ยึดมั่นในจริยธรรม

  ดูแลโครงสร้างและปฏิบัติของคณะกรรมการให้เหมาะสมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ 
   อย่างมีประสิทธิภาพ

  สรรหา พัฒนา ก�าหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

  ก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนเป็นเครือ่งจงูใจให้บคุลากรปฏบิตังิานให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกัขององค์กร

ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่ควรแทรกแซงการตัดสินใจของฝ่ายจัดการ ซึ่งให้ด�าเนินการรับผิดชอบตัดสินใจด�าเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง 
การรับบุคลากรเข้าท�างาน ตามกรอบกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว (อนุมัติด�าเนินการโดยฝ่ายบริหาร) หรือการ
อนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย

เรื่องที่ด�ำเนินกำรร่วมกับฝ่ำยจัดกำร

  ก�าหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจ�าปี

  ดูแลความเหมาะสม เพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

  ก�าหนดอ�านาจด�าเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ

  ก�าหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนา และงบประมาณ

  การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน

  การดูแลให้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและอื่นๆ ให้มีความน่าเชื่อถือ

ควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยจัดกำรของคณะกรรมกำร

กำรแยกอ�ำนำจหน้ำที่ของประธำนกรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม เนื่องจากต�าแหน่ง
ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ เป็นบุคคลคนเดียวกัน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสมดุลในอ�านาจการด�าเนินงาน 
บรษัิทฯ จงึได้แยกอ�านาจหน้าทีข่องประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ออกจากกนั เพือ่ให้เกดิความชดัเจนในการปฏบิตัหิน้าที่
อย่างโปร่งใส และมปีระสทิธิภาพ (รายละเอยีด ปรากฏในหวัข้อ “โครงสร้ำงกำรถอืหุ้นและกำรจัดกำร” ในรายงานประจ�าปี)
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บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคช่ัน จ�ากัด (มหาชน) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท อินเตอร์ล้ิงค์  
เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด ได้ประกาศนโยบายคุณภาพใหม่แยกตามธุรกิจแต่ละบริษัท เพื่อให้ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001 : 2015 ของแต่ละบริษัทที่ด�าเนินการอยู่สามารถด�ารง คงอยู่ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2562 ดังนี้

นโยบำยคุณภำพ	(Quality	Policy)	

1.    บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณ ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนและ“ผู้น�ำเข้ำและค้ำส่ง อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค (Networking)”

2.   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ำกัด (มหำชน)

ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกทั่วไทย, ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ปลอดภัยและทันสมัยที่สุด

3.    บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพำเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด

ผู้ให้บริการและเชี่ยวชาญงานสร้างโครงการวิศวกรรม ระบบไฟฟ้า ดิจิตอล และการขนส่ง

หมวดที่ 2
ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการบริหาร ก�าหนด วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ (Objectives) เป็นไปเพื่อ
ความเติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเหมายหลักที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้กิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียและ
สังคมโดยรวม ดังนี้;

1. วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (Objectives) ท่ีชัดเจน เหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการก�าหนดรูปแบบธุรกิจ  
(Business model) และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดท�าเป็น ค�าขวัญ วิสัยทัศน์ ปรัชญา นโยบาย 
เป้าหมาย ปฏิญญา และความมุ่งมั่น ดังนี้ 
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2. ค่านิยมขององค์กร (Core Value) คือ แนวปฏิบัติที่เหมาะสมซึ่งก�าหนดเป็นนโยบาย  เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนปฏิบัติ อันจะ
ท�าให้เกิดความเป็นระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติงาน  และส่งผลให้ภาพรวมการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร

ค่ำนิยมขององค์กร	:	คือค�ำว่ำ	“คนดี คนเก่ง”		ซึ่งมีโดยมีแนวปฏิบัติที่เหมำะสม	ดังนี้	:	

 3. คณะกรรมการส่งเสรมิการสือ่สาร และเสริมสร้างให้วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กรสะท้อนอยูใ่นการตดัสนิใจและการ
ด�าเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

 4. คณะกรรมการจัดท�ากลยุทธ์และแผนงานประจ�าปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยค�านึงถึงปัจจัย
แวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเส่ียงที่ยอมรับได้และควรสนับสนุนให้มีการจัดท�าหรือทบทวนวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และกลยุทธ์ส�าหรับระยะปานกลาง 3-5 ปีด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจ�าปีได้ค�านึงถึงผลกระทบในระยะเวลา
ที่ยาวขึ้น และยังพอจะคาดการณ์ได้ตามสมควร

หมวดที่ 3
เสริมสร้างคณะกรรมการที่เอื้อต่อการบรรลุผล
 คณะกรรมการรับผิดชอบในการก�าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็น
อสิระ ทีเ่หมาะสมและจ�าเป็นต่อการน�าพาองค์กรสูว่ตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัทีก่�าหนดไว้ โดยคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ
ที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ ที่จ�าเป็นต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.	คณะกรรมกำรบริษัท

	 	องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท

 1. คณะกรรมการบริษัทไม่จ�าเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

 2. คณะกรรมการบริษัทให้มีจ�านวนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก�าหนด แต่ต้องมีจ�านวนอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน และกรรมการ 
  ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

 3. คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 
  3 คน

 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการและอาจเลือกรองประธานกรรมการและต�าแหน่งอื่น
ตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้

1. เหตุผล

2. ใฝ่หาความรู้

3. มีทัศนคติที่ดี

4. ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม

5. เห็นแก่ส่วนรวม

6. ต้องเป็นคนมีน�้าใจ

7. มีความวิริยะอุตสาหะ

8. มีวินัยและสัมมาคารวะ

9. รู้หน้าที่ในงาน ในครอบครัว และในสังคม

10. รักษาชื่อเสียงทั้งของตนเองและบริษัท

1. เก่งคน

2. เก่งคิด

3. เก่งงาน

4. เก่งเรียน

คนดี คนเก่ง
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	 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริษัท

 1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีความซ่ือสัตย์สุจริตมีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู ้
  ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้

 2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้ 
  รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ ้นตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 
  ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 3. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือ 
  กรรมการในนติิบคุคลอืน่ซึง่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและแข่งขนักับกจิกรรมของบรษิทั ไม่ว่าจะท�าเพือ่ประโยชน์ 
  ตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

 4. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติท่ีเก่ียวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทก�าหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับกฎเกณฑ์ท่ี 
  เกี่ยวข้องท่ีก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม ่
  ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนัน้ยงัสามารถเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิทัโดยให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระ

	 วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรบริษัท

 คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดให้กรรมการมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการซึง่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ อาจได้รบั
การเลือกตัง้ให้กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งได้อกีวาระหน่ึงทัง้นี ้กรรมการอสิระจะมวีาระการด�ารงต�าแหน่งรวมไม่เกนิ 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการ
บริษัทจะเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

	 ขอบเขต	อ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท

 1. คณะกรรมการมีอ�านาจและหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการจดัการบรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบังคบัของ 
  บรษัิท ตลอดจนมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทีช่อบด้วยกฎหมาย ด้วยความซือ่สตัย์สจุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั

 2. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี ภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท

 3. ควรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 6 ครั้ง/ปี 

 4. จัดท�าและรับผิดชอบต่อการจัดท�าและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และ 
  น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

 5. ก�าหนดเป้าหมายแนวทาง นโยบาย แผนงานการด�าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมก�ากับดูแล (Monitoring and  
  Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก�าหนดไว้อย่างมี 
  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 6. การก�าหนดนโยบายการบริหารจดัการความเสีย่ง (Risk Management Policy) และก�ากบัดแูลให้ฝ่ายบริหาร ปฏบิตัติามนโยบาย 
  และรายงานผลให้คณะกรรมการทราบ รวมถงึจดัให้มกีารทบทวนระบบหรอืประเมนิประสทิธภิาพของการจดัการความเสีย่งอย่าง 
  สม�่าเสมอ และมีระบบจัดการที่มีประสิทธิผลครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

 7. พจิารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนมุตัแิผนการขยายธรุกจิโครงการลงทนุขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทนุทีเ่สนอโดยฝ่าย 
  บริหาร

 8. จัดท�ารายงานประจ�าปี และการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาในรายงาน 
  ประจ�าปีดังกล่าว และน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

 9. ก�ากับและดูแลการบริหารจัดการและการด�าเนินงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนด กฎหมาย 
  ว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ   ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย  
  อาทิเช่น การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันและได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น รวมทั้ง 
  จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและรายการตรวจสอบในที่เพียงพอและเหมาะสม 

 10. สนับสนุนให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีมาตรการตามแนวทางขององค์กร 
  ต่อต้านคอร์รัปชัน (CAC)
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 11. พิจารณาก�าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ�านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นตามความ 
  เหมาะสม ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง คณะกรรมการก�ากบัดูแลกจิการ สรรหาและก�าหนด 
  ค่าตอบแทน เป็นต้น และก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ 
  คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง ไว้อย่างชัดเจน

   ทัง้นี ้การมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจหน้าทีท่ีก่�าหนดนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ�านาจทีท่�าให้คณะกรรมการบรหิาร 
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งม ี
  ส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท�ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไป 
  ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติ

 12. คณะกรรมการมอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ 
  โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจหน้าตามที่คณะกรรมการเห็น 
  สมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการ 
  มอบอ�านาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

   ทั้งน้ี การมอบอ�านาจน้ันต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการ 
  ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะท�าข้ึนกับบริษัท  
  หรือบรษิทัย่อย (ถ้าม)ี (ตามทีน่ยิามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ / 
  หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเง่ือนไข 
  การค้าโดยท่ัวไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์  
  เงือ่นไข และวิธกีารตามทีก่�าหนดเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกัน และรายการได้มาหรอืจ�าหน่ายไป ซึง่ทรพัย์สินทีส่�าคัญของบรษิทั 
  จดทะเบียนตามประกาศ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ / หรือประกาศอื่นใด 
  ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 13. คณะกรรมการได้ดูแล ก�าหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิด 
  กรณีที่ผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

 14. คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยมอบหมายผ่าน 
  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 15. คณะกรรมการได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ กระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยมอบหมายผ่าน 
  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

 16. คณะกรรมการได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยมอบหมายผ่านคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนด 
  ค่าตอบแทน 

 17. คณะกรรมการสนับสนุนกรรมการให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู ้
  ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

 18. คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้ก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวน 
  บริษัทจดทะเบียน ท่ีกรรมการแต่ละคนจะไปด�ารงต�าแหน่ง ไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีของ 
  กรรมการได้อย่างเต็มที่

 19. คณะกรรมการท�าหน้าทีใ่นการพจิารณาก�าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกจิ และยทุธศาสตร์ ของบริษทั และทบทวนวสัิยทศัน์ พันธกจิ และ 
  ยุทธศาสตร์ อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานได้มีจุดมุ่งหมายในการด�าเนินธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน 

 20. คณะกรรมการได้มีการติดตาม ดูแลให้มีการน�ากลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติใช้ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจ�า 
  ไตรมาส คณะกรรมการได้ติดตามผลการด�าเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยก�าหนดให้มีการรายงานผลการด�าเนินงาน และผล 
  ประกอบการของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่บริษัทฯ วางไว้

 21. คณะกรรมการพิจารณา และจดัให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสีย่งของบรษิทั โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี

 22. คณะกรรมการได้ก�าหนดแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงหลัก (Key Risk) ของบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี

99บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



 23. คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 24. คณะกรรมการมกีารแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการ และฝ่ายจดัการ / ประธานกรรมการ / กรรมการ 
  ผู้จัดการใหญ่ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี

 25. คณะกรรมการจัดให้มีกระบวนการ หลักเกณฑ์การประเมินผลงานประจ�าปีของคณะกรรมการแบบทั้งคณะ คณะกรรมการ 
  ชุดย่อย แบบรายบุคคล และประเมินผู้บริหารสูงสุด (CEO)

 26. คณะกรรมการมีการแต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่ง เลขานุการบริษัท เพื่อท�าหน้าที่ต่างๆ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี

 27. พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุ้นกู้ เพื่อน�าเสนออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

 28. พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานในวงเงินที่เกินกว่าอ�านาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้น�าเสนอขออนุมัติต่อที่ 
  ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

 29. คณะกรรมการจดัให้มช่ีองทางทีผู่ม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ สามารถตดิต่อ/ร้องเรยีนในเรือ่งทีอ่าจเป็นปัญหา กบัคณะกรรมการโดยตรง  
  โดยจัดให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจท�าให้เกิดความเสียหาย 
  ต่อบรษิทั โดยมอบหมายให้กรรมการอสิระ ในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้บัรายงาน หรอืเรือ่งร้องเรียน และท�าการสอบสวน  
  และรายงานต่อคณะกรรมการ

 30. คณะกรรมการมีการก�าหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ก�าหนดตารางเวลา 
  การประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งต่อกรรมการแต่ละคนให้รับทราบตั้งแต ่
  ต้นปี เพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความส�าคัญเร่งด่วน

 31. คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้า อย่างน้อย  
  5 วันท�าการ เพื่อให้คณะกรรมการได้ทราบถึงวาระการประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ

 กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท

 1.  บริษัทฯ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการประชุมคณะกรรมการในข้อบังคับของบริษัทฯ  จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง 
  หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ ในกรณทีีป่ระธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรอืไม่สามารถปฏิบตัหิน้าทีไ่ด้  
  ถ้ามรีองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืมีแต่ไม่สามารถปฏบิติัหน้าทีไ่ด้  
  ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

   การวนิจิฉยัชีข้าดของทีป่ระชมุคณะกรรมการให้ถอืเสยีงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึง่มเีสยีงหนึง่ในการลงคะแนน กรรมการ 
  ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น 
  อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

 2. กรรมการบริษัทฯ ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการด�าเนินธุรกิจ 
  ของบริษัท ซึ่งมีการก�าหนดตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งต่อกรรมการแต่ละท่านให้รับทราบตั้งแต่ต้นปี เพ่ือ 
  จัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความส�าคัญเร่งด่วน

 3. ในปี 2561 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จ�านวน 6 ครั้ง เป็นการประชุมที่ก�าหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี 6 ครั้ง โดยไม่มี 
  การประชมุครัง้พเิศษ ทัง้นี ้การประชุมแต่ละคร้ังได้มกีารจดัส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระส่งให้กบักรรมการ 
  บริษัทแต่ละคนล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทแต่ละคนมีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ  
  อย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและก�าหนด 
  วันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้

 4. ในการพิจารณาเรืองต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และ 
  เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคดิเหน็ได้อย่างเป็นอสิระ ทัง้นี ้นายสมบตั ิอนนัตรมัพร ประธานในทีป่ระชมุ ได้เข้าร่วมประชมุ 
  คณะกรรมการบริษัท ครบทั้ง 6 ครั้งในปี 2561

100 รายงานประจำาปี 2561



ตำรำงแสดงสัดส่วนร้อยละของกำรเข้ำร่วมประชุมของกำรประชุมของคณะกรรมกำรทั้งหมด	ประจ�ำปี	2561

รำยชื่อ

กำรประชุม

สำมัญผู้ถือหุ้น 
ประจ�ำปี 2561

คณะกรรมกำร
บริษัท

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง

คณะกรรมกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำร 
สรรหำและก�ำหนด

ค่ำตอบแทน

(จ�านวน 9 คน) (จ�านวน 9 คน) (จ�านวน 3 คน) (จ�านวน 5 คน) (จ�านวน 3 คน)

(1 ครั้ง) (%) (6 ครั้ง) (%) (6 ครั้ง) (%) (4 ครั้ง) (%) (2 ครั้ง) (%)

1. นายสมบัติ  อนันตรัมพร 1/1 100 6/6 100 - - - - - -

2. ดร. ชลิดา  อนันตรัมพร 1/1 100 6/6 100 - - - - 2/2 100

3. นายณัฐนัย  อนันตรัมพร 1/1 100 6/6 100 - - - - - -

4. นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย 1/1 100 6/6 100 6/6 100 4/4 100 2/2 100

5. พลเรอืเอกอภวิฒัน์ ศรีวรรธนะ* 1/1 100 6/6 100 6/6 100 4/4 100 1/2 100

6.  นายธีรกุล  นิยม1 1/1 100 4/6 67 5/6 83 4/4 100 - -

7.  นางสาวขวัญตา มีสมพร** 1/1 100 6/6 100 - - 2/4 100 - -

8.  นางธัญญรัตน์  เรืองบัณฑิต2 1/1 100 6/6 100 - - 4/4 100 - -

9. นางเพ็ญศรี  จันต๊ะคาด** 1/1 100 6/6 100 - - 2/4 100 - -

เฉลี่ย 100 96 94 100 100

หมำยเหตุ

 • 1 นายธีรกุล นิยม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนนางเสาวนีย์ กมลบุตร ซึ่งได้ลาออก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
  บริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561

 • ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

   เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวน 2 คณะ โดยแยกคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและก�ากับดูแลกิจการ 
   ออกเป็น 2 คณะ คือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการไปรวมอยู่กับคณะกรรมการ 
   สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

   *แต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงกรรมการ ในคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จ�านวน 1 ท่าน  
   จากเดิมคือ พลเรือเอกอภิวัฒน์  ศรีวรรธนะ  เปลี่ยนเป็น นายธีรกุล  นิยม 

   **แต่งตั้ง เปลี่ยนแปลงกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�านวน 1 ท่าน จากเดิมคือ นางสาวขวัญตา มีสมพร   
   เปลี่ยนเป็น นางเพ็ญศรี จันต๊ะคาด เพื่อประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้ง 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจ 
   จัดจ�าหน่ายสายสัญญาณ, ธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ และธุรกิจโทรคมนาคม

 • 2 กรรมการได้เปลี่ยนช่ือสกุล จากเดิมคือ นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เป็น นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ 
  วันที่ 27 มกราคม 2562

 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากตารางแสดงสัดส่วนร้อยละ ของการเข้าร่วมประชุมของการประชุมของคณะกรรมการทั้งหมด ประจ�าปี 2561 
ข้างต้น  พบว่า มกีรรมการบรษิทัทีเ่ข้าร่วมประชมุคณะกรรมการอย่างสม�า่เสมอ โดยเฉลีย่กรรมการทัง้คณะ มกีรรมการเข้าร่วมการประชมุ
คณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในรอบปี และกรรรมการแต่ละคน ได้เข้าร่วมการประชุม 
คณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมในทุกคณะทั้งปี

101บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



กรรมกำรอิสระ

นิยำมของกรรมกำรอิสระ

 กรรมการอสิระ หมายถงึ กรรมการทีม่คีวามเป็นอสิระในการแสดงความคดิเหน็ต่อการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ โดยจะต้องเป็นผูท้ีไ่ม่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง หรือส่วนได้ส่วนเสียต่อผลการด�าเนินงาน ทั้งทางตรงและทางอ้อม มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท

 บรษิทัฯ ได้ก�าหนด นยิามของกรรมการอสิระ คณุสมบตัคิวามเป็นอสิระ โดยได้เปิดเผยไว้ในเอกสารแนบ ในหนงัสอืเชญิประชุมสามญั
ผู้ถือหุ้น ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์  ข้อก�าหนดที่คณะกรรมการก�ากับดูแลตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานก�ากับดูแลต่างๆ ดังนี้

 1. ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละ 1 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบริษทัฯ บรษิทัใหญ่บรษิทัย่อย บรษิทัร่วมและนติบิคุคลทีอ่าจ 
  มีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องด้วย

 2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�า หรอืผู้มีอ�านาจควบคุมบรษิทัฯ  
  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจความมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะ 
  ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้ง

 3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ 
  ขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทย่อย  
  บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน 
  ได้รับการแต่งตั้ง

 4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมี 
  ความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการ อิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�านักงานสอบ 
  บัญชีซึ่งมีสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจาก 
  ลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

 5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้ 
  รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ 
  ในกรณทีีผู่ใ้ห้บรกิารทางวชิาชีพ  เป็นนติบิคุคลให้รวมถงึการเป็นผู้ถอืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผู้บรหิาร หรอื 
  หุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน ได้รับการแต่งตั้ง

 6. ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ผู้บริหารผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอ�านาจ 
  ควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับ 
  ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

 8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

 9. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจเร่ืองการด�าเนินงานกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
  บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

 10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทในกลุ่ม (เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน)

 11. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ฐานะกรรมการตรวจสอบโดยมีการตรวจสอบอย่างน้อยหน่ึงคนท่ีม ี
  ความรู้และประสบการณ์เพียงพอเพื่อท�าหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

102 รายงานประจำาปี 2561



2.	คณะกรรมกำรชุดย่อย

2.1	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ

	 องค์ประกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

 1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน

 2.  คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้ด้านการเงินและบัญชี และ 
  ประสบการณ์เพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการสอบทานงบการเงินได้

	 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบต้องคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ข้อก�าหนดที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
หน่วยงานก�ากับดูแลต่างๆ ก�าหนดขึ้นโดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วมและนิติบุคคลท่ี 
  อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องด้วย

 2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�า หรอืผู้มีอ�านาจควบคุมบรษิทัฯ  
  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจความมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะ 
  ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้ง

 3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ 
  ขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทย่อย  
  บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน 
  ได้รับการแต่งตั้ง

 4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมี 
  ความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการ อิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�านักงานสอบ 
  บัญชีซึ่งมีสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจาก 
  ลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

 5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการที่เป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
  ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

  ทัง้นีใ้นกรณทีีผู่ใ้ห้บรกิารทางวชิาชีพ  เป็นนติบุิคคลให้รวมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร  
  หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน ได้รับการแต่งตั้ง

 6. ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ผู้บริหารผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอ�านาจ 
  ควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือ 
  หุ้นใหญ่ของบริษัท

 8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

 9. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจเร่ืองการด�าเนินงานกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
  บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

 10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทในกลุ่ม (เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน)

 11. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ฐานะกรรมการตรวจสอบโดยมีการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนท่ีม ี
  ความรู้และประสบการณ์เพียงพอเพื่อท�าหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
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	 วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจแต่งตั้งให้กลับมา
ใหม่ได้ ในกรณทีีต่�าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอุืน่ใดนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บคุคล
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ�านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด  โดยบุคคลที่
เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน 

	 ขอบเขต	อ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

 1. สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

 2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ 
  เหมาะสมและมีประสิทธิผล

 3. สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล

 4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย 
  ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

 5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ม่ันใจว่า  
  สมเหตุผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

 6. ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทั้ง ขอบเขต 
  และแผนการตรวจสอบของแผนกตรวจสอบภายใน

 7. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าตรวจสอบภายใน รวมถึงร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าตรวจสอบภายใน

 8. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของทั้ง ผู้สอบบัญชี และแผนกตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามเพื่อให้ 
  มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารมีการด�าเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และภายในเวลาที่เหมาะสม

 9. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน หรือน�าเสนอข้อมูล ร่วมประชุม  
  หรือจัดส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจ�าเป็น

 10. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจ�าเป็นเพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร 
  และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

 11. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในด้านต่างๆ โดย 
  เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ 
  ที่จะต้องรายงานหรือน�าเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
  คณะกรรมการตรวจสอบให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

 13. มีบทบาทหน้าที่ในการ เสนอ แต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก

 14. มีบทบาทหน้าที่ในการ เสนอ แต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน

 ในการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยตรง และคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ยังคงรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

	 กำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

 1. คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีอ�านาจในการเรียกประชุมเพิ่ม 
  ได้ตามความจ�าเป็น และองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

 2. กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจ�าเป็นควรแจ้งให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบล่วงหน้า 
  ไม่น้อยกว่า 3 วัน

 3. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานท่ีประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุม หรือติดภารกิจให้ 
  กรรมการตรวจสอบที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
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 4. การประชุมเป็นการเฉพาะกับฝ่ายบริหาร หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้สอบบัญชี ต้องจัดให้มีขึ้น อย่างสม�่าเสมอ อย่างน้อย 
  ปีละ 1 ครั้ง

 5. การลงมติของกรรมการตรวจสอบกระท�าได้โดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา  
  จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและลงมติในเรื่องน้ัน ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึน  
  อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 6. น�าส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดย 
  วิธีอื่น หรือก�าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้น ได้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

2.2	 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

	 องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยก�ากับดูแลงานด้านการบริหารความเสี่ยงใน 
  ระดบัต่างๆ ภายในองค์กรเพือ่ให้มัน่ใจว่า ฝ่ายบรหิารซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบงานด้านการบรหิารจดัการความเสีย่งได้น�าระบบบรหิาร 
  ความเส่ียงไปปฏบิติัอย่างมปีระสทิธภิาพ ครอบคลุมความเสีย่งประเภทต่างๆ อย่างครบถ้วน และช่วยก�ากบัการปฏบิตัติามแนวทาง 
  ก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจขององค์กรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

 2. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบด้วยกรรมการและผูบ้รหิารอย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอสิระ และ 
  ต้องมีกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานฯ

	 วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี โดยกรรมการที่ครบก�าหนดตามวาระสามารถกลับมาด�ารงต�าแหน่ง
ใหม่ได้หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

	 ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	

 1. พิจารณาและน�าเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ 
  รับทราบ

 3. ก�ากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหาร 
  ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

 4. สอบทานรายงานการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ตดิตามความเสีย่งทีมี่สาระส�าคญัและด�าเนนิการเพือ่ให้มัน่ใจว่า องค์กรมกีารจดัการ 
  ความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

 5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเส่ียงที่ส�าคัญ และมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า 
  บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการน�าระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้ 
  อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั้งองค์กร

 6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญอย่างสม�่าเสมอ

 7. ให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษาคณะท�างานบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ 
  การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง

 8. พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะท�างานบริหารความเส่ียงตามความเหมาะสม รวมถึงการก�าหนดบทบาท 
  หน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์

 9. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 10. ประชมุเพือ่การสือ่สารแลกเปลีย่นข้อมลูและประสานงานเกีย่วกบัความเสีย่งและการควบคุมภายในกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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 ทัง้นีผู้้บรหิาร/คณะท�างานบรหิารความเสีย่ง/ผูต้รวจสอบภายใน/ผูส้อบบญัช ีจะต้องรายงานหรอืน�าเสนอข้อมลูและเอกสารท่ีเกีย่วข้อง
ต่อคณะกรรมการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุตามหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย

 ในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

	 กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 1. ให้คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง จดัการประชมุเป็นประจ�า อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงสามารถ 
  เชิญบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมได้

 2. ในการประชมุแต่ละครัง้ต้องมกีรรมการบรหิารเข้าร่วมประชมุ และในการประชมุมจี�านวนกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวน 
  กรรมการที่มีอยู่ในขณะนั้นจึงจะถือเป็นองค์ประชุม

 3. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้มีการแต่งตั้งรักษาการประธานกรรมการบริหาร 
  ความเสี่ยง กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นจะเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

 4. ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง อาจเรยีกประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่งได้เป็นกรณพีเิศษ หากมกีารร้องขอพจิารณา 
  ประเด็นส�าคัญจ�าเป็นต้องหารือร่วมกัน โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงสามารถเชิญบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมได้ เช่น  
  คณะท�างานบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

 5. หากกรรมการท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ 

 6. เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม น�าส่งเอกสารประกอบการ 
  ประชุมและบนัทกึรายงานการประชมุ ทัง้นี ้หนงัสอืเชิญประชมุและเอกสารประกอบการประชมุให้น�าส่งล่วงหน้าก่อนการประชมุ

 7. ในการลงมตขิองคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ให้ประธานกรรมการและกรรมการบรหิารความเสีย่ง มเีสยีงคนละหนึง่เสยีงให้ 
  ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ มีสิทธิลงคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดและ 
  เลขานุการไม่มีสิทธิออกเสียง

 8. น�าเสนอรายงานต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารความเสีย่งองค์กรเมือ่มกีารเปลีย่นแปลง แก้ไข  
  ปรับปรุง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและตระหนักถึงความเสี่ยงส�าคัญที่องค์กรเผชิญอยู่ และปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบ 
  ต่อสถานะความเสี่ยงขององค์กรในอนาคต

2.3	 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

	 องค์ประกอบของคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

 1. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งกรรมการ 
  กึง่หนึง่ต้องเป็นกรรมการอสิระ และประธานกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอสิระ

 2. คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการก�ากบัดูแล สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนโดยคดัเลอืกจากคณะกรรมการบรษิทั

 3. หากจ�าเป็นต้องมีคณะกรรมการที่ท�าหน้าที่บริหาร ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ใน 3 และประธานกรรมการ 
  ก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

	 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร		สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

 1. เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมคีวามรู ้ความเข้าใจถงึคณุสมบตัหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในฐานะกรรมการ 
  ก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ตลอดจนความรู้ด้านบรรษัทภิบาล

 2. ประธานและกรรมการของคณะกรรมการก�ากบัดแูลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ควรเป็นกรรมการอสิระ เพ่ือช่วยเป็น 
  แกนหลักในการผลักดันการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นอิสระ

 3. กรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ต้องไม่มีรายใดได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ใดๆ เกินกว่าร้อยละ 5  
  หรือหากมีการได้รับการจัดสรรเกินร้อยละ 5 ไม่มีสิทธิให้ความเห็นชอบในการจัดสรรครั้งนั้นๆ
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	 วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร		สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

 คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ  สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มวีาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี โดยกรรมการทีค่รบก�าหนดตามวาระ
สามารถกลับมาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และเมื่อกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทนพ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนโดยอยู่ในต�าแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาซึ่งตนเข้ามาแทน

	 ขอบเขต	อ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร		สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	

 คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ  สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้จดัท�ากฎบตัรคณะกรรมการก�ากับดแูลกจิการ   สรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทนขึ้น เพื่อก�าหนดกรอบการด�าเนินงาน โดยมีสาระส�าคัญต่างๆ ดังนี้

	 ด้ำนก�ำกับดูแลกิจกำร

 1.  ก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ

 2.  ให้ค�าแนะน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีแก่คณะกรรมการบริษัท 

 3.  จดัท�าคูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีทบทวนแนวปฏิบตัด้ิานการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั โดยเปรยีบเทยีบกบัหลกัการก�ากบั 
  ดูแลกิจการที่ดีของมาตรฐานสากล และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา 
  และอนุมัติปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ

 4. แต่งตัง้คณะท�างานเพือ่ช่วยเหลอืการปฏบิตังิานตามความเหมาะสมและก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ให้คณะท�างาน 
  การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยรายงานผลการก�ากับดูแลกิจการให้ทราบเป็นระยะ

 5.  รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

 6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีความรับผิดชอบต่อ 
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

	 ด้ำนสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

 1. ก�าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ 
  กรรมการผู้จัดการ

 2. พิจารณาสรรหากรรมการ และกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการบริษัทโดยพิจารณาบุคคลที่ 
  เหมาะสมท่ีจะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ และหรือเสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุม 
  ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

 3. ก�าหนดค่าตอบแทนทีจ่�าเป็นและเหมาะสม ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิของกรรมการ กรรมการชดุย่อย กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
  และกรรมการผู้จัดการของบริษัทแต่ละปี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัท

 4. จดัท�าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผูจ้ดัการ 
  บริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี

 5. รายงานกรอบด้านค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ/เหตุผลและวัตถุประสงค์ของนโยบายเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี

 6. ร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ประเมินและก�าหนดผูส้บืทอดต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของบรษิทัรวมทัง้ ผูบ้รหิารระดบัสงู 
  ซึ่งรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ดังกล่าว และรายงานแผนการสืบทอดต�าแหน่งของผู้บริหารระดับสูงให้คณะกรรมการ 
  บริษัทฯ รับทราบเป็นประจ�าทุกปี

 7. ร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดท�านโยบายแผนการสืบทอดต�าแหน่งส�าหรับต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งผู้บริหาร 
  ระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ดังกล่าว

 8. พจิารณาทบทวนและประเมนิความเพยีงพอของกฎบตัรและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่พจิารณาอนมุตัเิปลีย่นแปลง

 9. ด�าเนินการอื่นๆ ใดหรือตามอ�านาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ ไป
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 10. ก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนบริษัทจดทะเบียน ที่กรรมการแต่ละคนจะไปด�ารงต�าแหน่ง ไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้อย่างเต็มที่

 ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรระหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีความรับผิดชอบต่อ 
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

	 กำรประชุมของคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร		สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

 1. ให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 2. ในการประชมุคณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ต้องมกีรรมการเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่  
  ของจ�านวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม

 3. ในกรณีที่ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้มีการแต่งตั้งรักษา 
  การประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น จะเลือกกรรมการ 
  ท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

 4. หากกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสีย 
  ลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ยกเว้นกรณีพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ

 5. การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็น 
  เสียงชี้ขาด

 6. เลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระ 
  การประชุม น�าส่งเอกสารประกอบการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ 
  การประชุมให้น�าส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม

 7. รายงานผลการประเมินตนเอง กรรมการทั้งคณะและรายบุคคล ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายงานประจ�าปี และแบบแสดงรายงาน 
  ข้อมูลประจ�าปีตามความเหมาะสม

 8. การรายงานผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนทีม่กีารประชุมต่อคณะกรรมการ 
  บรษัิท จดัท�าเสรจ็ภายใน 30 วนั และลงนามรับรองความถกูต้อง โดยประธานคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ สรรหาและก�าหนด 
  ค่าตอบแทน

 9. รายงานในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัก�ากบัดแูลกจิการต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ภายในเวลาทีเ่หมาะสมเพือ่ด�าเนนิการปรบัปรงุ 
  แก้ไข ในกรณีที่มีการกระท�าที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินงานของบริษัท และไม่เป็นไปตามหลักการก�ากับ 
  ดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ

 10. คณะกรรมการ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุม

 ทัง้นี ้ประธานคณะกรรมการ และสมาชกิส่วนใหญ่ ของคณะกรรมการก�ากับดูแลกจิการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการ
อิสระ  ซึ่งมีความเป็นอิสระ และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณีที่กรรมการ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร  หรือมี
ส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใจกิจการอื่นที่มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตน 
คณะกรรมการจะดูแลให้มีความมั่นใจว่า บริษัทมีมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอ และมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามเหมาะสม

2.4	 คณะกรรมกำรบริหำร
	 องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริหำร

 1. คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารไม่น้อยกว่า 3 คน

 2. คณะกรรมการบริษทัจะเลอืกกรรมการบรหิารคนหนึง่เป็นประธานกรรมการบรหิาร ในกรณทีีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเห็น 
  สมควรอาจจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน

 3.  ประธานกรรมการบริหารอาจเป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
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	 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริหำร

 1. คณะกรรมการบรหิารต้องเป็นบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัเป็น 
  อย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ 
  ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่

 2. คณะกรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัดกฎหมายว่าด้วย 
  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

	 ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร

 1. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าท่ีในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท ทั้งนี้  
  ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือค�าสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด  
  นอกจากนี ้ให้คณะกรรมการบรหิารมหีน้าทีใ่นการพจิารณากลัน่กรองเรือ่งต่างๆ ทีจ่ะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณา 
  อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ

 2. ก�าหนด พิจารณา อนุมัติ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด�าเนินงาน และงบประมาณ 
  ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 3. มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการด�าเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจ�าปี 
  ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีอ�านาจด�าเนินการตามที่ก�าหนดไว้

 4. แต่งตัง้ ถอดถอน เลกิจ้าง ต่ออายกุารท�างาน พนกังานหรอืเจ้าหน้าทีร่ะดบับรหิารของบรษิทัในต�าแหน่งทีต่�า่กว่าต�าแหน่งประธาน 
  กรรมการบริหาร รวมถึงพิจารณาจ้าง หรือเลิกจ้างบุคลากรที่มีอายุครบ หรือเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดให้เกษียณอายุตาม 
  ข้อบังคับการท�างานของบริษัท และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปตามโครงสร้างเงินเดือนขององค์กร

 5. รายงานผลการด�าเนินงานในเรื่องและภายในก�าหนดเวลาดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ

   รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทรายไตรมาสภายในกรอบระยะเวลาที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์

   รายงานของผูต้รวจสอบบญัชีเกีย่วกบังบการเงนิของบรษิทั ซึง่รวมถงึงบการเงนิประจ�าปีและงบการเงนิราย ไตรมาส ภายใน 
   กรอบระยะเวลาที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์

   รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร

 6. พจิารณาและอนมุตักิารเข้าร่วมประมลูงานต่างๆ ตลอดจนเข้าด�าเนนิงานโครงการต่างๆ ตามทีเ่หน็สมควร รวมถงึการท�านติกิรรม 
  ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ

 7. พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเก่ียวกับการลงทุนและจ�าหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน และการ 
  บริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอ�านาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะ 
  กรรมการบริษัท

 8. ประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเอง และประเมนิความเพยีงพอของกฎบตัรและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ เพือ่พจิารณา 
  อนุมัติเปลี่ยนแปลง

 9. ด�าเนินการอื่นๆ ใดหรือตามอ�านาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ ไป

	 กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำร

 คณะกรรมการบริหารมีการก�าหนดการประชุมเป็นประจ�าทุกเดือน หากมีการยกเลิกหรือประชุมมี E-mail แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ล่วงหน้าทุกครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอ�านาจหน้าที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและพิจารณากล่ันกรองเรื่องที่น�า
เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

 1. รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เปรียบเทียบกับแผนงบประมาณรายไตรมาสต่อคณะกรรมการบริษัท

 2. รายงานกิจกรรมข้อมูลที่ส�าคัญ เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท

 3. เอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม

   เลขานุการที่ประชุมแจ้งก�าหนดการประชุมและส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม

109บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



   เลขานุการที่ประชุมจดบันทึกการประชุม และจัดท�าร่างรายงานการประชุมส่งให้คณะผู้บริหารพิจารณาก่อนจัดพิมพ ์
   ฉบับจริงภายใน 14 วันหลังจากการวันประชุม

2.5	 	เลขำนุกำรบริษัทฯ
 ปัจจุบันผู้ที่ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท คือ นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต1 (โดยข้อมูลประวัติของเลขานุการบริษัท ปรากฏในหัวข้อ  
“ประวัติคณะกรรมกำรบริษัทและคณะผู้บริหำร” ในรายงานประจ�าปี)

 หมายเหตุ

 • 1 กรรมการได้เปลี่ยนชื่อสกุล จากเดิมคือ นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เป็น นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ 
  วันที่ 27 มกราคม 2562

	 ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของเลขำนุกำรบริษัท

 1. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

  1.1 ทะเบียนกรรมการ

  1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

  1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

 3. จัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการและประธาน 
  กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น  

 4. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 5. ดแูล ตรวจสอบ และให้ค�าแนะน�าในการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ และคณะกรรมการบรษิทัให้เป็นไปตามหนงัสอืบรคิณห์สนธข้ิอบงัคบั  
  ของบริษัทฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 6.  เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น

 7. ประสานงาน และติดตามการด�าเนินงานตามมติของกรรมการ และผู้ถือหุ้น

 8. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก�ากับดูแลตามระเบียบและข้อก�าหนดของ 
  หน่วยงานทางการ

 9. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 10. ให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวข้อง

 11. จัดให้มีการปฐมนิเทศ  ให้ค�าแนะน�า  กรณีที่มีกรรมการเข้าใหม่ (Board of Director’s Orientation) 

 12. ก�าหนดตารางเวลาการประชมุคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชดุย่อย ล่วงหน้าตลอดทัง้ปี และแจ้งต่อกรรมการแต่ละคนให้ 
  รับทราบตั้งแต่ต้นปี เพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความ 
  ส�าคัญเร่งด่วน

 13. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อย 5 วันท�าการ เพื่อให้ 
  คณะกรรมการได้ทราบถึงวาระการประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ

 14. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ค่ำตอบแทนกรรมกำร

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส และอยู่ในเกณฑ์ที่
เหมาะสม สามารถเทยีบเคียงได้กบัอตุสาหกรรมในลกัษณะเดยีวกนั โดยคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
จะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น และน�าข้อมูลที่ได้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา ก่อนน�าเสนอต่อท่ี
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการก�าหนดค่าตอบแทนต่างๆ ดังนี้
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หลักเกณฑ์และวิธีกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท	กรรมกำรชุดย่อย	

1.	ค่ำตอบแทนกรรมกำร

 1.1 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิทให้พจิารณาจากหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการและการท�างานของกรรมการ โดย 
  ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 1.2 คณะกรรมการก�ากบัดแูลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะพจิารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วธิกีารจ่ายค่าตอบแทน และ 
  จ�านวนค่าตอบแทนกรรมการ รวมถงึน�าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือให้อนุมตั ิและน�าเสนอต่อท่ีประชมุผูถ้อืหุน้เพ่ืออนมุตัต่ิอไป

 1.3 บรษัิทฯ ได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใสโดยค่าตอบแทนมคีวามเหมาะสมกับหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
  ที่กรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณสมบัติไว้ 

 1.4 ประเภทค่าตอบแทน ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 

  1.4.1  ค่าเบี้ยประชุม  

  1.4.2  ค่าบ�าเหน็จประจ�าปี 

 1.5 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จะต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท	กรรมกำรชุดย่อย	

 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการก�ากบัดแูลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (Corporate Governance Nomination 
and Remuneration Committee : CG&NRC) รบัผิดชอบในการก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวธิใีนการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
รวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี และได้ก�าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงขึ้น 

 ในการสรรหา แต่งตั้งกรรมการนั้น คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
2 ท่านจากจ�านวนคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน โดยกรรมการได้ก�าหนดเป็น นโยบายความ
หลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และก�าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการใหม่ กระบวนการในการ
แต่งตั้งกรรมการใหม่ และวิธีการในการสรรหาบุคคล ที่สมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการของบริษัทฯและกรรมการชุดย่อย จาก 
ช่องทางต่างๆ ดังนี้

  เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้มส่ีวนร่วมในการเสนอช่ือบคุคลเพือ่รบัการพจิารณาเลอืกต้ังเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า โดยในปี 2561 บรษัิทฯ 
เปิดให้ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ซึง่มรีายละเอยีดเกีย่วกบัวธีิการและขัน้ตอนการพจิารณา ทัง้นี ้ในปี 2561 ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชือ่บคุคลเพือ่
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

  พิจารณาจากฐานข้อมูลกรมการ (Director Pool) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบในการ
สรรหากรรมการใหม่ หรือของหน่วยงานอื่นๆ ที่มีการจัดท�าข้อมูลดังกล่าว

  ช่องทางอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนพิจารณาเห็นสมควร

กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำร

 คณะกรรมการควรก�ากบัดแูลให้การสรรหาและคดัเลือกกรรมการมกีระบวนการทีโ่ปร่งใสและชดัเจน เพือ่ให้ได้กรรมการทีม่คีณุสมบตัิ
สอดคล้องกับองค์ประกอบที่ก�าหนดไว้ ดังนี้

 1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและการเสนอชื่อ 
  จากผู้ถือหุ้นใหญ่

 2. คุณสมบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ากัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด 
  หลักทรัพย์พ.ศ. 2535, ข้อบังคับบริษัทฯ และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
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 3. พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทฯ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 4. ให้ความส�าคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่หลากหลายที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ และ 
  มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุด

 5. พิจารณาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ  
  รวมถงึใช้ฐานข้อมลูกรรมการ (Director Pool) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบในการสรรหา 
  กรรมการใหม่ 

 6. พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้จัดท�า (Board Skill Matrix) ขึ้น  
  โดยก�าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการทีต้่องการสรรหา โดยพจิารณาทกัษะความเชีย่วชาญในด้านต่างๆ  ทัง้ด้านกฎหมาย การบญัชี  
  การเงนิ เศรษฐศาสตร์ วศิวกรรม และการบริหารจัดการ เพือ่ผสานความรูค้วามสามารถทีเ่ป็นประโยชน์แก่การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ

 7. พิจารณาการอทุศิเวลาของกรรมการ หากเป็นกรรมการเดมิท่ีจะกลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งอกีวาระ อาจพจิารณาจากผลการปฏบิตังิาน 
  ในช่วงทีด่�ารงต�าแหน่ง รวมถงึควรพจิารณาถงึจ�านวนบรษิทัทีก่รรมการแต่ละคนจะไปด�ารงต�าแหน่งให้เหมาะสมกบัลกัษณะหรอื 
  สภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการท�างานจะไม่ลดลง

 8. การแต่งตั้งกรรมการอิสระจะพิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่เสนอให้เป็นกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะ 
  กรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ก�าหนด โดยมคีณุสมบตัคิวามเป็นอสิระตามทีก่�าหนดไว้ในคูม่อืการก�ากบั 
  ดูแลกิจการที่ดี

 9. ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

 10. การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

กำรพ้นวำระ

 1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 
  สามส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

 กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปี
หลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผู้ออกจากต�าแหน่งและกรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเข้ามาด�ารง
ต�าแหน่งใหม่ก็ได้

 2. นอกจากข้อ 1 ให้กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ 

   • ตาย

   • ลาออก

   • ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

   • ต้องห้ามตามกฎหมาย

   • ศาลมีค�าสั่งให้ออก 

  โดยกรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

  ทั้งนี้ ในปี 2561 มีกรรมการที่ครบก�าหนดต้องออกตามวาระ ทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

  1. นายสมบัติ  อนันตรัมพร ต�าแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

  2. นายชูศักด์ิ  ดิเรกวัฒนชัย ต�าแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเส่ียง/ 
        กรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

  3. นางเพ็ญศรี  จันต๊ะคาด ต�าแหน่ง กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินของกลุ่มฯ
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 อย่างไรกต็าม คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้พจิารณาตามหลกัเกณฑ์การสรรหา เหน็ว่ากรรมการ
ที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด โดยได้ผ่านการวิเคราะห์คุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์และความช�านาญ ท่ีสอดคล้องและจ�าเป็นต่อกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้มีการเสนอเรื่อง
ผ่านมตคิณะกรรมการบรษัิท เพือ่น�าเสนอวาระในทีป่ระชมุสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ�าปี 2561 ทีผ่่านมา ซึง่ทีป่ระชุมมมีตอินมุตัแิต่งต้ังกรรมการ
ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง

 ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้ก�าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการทีต้่องการ
สรรหา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ และได้ก�าหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board 
Diversity) และได้จัดท�า Board Skill Matrix ขึ้น เพื่อก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากกลยุทธ์ในการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัท มาตั้งปี 2560 ที่ผ่านมา และได้มีการปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน และได้น�าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการจัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการเข้าใหม่ทุกครั้ง เพื่อให้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวม
ถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการด�าเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 
จงึได้จดัท�า แนวทางการปฐมนเิทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation Guideline) ข้ึน โดยน�าเสนอเอกสารและข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ อาทิ รายงานประจ�าปี  แบบ 56-1 ทั้งนี้ บริษัทได้เตรียมข้อมูลและด�าเนินการดังต่อไปนี้

1.		ข้อมูลเรียนเชิญกรรมกำรใหม่เข้ำรับต�ำแหน่ง

  ประวัติบริษัท และลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

  โครงสร้างกลุ่มบริษัท โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ 

  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของกรรมการ

  ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานอย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง 

  หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2.	ข้อมูลที่ใช้ปฐมนิเทศเมื่อได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

  เรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 

  หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท 

  ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

  รายงานการประชุมคณะกรรมการและก�าหนดการประชุม 

  นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

  นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 

  นโยบายการใช้ข้อมูลภายในบริษัท 

  นโยบายบริหารความเสี่ยง 

  การควบคุมภายใน 

  นโยบายรายการเกี่ยวโยง 

  จรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจของบริษัท 

  มาตรการการร้องเรยีนและการแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครองการตอบโต้ และบรรเทาความเสียหายแก่ผู้รายงาน ผูร้้องเรยีน 
  หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืนหรือละเมิดจรรยาบรรณ

  นโยบายการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด

  ข้อพิพาททางกฎหมาย 
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  นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 

  รายงานขององค์กรก�ากับดูแลที่ให้บริษัทปรับปรุงและปฏิบัติตาม 

3.	กำรพบประธำนกรรมกำรบริษัท	และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	ก่อนกำรประชุมคณะกรรมกำรครั้งแรก

 จดัให้กรรมการใหม่ได้เข้าพบประธานกรรมการบรษิทั และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ก่อนการประชุมคณะกรรมการครัง้แรก เพือ่แจ้งให้
กรรมการท่านใหม่ทราบถึงนโยบายท่ีส�าคัญของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และความคาดหวังของบริษัทที่จะได้รับประโยชน์จากความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการท่านใหม่

 ในปี 2561 บรษิทัฯ ได้จดัปฐมนเิทศให้กบักรรมการเข้าใหม่แล้ว จ�านวน 1 ท่าน คอื นายธรีกลุ นยิม โดยได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
อิสระ แทนนางเสาวนีย์ กมลบุตร ซึ่งได้ลาออก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561

กระบวนกำร	และหลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลงำนคณะกรรมกำรบริษัท

 คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ก�าหนดหลักเกณฑ์ และประเมนิ
ผลงานคณะกรรมการทั้งคณะในแต่ละปี โดยให้เลขานุการบริษัทน�าส่งแบบประเมินให้คณะกรรมการทุกสิ้นปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
สรุปผลการประเมิน รวมถึงรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี 
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท และหาแนวทางในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินส�าหรับปีถัดไป

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท	ปี	2561	แบ่งออกเป็นดังนี้

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อยแบบรำยคณะ 

 หัวข้อการประเมินโดยย่อ ดังนี้

  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

  การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

  คณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (ด้านก�ากับดูแลกิจการ)

  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (ด้านสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน)

	 สรุปผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อยแบบรำยคณะ		ในปี	2561	จำกคะแนนเต็มร้อยละ	100	ดังนี้

  • เห็นด้วยอย่างมาก คิดเป็นร้อยละ 85

  • เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 15

  • ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  คิดเป็นร้อยละ 0

2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรรำยคณะ

 หัวข้อการประเมินโดยย่อ ดังนี้

  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

  การประชุมของคณะกรรมการ

  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  การท�าหน้าที่ของกรรมการ

  ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

  การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
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	 สรุปผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรรำยคณะ	ในปี	2561	จำกคะแนนเต็มร้อยละ	100	ดังนี้

  • เห็นด้วยอย่างมาก คิดเป็นร้อยละ 87

  • เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 13

  • ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  คิดเป็นร้อยละ  0

3. แบบประเมินของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยรำยบุคคล

 หัวข้อการประเมินโดยย่อ ดังนี้

  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

  การประชุมของคณะกรรมการ

  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 สรุปผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรชุดย่อยรำยบุคคล	ในปี	2561	จำกคะแนนเต็มร้อยละ	100	ดังนี้

  • เห็นด้วยอย่างมาก    คิดเป็นร้อยละ 88

  • เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 12

  • ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  คิดเป็นร้อยละ 0

4. แบบประเมินของ CEO

 หัวข้อการประเมินโดยย่อ ดังนี้

  ความเป็นผู้น�า

  การก�าหนดกลยุทธ์

  การปฏิบัติตามกลยุทธ์

  การวางแผนและผลการปฏิบัติทางการเงิน

  ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ

  ความสัมพันธ์กับภายนอก

  การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร

  การสืบทอดต�าแหน่ง

  ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

  คุณลักษณะส่วนตัว

	 สรุปผลกำรประเมินของ	CEO	ในปี	2561	จำกคะแนนเต็มร้อยละ	100	ดังนี้

  • เห็นด้วยอย่างมาก    คิดเป็นร้อยละ 86

  • เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 14

  • ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  คิดเป็นร้อยละ 0

 โดยวิธีการให้คะแนน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อ หรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปี
ได้ ซึ่งได้อ้างอิงแบบประเมินทั้งหมดที่จัดท�าขึ้น ตามตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558

ขั้นตอนกำรประเมิน

 1. ทุกสิ้นปีเลขานุการบริษัทน�าส่งแบบประเมินให้กรรมการแต่ละท่านประเมินแยกกันคนละ 1 ชุด

 2. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู ้รวบรวมและรายงานสรุปผลการประเมิน โดยน�าคะแนนทั้งหมดมาค�านวณเฉล่ียถ่วงน�้าหนัก 
  (Weighted Average ) และรายงานผลต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือพจิารณารับทราบและหารอืร่วมกนัเป็นประจ�าทกุปี
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แผนพัฒนำกรรมกำร	

 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เช่น หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) เป็นต้น ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่ขอ
งบริษัทฯ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว รวมท้ังมีการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 
ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่
สรรหาหลักสูตรการอบรมต่างๆ ที่น่าสนใจให้กับกรรมการทุกท่านทราบ หากมีกรรมการใหม่เข้ามาด�ารงต�าแหน่ง  กรรมการท่านนั้นก็จะ
ได้รับการสรุปลักษณะและแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากประธานกรรมการเพื่อเป็นข้อมูลต่อไป

 นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัส่งเสรมิให้เลขานกุารบรษิทัและเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบเข้าอบรมหลกัสตูรต่างๆ และรบัฟัง/เสวนา
ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับสถานการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ที่จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาด 
หลักทรัพย์ฯ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริม พัฒนาให้กรรมการ ได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดท�า นโยบายส่งเสริมให้กรรมการ
พฒันาความรูอ้ย่างต่อเนือ่ง ซึง่เสนอแนะให้กรรมการเข้ารบัการอบรมในด้านต่างๆ เพิม่เตมิ และในส่วนทีย่งัขาดอยู ่หรอืต้องการหาความ
รูเ้พิม่เตมิ อาท ิด้านการตรวจสอบ,  ด้านการบรหิารความเสีย่ง, ด้านการก�ากบัดแูลกจิการ เป็นต้น คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ สรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน และได้จัดท�าแผนพัฒนากรรมการขึ้น ในปี 2561 เพื่อพัฒนาความรู้ในการท�าหน้าที่กรรมการอย่างสม�่าเสมอ 

โดยในปี	2561	ที่ผ่ำนมำ	มีกรรมกำรบริษัทฯ	เข้ำรับกำรอบรมเพื่อพัฒนำควำมรู้	จ�ำนวน	4	ท่ำน	ดังนี้

ที่ รำยชื่อกรรมกำร ต�ำแหน่ง หลักสูตรที่อบรม/สถำบัน (ปี 2561)

1 นายสมบัติ  อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่

• สัมมนา “คลายปัญหา พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง”
• หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
 ระดับสูง รุ่นที่ 9 (พตส. 9)

2 ดร. ชลิดา     อนันตรัมพร กรรมการและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่/กรรมการก�ากับดูแล
กิจการ สรรหาและก�าหนดค่า
ตอบแทน

• หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล 
 ทางการแพทย์ ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) 
 รุ่นที่ 7 (ก�าลังศึกษาอยู่)

3 นายธีรกุล      นิยม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจ
สอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

• Directors Accreditation Program  (DAP)
 : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

4 นางธัญญรัตน์  เรืองบัณฑิต1 กรรมการ/รองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ (สายงานสนับสนุนธุรกิจ
ของกลุ่มฯ/ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี/ 
เลขานุการบริษัท/CFO

•  สัมมนาเครื่องมือทางการเงิน
 : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• TFRS ใหม่ที่ต้องรู้ : NYC Management
• TFRS15 : บรษิทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ เอบเีอเอส จ�ากัด
• TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า  
 (หลักการและมาตรฐานทางบัญชี) : NYC 
 Management

หมำยเหตุ : 

• กรรมการ จ�านวน 5 คนที่เหลือ ในปี 2561 ไม่มีการอบรมเพิ่มเติม

• 1 กรรมการได้เปลี่ยนชื่อสกุล จากเดิมคือ นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เป็น นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 
 27 มกราคม 2562

116 รายงานประจำาปี 2561



กำรประชุมของกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร

 คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดให้กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร ประชมุระหว่างกนั โดยทีไ่ม่มกีรรมการทีเ่ป็นผู้บรหิารเข้าร่วมการประชมุ 
ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพิจารณาประเด็นต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจ และเรื่องที่อยู่ในความ
สนใจ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมจ�านวน 2 ครั้ง

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นของต�ำแหน่งในระดับกรรมกำรผู้จัดกำรขึ้นไป		

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษัิทอืน่ของต�าแหน่งในระดบักรรมการผูจ้ดัการขึน้ไป  ในจ�านวนทีม่ากเกนิไป อาจมผีลต่อประสทิธภิาพ
ในการปฏิบัติงาน ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้ก�าหนดนโยบายว่าด้วยการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของต�าแหน่งในระดับ
กรรมการผู้จัดการขึ้นไป  เพื่อให้สามารถอุทิศเวลาส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

 1.  ต�าแหน่งในระดับกรรมการผู้จัดการข้ึนไป สามารถด�ารงต�าแหน่งในบริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
  บริษัทย่อย และบริษัทร่วมได้

 2.  การด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ซึ่งมีลักษณะเป็นการแข่งขันหรือคล้ายคลึงกันกับธุรกิจหรือของกลุ่มบริษัทฯ ให้น�าเสนอ 
  ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติ ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ 
  ตามล�าดับ ก่อนเข้ารับการด�ารงต�าแหน่งนั้น

กำรจ�ำกัดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียน

 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการจึงก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนบริษัทจดทะเบียนที่
กรรมการแต่ละคนจะด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ได้ไม่เกินกว่า 5 แห่ง เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถจัดสรร
เวลาอย่างเพียงพอส�าหรับการเตรียมตัว และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการ

 ในปี 2561 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เห็นว่าการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนของ
กรรมการ เป็นไปตามนโยบายของบริษัท (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “ประวัติคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร” ในรายงาน
ประจ�าปี)

ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	

 คณะกรรมการบริษัท ได้ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าปฏิบัติเป็นไปตาม 
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง อาท ิการจัดท�ารายการระหว่างกนั  ก�าหนดนโยบาย
ให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร มีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททุกครั้ง และต้องเปิดเผยส่วนได้เสียใดๆ ที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ หากกรรมการหรือผู้บริหารคนใด 
ที่มีส่วนได้เสียในหัวข้อ หรือเรื่องที่บริษัทจะเข้าท�ารายการ ห้ามมีส่วนร่วมในการพิจาณาอนุมัติในเรื่องดังกล่าว หรือก�าหนดให้กรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงานท่ีได้รับทราบข้อมูลภายใน ไม่ท�าการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนงบการเงินเผยแพร่ 
ต่อสาธารณชน เป็นต้น

หมวดที่ 4
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรสรรหำผู้บริหำรระดับสูง

 เพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบายการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัย์ แห่งประเทศไทย ด้านการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการก�ากบัดแูลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (Corporate Governance Nomination 
and Remuneration Committee : CG&NRC) รบัผิดชอบในการก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวธิใีนการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
รวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี จึงได้ก�าหนด 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงขึ้น 

กำรสรรหำผู้บริหำรระดับสูง

 คณะกรรมการควรด�าเนินการให้มั่นใจว่าการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่จ�าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
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 1.  คณะกรรมการสรรหาพจิารณาหลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหาบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเพือ่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

 2.  คณะกรรมการสรรหาก�ากบัตดิตามดูแลให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ดแูลให้มผู้ีบรหิารระดบัสูงทีเ่หมาะสมโดยอย่างน้อยคณะกรรมการ 
  หรือคณะกรรมการสรรหาควรร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล  
  เห็นชอบบุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง

 3.  คณะกรรมการก�ากับดูแลให้มีแผนสืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดต�าแหน่งกรรมการ 
  ผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ธุรกิจด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง

 4.  คณะกรรมการมหีน้าทีส่่งเสรมิและสนบัสนนุให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้รหิารระดบัสงูได้รบัการอบรมและพฒันา เพือ่เพิม่พนู 
  ความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

 5.  คณะกรรมการก�าหนดนโยบายและวิธปีฏิบัตใินการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการทีบ่ริษทัอื่นของกรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้บริหาร 
  ระดับสูงอย่างชัดเจน ทั้งประเภทของต�าแหน่งกรรมการและจ�านวนบริษัทที่สามารถไปด�ารงต�าแหน่งได้

แผนสืบทอดต�ำแหน่ง

 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจอย่างมีเติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน จึงได้จัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง ในการ
สรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อพัฒนาให้มีศักยภาพ ที่จะสืบทอดต�าแหน่งที่ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ โดยสามารถสืบทอด
ต�าแหน่งได้ทันที หรือภายใน 1-2 ปี โดยมีขั้นตอนการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

 1.  ก�าหนดต�าแหน่งงานส�าคัญที่เป็นต�าแหน่งงานหลัก (Key Position) ในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ 

 2.  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือดผู้สืบทอดต�าแหน่ง โดย 
  พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ศักยภาพ ของแต่ละต�าแหน่งงาน และวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ เพื่อคัด 
  เลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่ก�าหนด

 3.  พิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดต�าแหน่งที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ประเมินความพร้อมของผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งข้อเด่น และเรื่องที่ 
  ต้องพัฒนาเพิ่มเติม

 4.  การวางแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) โดยจัดท�าแผนพัฒนาความสามารถรายบุคคลที่ได้รับการ 
  คัดเลือก เพื่อให้มีความพร้อมในต�าแหน่งที่จะสืบทอดต�าแหน่ง โดยมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลท�าหน้าที่ดูแลติดตาม 
  การอบรม และพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอดต�าแหน่ง

 5.  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ทบทวนและประเมินผลการจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่งงาน 
  เป็นประจ�า และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดับสูงและบุคลำกร

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส และอยู่ในเกณฑ์ที่ 
เหมาะสม สามารถเทยีบเคยีงได้กบัอตุสาหกรรมในลกัษณะเดียวกนั  โดยคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
จะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น และน�าข้อมูลที่ได้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา ก่อนน�าเสนอต่อท่ี
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการก�าหนดค่าตอบแทนต่างๆ ดังนี้

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดับสูง

หลักเกณฑ์และวิธีกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดับสูง	และบุคลำกรอื่นๆ

1. ค่ำตอบแทนกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และผู้บริหำรระดับสูง

 คณะกรรมการก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเคร่ืองจูงใจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร รวมถึงผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว

  1.1 พิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการด�าเนินงานระยะส้ัน เช่น โบนัส และผลการ 
   ด�าเนินงานระยะยาว 

  1.2 ก�าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนโดยค�านงึถึงปัจจัย เช่น ระดบัค่าตอบแทนสูงกว่าหรอืเท่ากบัระดบัอตุสาหกรรมเดยีวกนั 
   โดยประมาณ ผลการด�าเนินงานของกิจการ เป็นต้น
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 1.3 ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่ และสื่อสารให้เป็นที่รับทราบ อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ 

  1.3.1  เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยเกณฑ์การประเมินผลงานควรจูงใจให้กรรมการ 
    ผู้จัดการใหญ่บริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการ 
    ในระยะยาว

  1.3.2  ประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจ�าทุกปีหรือมอบหมายให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและ 
    ก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมิน และประธานกรรมการหรือกรรมการอาวุโสเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณา 

  1.3.3  อนุมัติค่าตอบแทนประจ�าปีของกรรมการผู ้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 
    ผู้จัดการใหญ่ และปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย

 1.4 คณะกรรมการควรเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหาร 
  ระดับสูง และติดตามให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว

 นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนนี้ ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 
มีผลบังคับใช้วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

 บริษัทฯ มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น เช่น การประเมินผลการปฏิบัติ
งาน (KPI) ความสามารถในการท�าก�าไรในแต่ละปี และในระยะยาว  เช่น เงินสมทบโครงการร่วมทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง  (EJIP) 
เป็นต้น

2. ค่ำตอบแทนพนักงำน

 คณะกรรมการบรษิทั ได้ก�าหนดให้มกีารจดัท�า คูม่อืการประเมนิผลการปฏบิตังิานขึน้ เพือ่ประเมนิผลการปฏิบัตงิานของพนกังาน เพือ่
ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลงาน ในการจ่ายค่าตอบแทน การปรับค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส และอื่นๆ ให้แก่พนักงาน โดยค�านึงถึง
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลส�าเร็จของงานตามที่ได้รับมอบหมาย การประเมินทักษะและคุณลักษณะด้านต่างๆ รวมถึงการลา 
และการปฏบิติัตามกฎระเบยีบวนิยัขององค์กร และเพือ่ให้การประเมนิการปฏบิตังิานของบคุลากรเป็นไปตามระเบยีบและระบบเดยีวกนั 
ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานส�าหรับการพัฒนา ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท  น�าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการ
พัฒนาบคุลากร และระดบัสมรรถนะ (Competency) ให้มคีวามรู ้ทกัษะและความสามารถในการปฏบิตังิาน ตามหน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมาย

 โดยมีขอบเขตการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยมีหัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

 โดยระดบัผลงานตามเกณฑ์การประเมนิผลการปฏบัิตงิาน  ซึง่บคุลากรจะได้รบัการประเมนิ โดยใช้เกณฑ์การให้น�า้หนกัผลการปฏิบตัิ
งานทัง้ 4 ส่วนในเบือ้งต้น โดยแบ่งเป็นช่วงคะแนนการประเมนิ โดยบรษิทัฯ มหีลกัเกณฑ์การพจิารณาปรบัขึน้ค่าจ้าง เงนิเดอืน และโบนสั
ประจ�าปี อย่างชัดเจน และเป็นธรรม

การประเมินผลการปฏิบัติ
งานตามภาระหน้าที ่
ความรับผิดชอบและ 
ผลส�าเร็จของงานตาม

ที่ได้รับมอบหมาย
(Key Performance

Indicators)

การประเมินด้านการ 
เข้าร่วมกิจกรรมบริษัท 

(Activities)

การประเมินทักษะและ
คุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน 
(Personal Competency 

in the Job)

การประเมินด้านการ 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย

ในการท�างาน 
(Disciplinary Action)

ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 3ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 4
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นโยบำยกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญขององค์กร และเป็นปัจจัยหลักที่น�าบริษัทฯ ไปสู่ความส�าเร็จ 
บริษัทฯ จึงได้มีการก�าหนดกลยุทธ์ และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นทางด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยค�านึงถึงปัจจัยหลักต่างๆ อาทิ การวิเคราะห์ความต้องการอัตราก�าลัง เพื่อ
รองรบัการขยายธรุกจิ  การแข่งขนัและการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกบันโยบาย พนัธกจิ และวฒันธรรมขององค์กร โดยน�าระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับชั้น

 เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดแผนงานและด�าเนินการในการพัฒนาบุคลากร 
และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านบุคลากร โดยมุ่งเน้นในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1.	กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน

 บริษัทฯ จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรท้ังสายงานหลัก และสายงานสนับสนุนธุรกิจ โดยเฉพาะสายงานหลัก ได้จัดหลักสูตรการอบรม
ความรูใ้นการปฏบิตังิาน ทัง้ภาคทฤษฎ ีและภาคปฏบิตั ิโดยผู้เช่ียวชาญ เพือ่ให้มทีกัษะและความสามารถในการปฏิบตังิานแต่ละด้าน เพือ่
เป็นการทบทวนและเสริมทักษะเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง นอกจากน้ียังก�าหนดให้มีการทบทวนตัวช้ีวัดผลงานหลักเป็นประจ�า เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

2.	กำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำน

 บริษัทฯ เช่ือมั่นว่าพนักงานทุกคนมีศักยภาพในตัว ที่สามารถน�าออกมาใช้ได้โดยไม่มีขีดจ�ากัด หากได้รับการสนับสนุนและโอกาส 
บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสในการแสดงออกซึ่งศักยภาพของพนักงาน โดยผ่านกิจกรรมคุณภาพ ได้แก่ กิจกรรม 5ส  กิจกรรมข้อเสนอแนะ 
หรือการอบรมหลักสูตรระยะยาวเฉพาะด้าน

3.	กำรรักษำบุคลำกรที่มีศักยภำพไว้กับบริษัท

 บริษัทฯ มีการดูแลพนักงานที่มีความสามารถ และมีศักยภาพสูงในการท�างาน โดยให้โอกาสในการก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยการ
ก�าหนดหลกัเกณฑท์ีช่ัดเจน และก�าหนดให้มกีารด�าเนินการเปน็ประจ�าทกุปี นอกจากนี้ ยงัไดจ้ัดให้มกีารพัฒนาเป็นรายบคุคล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบุคลากรระดับหัวหน้างานข้ึนไป และนอกจากน้ี ยังได้ด�าเนินการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการน�าตัวช้ีวัดผล
งานหลัก (KPIs) มาใช้ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม วัดผลได้ ร่วมกับปัจจัยด้านความสามารถและพฤติกรรมการท�างานของพนักงาน 
(Competency) ซึง่เป็นเครือ่งมอืในการรกัษาคนดมีคีวามสามารถ และเป็นเครือ่งมอืในการพฒันาขดีความสามารถของพนกังานอกีด้วย 
ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานที่มีคุณลักษณะหลัก (Core Competency) ที่บริษัทพึงประสงค์ ได้แก่

  การเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

  การมุ่งเน้นจริยธรรม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

  การให้บริการลูกค้า เพื่อให้การบริการที่ดีมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

  การมุ่งเน้นผลลัพธ์ เพื่อการก�าหนดเป้าหมายในการชี้วัดผลส�าเร็จ และการก�าหนดแผนงานให้บรรลุเป้าหมาย    

4.	กำรก�ำหนดแผนในกำรทดแทนต�ำแหน่งงำน	(Succession	Plan)

 บริษัทฯ เน้นการสรรหาจากภายใน มากกว่าการสรรหาจากภายนอก โดยเฉพาะต�าแหน่งงานในสายงานหลัก โดยผ่านกระบวนการ
เลือ่นขัน้ เลือ่นต�าแหน่งตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนด ซึง่พจิารณาจากผลการปฏบิตังิาน (Performance) และศกัยภาพ (Potential) เป็นหลกั 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมส�าหรับบุคคลที่เป็น Successor ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จ�าเป็น
ตามต�าแหน่งงาน

5.	ระบบบริหำรงำนคุณภำพ

 บริษัทฯ ยดึมัน่ในการทีจ่ะปรับปรุงประสทิธภิาพและคณุภาพการท�างานอย่างต่อเนือ่ง ด้วยการรกัษาคณุภาพการบรกิารด้วยมาตรฐาน
ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ : สรอ. หรือ Management 
System Certification Institute (Thailand) : MASCI
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดท�านโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และพัฒนาบุคลากร ดังนี้

 • นโยบำยอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำน

 บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทผู้น�าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยตระหนักถึง
ความส�าคัญของคุณภาพ ความมั่นคง อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมการท�างาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการ
ด�าเนินธุรกิจ เพ่ือน�ามาซ่ึงคุณภาพชีวิตการท�างาน และสุขภาพที่ดีของพนักงาน  และลดความเสี่ยงอันตราย และอุบัติเหตุต่างๆ ของ
พนักงาน และปรับปรุงการด�าเนินงานของธุรกิจให้เกิดความปลอดภัย ตลอดจนให้ความรู้ในวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย จัดหาเครื่องมือ
อปุกรณ์ความปลอดภยัให้เพยีงพอกบัสภาพการท�างาน ตลอดจนแนะน�าชีแ้จงให้ทราบถงึสาเหต ุและวิธกีารป้องกนั เพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย 
อันน�ามาซึ่งคุณภาพชีวิตการท�างานและสุขภาพท่ีดีของพนักงานเป็นส�าคัญ โดยบริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการอบรม พัฒนาความรู้ในวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 

 ทั้งนี้ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคช่ัน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ ผู้บริหาร และพนักงาน  
เข้าร่วมอบรมการรักษาความปลอดภัยในการท�างาน โดยแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ในระดับ จป. บริหาร,  จป.หัวหน้างาน และ จป. วิชาชีพ 
ซึ่งท�าหน้าที่ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน

ข้อมูลสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุ	หรืออัตรำกำรเจ็บป่วย	(จำกกำรท�ำงำน)	ปี	2561	ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ดังนี้

 • นโยบำยกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน จึงได้
จัดท�านโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพื่อปลูกจิตส�านึกและให้ความส�าคัญต่อการอนุรักษ์และใส่ใจสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกองค์กร 
โดยมุง่เน้นการให้ความรู ้ความเข้าใจ ให้พนกังาน โดยจดัตัง้คณะท�างานให้รบัผดิชอบในเรือ่งของแผนการอนรุกัษ์พลงังาน ก�าหนดแนวทาง
ต่างๆ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงาน มีการติดตามผล เก็บสถิติ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามแผน  และสรุปผลรายงาน  และน�าผลมาแก้ไขปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมอย่าง 
ต่อเนื่อง ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2556 ทั้งในองค์กร และภายนอกสถานที่ จนถึงปัจจุบัน ดังนี้

   ครั้งที่ 1  โครงการ “ใครใส่ใจมำกกว่ำกัน” เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2556 
      ณ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

   ครั้งที่ 2  โครงการ “ใครใส่ใจมำกกว่ำกัน” เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2558 
      ณ บ้านสายชลรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

   ครั้งที่ 3  โครงการ “รู้แล้ว รักษ์เลย” เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 
      ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 • นโยบำยป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนประกอบกำร

 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการสร้างมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์กร เนื่องจากบริษัทฯ ทราบและ
เข้าใจในโทษของยาเสพติดเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสูญเสียทรัพยากรมนุษย์อันเนื่องมาจากสาเหตุนี้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงก�าหนด
ให้มนีโยบายป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานประกอบการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏบัิตด้ิานการป้องกนัและแก้ไขปัญหายา
เสพตดิในองค์กร เป็นการปลกูฝังจติส�านกึทีดี่ และความรบัผิดชอบต่อสังคมของผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบั และน�ามาซึง่คณุภาพชวีติ
การท�างานทีด่โีดยทัว่กนัของพนกังาน  ทัง้นีเ้พือ่ให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัวสิยัทศัน์ของกลุม่บรษิทั อนิเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินเิคชัน่ จ�ากดั 
(มหาชน) ทีม่เีจตนารมณ์ในการสร้างวฒันธรรมเพือ่ให้เกดิความตระหนกัและร่วมจัดการความเสีย่ง ซึง่นโยบาย ฉบบันีป้ระกาศใช้ส�าหรบั

ชื่อบริษัท
จ�ำนวนพนักงำน

ทั้งหมด อุบัติเหตุ/เจ็บป่วย

บริษัท  อินเตอร์ลิ้งค์  คอมมิวนิเคชั่น  จ�ากัด  (มหาชน) 418 2

บริษัท  อินเตอร์ลิ้งค์  เทเลคอม  จ�ากัด  (มหาชน) 728 2

บริษัท  อินเตอร์ลิ้งค์  เพาเวอร์  แอนด์  เอ็นจิเนียริ่ง  จ�ากัด 80 1
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ทุกหน่วยงานของกลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) โดยปฏิบัติตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่ม
บริษัทฯ พนักงานทุกคนต้องเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายฯ ฉบับนี้ในทุกๆ ขั้นตอนปฏิบัติงาน

 • นโยบำย 5 ส

 เพ่ือปรับปรงุสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มคีวามเป็นระเบยีบเรยีบร้อย  ปลอดภัย  ถกูสุขลักษณะ เพือ่เป็นการส่งเสรมิ และสนบัสนนุ
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน  เสรมิสร้างบรรยากาศที่ดใีนการปฏบิตังิาน และเป็นการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ที่ดขีององค์กร โดยการมส่ีวน
ร่วมของพนักงานทุกระดับ มีการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยบริษัทฯ ได้ประกาศแต่งตั้งคณะท�างานกิจกรรม 
5ส เพือให้การปรับปรุงสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง สม�่าเสมอ และเพื่อให้กิจกรรม 5ส เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ซึ่งจะท�าให้เสริม
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และสะดวกต่อการใช้งานของพนักงาน

สรุปกำรอบรมให้แก่ผู้บริหำร	และพนักงำนของบริษัทฯ	ในปี	2561	ดังนี้

หลักสูตรการอบรมภายใน (In-House Training) ในปี 2561

• Basic of Network Cabling (LBC) 2018

•  BCP Hot Sport Cooling

•  CCTV, Access Control

•  Cooling System

•  Data Center Overview

•  Excel Advance 1 (ขอนแก่น)

•  Fun Cooking Class 

•  Fun Cooking Class II

•  IMP Flood Protection

•  IMP MEA Power Down

•  ISO 9001-2015 Requirement Implementation

•  ISO/IEC27001:2013 & Annex A

•  Operations Check sheet, Incident Management

•  Operations Security

•  POE Switch

•  Power System

•  Sale Planning & forecast

• การจัดการบริหารความเสี่ยงในงานและมาตรการต่อต้านการ 
 คอร์รัปชั่น

• การปรบัปรุงงานอย่างต่อเนือ่งและการบรหิารจดัการทรพัยากร

• การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

• การเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานด้วย Microsoft Excel  
 Advanced

•  การรับแจ้งเหตุเสียและรับค�าร้องขอจากลูกค้า

•  การวางระบบ เอกสาร รับ-จ่าย ส�าหรับเจ้าหน้าที่การเงิน

•  การสร้างทีม..สู่ความส�าเร็จ

•  จริยธรรมกับการท�างาน

•  เจาะประเด็นเอกสาร รับ-จ่าย Update กฎหมายใหม่ล่าสุด

•  มหกรรมดาต้าเซนเตอร์

•  ยุทธวิธีแนวทางการปฏิบัติงานในคลังสินค้า

•  รู้ทัน ลดหย่อนภาษี ออมอย่างถูกวิธี ปีภาษี 2560

•  เลขาฝ่ายขายยุค Digital 4.0

•  อบรมการตดิตัง้อปุกรณ์  FTTx และ U2000 งานโครงการ USO  
 Project

•  อพยพหนีไฟ ปี 2561

ก�ำรจัดอบรม
จ�ำนวน

(ครั้ง)

จ�ำนวนผู้เข้ำรับ

กำรอบรม (คน)
จ�ำนวนชั่วโมง

การจัดอบรมภายใน (In-House Training) 31 1,185 5,366

การจัดโดยสถาบันอบรมต่างๆ (ภายนอก) 35 59 432

รวมก�ำรจัดอบรมทั้งหมด 66 1,244 5,798
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• “Update กฎหมายภาษี” ในปี 2561 พร้อมสิทธ ิ
 ประโยชน์ทางภาษีที่ต้องไม่พลาด

• Certificate Data Center Professional (CDCP)

• Data Center Foundation Certificate (DCFC)-Thai

• Effective Quality Management Representative  
 (QMR)

• Empowering Digital Workplaces

• Information Security Management Systems 
 Auditor / Lead Auditor Training Course (ISO/IEC  
 27001 : 2013)

• SMS for Supporting EU GDPR Compliance and  
 Health Information Security

• Mikrotik (MTCNA)

• MikroTik ส�าหรับผู้ดูแลระบบ MTCUME

• Modernize your infrastructure with DellEMC by VST  
 ECS

• S01 หลักสูตรการก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ของธุรกิจ

• S05 การประเมนิผลและการจดัการข้อมลูด้านความยัง่ยนื  
 รุ่นที่ 2

• Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)

• TFRS ใหม่ ที่ต้องรู้

• TFRS15 รายได้จากสัญญาท่ีท�ากับลูกค้า (หลักการและ 
 มาตรฐานการบัญชี)

• The Internet of thing IOT Advance Course การ 
 สร้างกระดานแสดงผลและการเฝ้าระวัง

• The Internet of thing Seminar& workshop รุ่นที่ 12

• Update New Labor Law 2019

• กฎหมายแรงงานส�าหรับการบริหารงานบุคคล

• การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ Document

• การตรวจสอบอย่างเป็นระบบ (Systematic Audit)

• การท�างานเก่ียวกับสายส่ือสารของหน่วยงานภายนอกเสาไฟฟ้า 
 ของ กฟภ.

• การบริหารความเสี่ยง (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 2/61

• การบริหารความเสี่ยงสากลตามมาตรฐาน ISO 31000

• การบันทึกบัญชีลูกหนี้ การบริหารลูกหนี้และหนี้สูญ

• การส่งข้อมูลเงินสมทบด้วยระบบอินเตอร์เน็ต และการช�าระเงิน 
 สมทบกองทุนประกันสังคม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

• คลายปัญหา พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง 2560

• จป. บริหาร

• จป.หัวหน้างาน

• จับประเด็นส�าคัญในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่

• จ้าวแห่งการสื่อสาร

• เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

• เทคนคิการปิดบญัช ีและการจดัเตรยีมข้อมลูส�าหรบัการปิดบญัชี

• แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน  
 หลักการของประกันสังคม

หมวดที่ 5
ส่งเสริมนวัตกรรมและกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ

 บริษัทฯได้ประกอบกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการปฏิบัติและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (System) เริ่มตั้งแต่การ
ป้องกัน (Prevent) รกัษา (Maintain) ปรบัปรงุ (Improve) และพฒันา (Development) เพือ่ส่งเสรมิให้เกิดนวตักรรมใหม่ (Innovation) 
อยู่เสมอ โดยจัดให้มีการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อการวัดระดับความคาดหวัง ความพึงพอใจของลูกค้า และ
น�าเอาความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างสม�่าเสมอ

บริษัทให้ควำมส�ำคัญและสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่ำแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงคุณประโยชน์ต่อลูกค้ำ และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน โดยค�ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยก�ำหนดเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

 1. ให้ความส�าคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม และดูแลให้ฝ่ายจัดการน�าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ในการทบทวนกลยุทธ์  การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการด�าเนินงาน และมีการติดตามผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรการอบรมภายนอก (External Training) ในปี 2561
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 2. ส่งเสรมิการสร้างนวตักรรม เพ่ือเพิม่คณุค่าให้กจิการตามสภาพปัจจยัแวดล้อมท่ีเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ ซึง่อาจครอบคลมุการก�าหนด
รูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิด มุมมองในการออกแบบ และพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิต 
และกระบวนการท�างาน รวมท้ังการร่วมมอืกับคู่ค้า โดยนวตักรรม ควรมลีกัษณะเป็นไปเพือ่การสร้างประโยชน์ร่วมกนัทัง้แก่ กจิการ ลูกค้า 
คูค้่า สงัคม และสิง่แวดล้อม และเป็นนวตักรรมทีไ่ม่สนบัสนนุให้เกดิพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสม หรอืกจิกรรมทีผ่ดิกฎหมายหรอืขาดจรยิธรรม

 ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้มีกำรส่งเสริม ต่อยอด และพัฒนำนวัตกรรมต่ำงๆ อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนี้

 1. ด�าเนินธุรกิจอย่างใส่ใจต่อการอนุรักษ์พลังงานและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย เป็นมิตร
ต่อสิง่แวดล้อม และประหยดัพลงังาน ด้วยการคดิคนัและพฒันานวตักรรมผลติภณัฑ์และการบรกิารทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ผ่านมมุมอง
ใน 3 มิติ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการปลูกฝังจิตส�านึกให้พนักงานทุกคนค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อการใช้พลังงานอย่าง 
คุม้ค่าและเกดิประโยชน์สงูสดุ ดงันัน้ผลติภณัฑ์ทีน่�าเข้ามาจดัจ�าหน่ายจงึอยูภ่ายใต้มาตรฐานทางด้านสิง่แวดล้อมของ RoHs (Restriction 
of Hazardous Substances) ซึ่งเป็นระเบียบของสหภาพยุโรป (Directive 2002/95/EC) ที่ก�าหนดไว้ 

 2. พัฒนารูปแบบการขายใหม่ๆ โดยการออกแบบเลขาฝ่ายขาย เป็นฝ่ายสนับสนุนการด�าเนินงานของฝ่ายขาย เพื่ออ�านวยความ
สะดวกให้ลูกค้า ให้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากการพัฒนาระบบดังกล่าวท�าให้ยอดขายมีการเติบโต
ในทุกๆ ปี

 3. มีการออกแบบและพัฒนาระบบ I Claim เพื่อเป็นเครื่องที่ใช้ในการอ�านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการบริการหลังการขาย 
โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานการณ์ซ่อมบ�ารุงและระยะเวลาในการซ่อมบ�ารุงในตลอดเวลา โดยที่ระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลการ
ซ่อมบ�ารุงไว้เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลต่อไป 

 4. พัฒนาระบบการอบรม และสัมมนาโดยเน้นการสร้างความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาเพื่อแลกเปล่ียนความรู้และทักษะท่ี
เหมาะสมกับการใช้อุปกรณ์สายสัญญาณ ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการเพิ่มทักษะที่จ�าเป็นให้นักเรียน นักศึกษาสายอาชีวะให้มีศักยภาพ
สามารถตอบโจทย์ในตลาดแรงงาน พร้อมทั้งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสรรหาพนักงานในอนาคต โดยในปี 2561 ทางบริษัทฯ ได้ลงนาม
ในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับทางวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) เพื่อสร้างความร่วมมือแก่กันในการ
หารือแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันและจะร่วมมือกันในการด�าเนินการด้านต่างๆ เพื่อให้การฝึกประสบการณ์ใน
ด้านวิชาชีพและ ฝึกงานของนักเรียน เป็นต้น

 5. เน้นการรีไซเคิล ขยะเหลือใช้ โดยเฉพาะไม้พาเลทที่เหลือใช้จากการขนส่ง โดยน�าเปลี่ยนสภาพเป็นเฟอร์นิเจอร์และของเล่นเด็ก 
เพื่อส่งมอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน โดยในปี 2561 ทางบริษัทได้ด�าเนินการส่งมอบไปแล้ว กว่า 2 โรงเรียน

 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการด�าเนินงาน และบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม ประจ�าปี 2561 (TOP 
INNOVATION ORGANIZATION 2018) จากส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ด�าเนินโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมฯ ซึ่งเป็นโครงการศึกษา 
วินิจฉัยความสามารถทางนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมให้กับองค์กร โดยการประเมินความสามารถทางนวัตกรรม เพื่อน�าไป
สู่บทวิเคราะห์ทางนวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนารูปแบบใหม่เพื่อน�าไปสู่ความเป็นเลิศทางนวัตกรรม การส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม 
การจัดการความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้องค์กรสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจนวัตกรรมและกิจกรรมทางนวัตกรรม เพื่อ
ยกระดับความสามารถทางนวัตกรรม

บริษัทฯ ติดตำมดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และสะท้อน 
อยู่ในแผนด�ำเนินกำร เพื่อให้มั่นใจว่ำ ทุกฝ่ำยขององค์กร ได้ด�ำเนินกำรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลัก และแผนกลยุทธ์
ของบริษัทฯ โดยมีแนวปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ 

 1.	ควำมรับผิดชอบต่อพนักงำน/ลูกจ้ำง

 บริษัทฯปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพ การสมรส 
ภาษาหรอืต�าแหน่ง ไม่มกีารใช้หรอืสนบัสนนุการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนษุย์ และไม่สนบัสนนุแนวทางการทจุรติและคอรปัชนัทกุรปูแบบ 
มกีารดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มคีวามปลอดภัยและถกูสุขลักษณะอนามยั  การส่งเสรมิกจิกรรมต่างๆ ให้กบัพนกังาน  ให้
ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว การสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน รวมถึงเปิดโอกาสให้
พนักงานร้องเรียน ในกรณีท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความ
ก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการท�างานในด้านอื่นๆ

 ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยของพนักงานนั้น บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญเสมอมา  ท�าให้มีการด�าเนินการใน

124 รายงานประจำาปี 2561



เร่ืองดงักล่าวอย่างต่อเนือ่ง มกีารก�าหนดนโยบายอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดล้อมการท�างาน เพือ่ให้ทกุหน่วยงานมรีะบบ
การจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัทีด่ ีโดยทีมุ่ง่หวงัทีจ่ะให้สร้างเป็นวฒันธรรมความปลอดภัยภายในองค์ พนกังานจะต้องปฏบิตัิ
ตามอย่างเคร่งครัด อีกท้ังยังมีการฝึกอบรมเพื่อสร้างการตระหนักถึงความปลอดภัยในการท�างาน เรียนรู้ถึงหลักการประเมินความเสี่ยง 
การป้องกัน การควบคุม และการปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ

	 2.	 ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ

 ส่งมอบสินค้า และให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหมายของลูกค้า ในราคาที่เป็นธรรม โดยยึดหลักปฏิญญาของบริษัท คือ 
“สนิค้ำคณุภำพ  รำคำถกูกว่ำ  บรกิำรทีด่กีว่ำ” รวมถงึการให้ข้อมลู ข่าวสาร ทีถ่กูต้อง ชดัเจน และทันต่อความต้องการของลกูค้า ปฏบิตัิ
ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ให้ความส�าคัญต่อลูกค้า และบริการอย่างเต็มใจ สุภาพ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมาก
ทีส่ดุ ตลอดจนมกีระบวนการให้ลกูค้าร้องเรยีนเกีย่วกบัสนิค้า และบรกิาร ในเวบ็ไซต์บรษิทัฯ และมกีารตดิตามวดัผลส�ารวจความพงึพอใจ
ของลูกค้า เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงสินค้าและบริการ และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และค�านึงถึงสุขภาพ 
ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ  รวมถึงการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย ซึ่งต้องกระท�าอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ท�าให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความ
เข้าใจผิดของลูกค้าเป็นส�าคัญ

 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) มีตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานของบริษัท ที่ไม่ใช่ตัวเงินเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การให้ความส�าคัญกับการสร้างความพึงพอใจ และการให้บริการกับลูกค้า จึงจัดท�าแบบสอบถาม เพื่อประเมินและรับฟัง 
ความคิดเหน็จากลูกค้า เพื่อที่จะไดน้�ามาปรับปรุงสินคา้ และการใหบ้ริการให้มคีุณภาพที่ดขีึ้นอย่างตอ่เนื่อง โดยบรษิัทฯ ไดท้�าการส�ารวจ
ความพึงพอใจเป็นประจ�าทุกปี  โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ส�ารวจความพึงพอใจ และมีผลสรุป ดังนี้

สรุประดับควำมพึงพอใจ 
จำกลูกค้ำที่ได้รับจำกกำรส�ำรวจ 

เป็นร้อยละ	ในปี	2561	

ความพึงพอใจ
ด้านผลิตภัณฑ์

ความพึงพอใจ
ด้านราคาของ

ผลิตภัณฑ์

ความพึงพอใจ
ด้านการบริการ

ความพึงพอใจ
ด้านการตลาด
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 จากผลการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า ประจ�าปี 2561 ทั้ง 4 ปัจจัย พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยในระดับร้อยละ 
97-99 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยม

	 3.	 ควำมรับผิดชอบต่อคู่ค้ำ

 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม  โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยรักษาความสัมพันธ์อันดีแบบยั่งยืน
กับคู่ค้า  โดยเฉพาะกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้า โดยปฏิบัติตามระเบียบจัดซ้ือจัดจ้างอย่างชัดเจน ถึงนโยบายการจัดหาและการ 
คดัเลอืกคูค้่า คณุสมบตัแิละการสมคัรเป็นคูค้่า จดัท�ารปูแบบสัญญาทีเ่หมาะสมและเป็นมาตรฐานเดยีวกนั จดัให้มรีะบบการจดัการ ตดิตาม 
เพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายในที่ป้องกันการทุจริต และพฤติกรรมมิชอบในทุกขั้นตอน 
ของกระบวนการจัดซื้อจัดซ้ือ รวมท้ังส่งเสริมให้คู่ค้าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระท�าที่เป็นการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และประกอบธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเน่ืองร่วมกัน 
โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า จะต้องมีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือได้ ตรวจสอบได้ และมีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้
ในระยะยาว  มีความสามารถในการผลิต จ�าหน่าย บริการ โดยสินค้าหรือบริการต้องมีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของบริษัทฯ และมี
บริการหลังการขายที่ดีให้แก่ลูกค้า  มีการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง

	 4.		 ควำมรับผิดชอบต่อผู้ร่วมลงทุน

 บริษัทฯ เคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้ร่วมลงทุน ตลอดจนให้ความร่วมมือ
อย่างดีกับผู้ร่วมลงทุน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานของกิจการร่วมทุนให้มีความแข็งแกร่ง สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมกันพิจารณาก�าหนดแผนธุรกิจ ร่วมกันพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์อย่างเหมาะสม โปร่งใส รวมทั้ง
ติดตามและผลักดันให้การด�าเนินงานของกิจการร่วมทุนเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้ 
การด�าเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน

	 5.		 ควำมรับผิดชอบต่อเจ้ำหนี้

 คณะกรรมการบริษัท ค�านึงถึงความเสมอภาคของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ความซื่อสัตย์ในการด�าเนินธุรกิจ และยึดมั่นในการสร้างความ
เชื่อถือและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้/เจ้าหนี้ค�้าประกันของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่
มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค�้าประกัน การบริหารเงินทุน และหากเกิดการผิดนัดช�าระหนี้  มีการบริหารเงินกู้ยืมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน ไม่น�าเงินไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ดูแลให้มีการช�าระเงินคืนเงินกู้ และ
ดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ตามก�าหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงที่ท�ากับเจ้าหนี้อย่างครบถ้วน กรณีที่ไม่สามารถ
ปฏบิตัติามเงือ่นไขใดได้ ต้องรบีแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบล่วงหน้า เพ่ือร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสมเหตสุมผล และมกีาร
สือ่สารกบัเจ้าหนีถ้งึสถานะของธรุกจิอย่างสม�า่เสมอ และมุง่มัน่ในการรกัษาสมัพนัธภาพทีย่ัง่ยนืกบัเจ้าหนี ้ ก�าหนดแนวทางในการบรหิาร
เงินทุน เพ่ือความมั่นคงแก่บริษัทฯ ในระยะยาว และเพื่อการบริหารสภาพคล่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการช�าระหน้ีคืนให้แก่เจ้าหนี้ 
ของบริษัทฯ อย่างตรงต่อเวลา โดยบริษัทฯ จะรายงานฐานะและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ แก่เจ้าหนี้ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส 
ซื่อสัตย์

	 6.		 ควำมรับผิดชอบต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ/กำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม

 บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรม ตามกรอบของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดยยึดมั่นใน
การด�าเนินธุรกิจภายในจรรยาบรรณบริษัทฯ อย่างมีจริยธรรม โปร่งใส จึงก�าหนดหลักนโยบายโดยย่อ ดังนี้ ไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วย 
วธิกีารอนัไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ป็นความลบัด้วยวธิกีารทีไ่ม่สจุรติหรอืไม่เหมาะสม ไม่กระท�าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิ
ทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง ไม่ท�าลายช่ือเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากข้อมูลความจริง สนับสนุนและ 
ส่งเสริมให้เกิดการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการตกลงใด ๆ ที่เป็นการผูกขาด ลด หรือการจ�ากัดการแข่งขัน

	 7.		 ควำมรับผิดชอบต่อสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯ เชื่อว่า สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ที่เข้มแข็ง คือรากฐานในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงให้ความส�าคัญกับการ
ด�าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จะด�าเนินธุรกิจที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม�่าเสมอ 
และมนีโยบายในการปลกูฝังจติส�านกึของพนกังานทกุระดบั ให้มคีวามรบัผิดชอบต่อชมุชน สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื 
โดยป้องกนั  ลด  จดัการและดแูลให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯ จะไม่สร้าง หรอืก่อให้เกดิผลกระทบในทางลบต่อสิง่แวดล้อมในทกุด้าน ซึง่ครอบคลมุ
การใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน เป็นต้น
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	 8.		 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน	

 บริษัทมีนโยบายในการด�าเนินการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยได้จัดท�าแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณของ
บริษทั ซึง่ได้ผ่านการอนมุตัโิดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2552 เมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2557 เอกสารเลขที ่บช. 480/57/
บส. โดยได้ส่ือสารไปยงัพนกังานทกุคน โดยมกีารก�าหนดให้ มกีารอบรมเกีย่วกบันโยบาย และแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั 
แก่พนกังานทกุคนในการปฐมนเิทศพนกังานใหม่ และตดิประกาศผ่านบอร์ดภายในบรษิทัฯ อกีทัง้บนเว็บไซต์ของบรษิทัฯ เพือ่เผยแพร่แก่
บุคคลทั่วไปท่ีสนใจ และเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและน�าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม รวมถึง
สนับสนุนให้บริษัทอื่นๆ และคู่ค้าจัดท�า และประกาศเป็นนโยบาย

 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561

บริษัทฯ ติดตำมดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรจัดสรรและจัดกำรทรัพยำกรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยค�ำนึงถึง 
ผลกระทบและกำรพัฒนำทรัพยำกรตลอดสำย value chain เพ่ือให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักได้อย่ำงยั่งยืน 
โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. ตระหนักถึงความจ�าเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน

 2. ตระหนักถึงรูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ต่างกัน ท�าให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่แตกต่างกัน จึงควรค�านึงถึง 
  ผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม ความรับผิดชอบ และการสร้าง 
  คุณค่าให้แก่กิจการที่ยั่งยืน

 3.  ฝ่ายจัดการมีการทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์  
  และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยค�านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ ตามแนวทางปฏิบัติ  
  ซึ่งทรัพยากรที่กิจการควรค�านึงถึงควรมีอย่างน้อย 6 ประเภท ได้แก่

 4.  จดัให้มกีรอบการก�ากบัดแูลกิจการ และการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองค์กร เพือ่ให้สอดคล้องกบัความต้องการ 
  ของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และพัฒนาการด�าเนินงาน บริหาร 
  ความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ 
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หมวดที่ 6
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อก�ากับดูแลระบบการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เกีย่วข้องรวมถงึนโยบายต่างๆ ซึง่มกีารจดัให้มแีผนกตรวจสอบภายในทีม่คีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผู้รบัผดิชอบในการพฒันา
และสอบทานประสทิธภิาพระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายใน พร้อมทัง้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็น
ถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไว้ในรายงานประจ�าปี

กำรบริหำรควำมเสี่ยง

 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการที่ครอบคลุมการบริหาร
ความเสีย่งทัง้องค์กรทีม่ปีระสทิธผิล โดยคณะกรรมการบรษัิทมมีตแิต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  เพือ่รับผดิชอบในการก�าหนด
นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงและแต่งตั้งคณะท�างานเพื่อบริหารความเส่ียงซ่ึงประกอบด้วยผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์ในการบรหิารความเสีย่งในการให้ความเหน็และข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจดัการ, คณะท�างาน และคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ให้
แน่ใจว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ด�าเนินการได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
(โดยบริหารความเสี่ยงตามแนวปฏิบัติมาตรฐานสากล COSO) รวมถึงมั่นใจได้ว่าประเด็นความเสี่ยงที่ส�าคัญขององค์กรได้อย่างครบถ้วน 
มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญซึ่งแบ่งได้ตามประเภทความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ ขณะนี้ดังนี้

 ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  โดยมีการบริหารงาน
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ก�าหนดนโยบายแนวทางการด�าเนินการต่างๆ เพื่อ
สนับสนุนให้บริษัทตัดสินใจที่ดีที่สุด และช่วยให้มองเห็นโอกาส ตลอดจนสามารถบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ส�าคัญที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง” ในรายงานประจ�าปี)

 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีแนวทางในการจัดการปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) โดยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
ในด้านสารสนเทศ 2 ส่วน ดังนี้

 1.	ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล		

 ในปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัล ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันและการท�าธุรกิจ อาทิ การน�าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาให้ในการขนส่ง การท�าการตลาด การจ�าหน่ายสนิค้าออนไลน์ หรอืการพฒันานวตักรรมใหม่ๆ ซึง่ในระยะยาวการเปลีย่นแปลงดงักล่าว
เป็นความเสีย่งท่ีอาจส่งผลให้บรษิทัฯสญูเสยีความสามารถในการแข่งขนั ดงันัน้ บรษิทัฯ ได้น�าความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี
มาเป็นโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรวิศวกรรมที่มีนวัตกรรมสินค้าใหม่ๆ ส�าหรับ
ตลาดใหม่มาโดยตลอด และสามารถปรับปรุงกระบวนการท�างาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

	 2.	ควำมเสี่ยงด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์

 การด�าเนนิธรุกจิธรุกจิของบรษิทัต้องอาศยัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการด�าเนนิงาน บรษิทัจงึต้องเผชญิกับภัยคุกคามทางไซเบอร์
ทัง้จากภายในและภายนอก ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อธรุกจิ ดงันัน้ บรษิทัได้จดัท�ากรอบการด�าเนนิงานเพือ่ความมัน่คงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
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และจัดให้มีกระบวนการรวมถึงเครื่องมือ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ส่ือสารกับพนักงานรับทราบเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ด้านความปลอดภัย
ของข้อมูล เพื่อเพิ่มความตระหนัก และความสามารถในการตอบสนองต่อภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้น

 บริษัท จัดให้มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น อาทิ

นโยบำยกำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์

 บรษิทัฯ มนีโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในองค์กร โดยได้จดัท�าแนวทางการปฏบิตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามเอกสาร
เลขที่ IT.005/14/BS ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557 ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 
โดยบรษัิทมแีนวทางในการด�าเนนิการเกีย่วกบัเรือ่งราวต่างๆ อาท ิพนกังานทกุคนต้องลงนามในบนัทกึข้อตกลงการไม่กระท�าผิดเกีย่วกบั
คอมพิวเตอร์และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทมีการก�าหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัท
และได้มกีารตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การท�างานของพนกังาน เพือ่ป้องกนัการใช้ซอฟแวร์ท่ีละเมดิลขิสิทธิห์รอืไม่เกีย่วข้อง
กับการท�างาน โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหาร พนักงานทุกคน บริษัทในเครือ ตลอดจนผู้รับเหมาที่ท�างานในนาม
ของบริษัทฯ 

กำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน

ระบบควบคุมภำยใน

 คณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการตรวจสอบก�าหนดให้การควบคมุภายในของบรษิทัเป็นไปตามกรอบกรอบการควบคมุภายใน
ของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organization of Tramway Commission) โดยมีแผนกตรวจสอบภายในท�า
หน้าทีป่ระเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษิทัตามแบบประเมนิของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และรายงานต่อคณะผู้บริหาร จากนั้นน�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนรายงานคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการก�ากับดูแลการปฏิบัติตามเป้าหมาย และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (Control Environment)

 สภาพแวดล้อมการควบคุม ประกอบไปด้วยมาตรฐานและโครงสร้างต่างๆ ซ่ึงเป็นรากฐานของการควบคุมภายในทั่วทั้งบริษัท ท้ังนี้
คณะกรรมการบรษิทัได้ให้ความส�าคญัในเรือ่งการควบคมุภายใน และปฏิบตังิานทีเ่ป็นมาตรฐาน โดยองค์ประกอบหลกัของสภาพแวดล้อม
การควบคุมของบริษัทนี้

 1.1 คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากคณะผู้บริหารและได้แสดงถึงความเช่ียวชาญและความช�านาญในการท�าหน้าท่ีก�ากับ 
  ดูแล คณะกรรมการบริษัทยังได้ก�าหนดเรื่องที่เป็นอ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทและเรื่องที่มอบอ�านาจการอนุมัติให้แก่ 
  กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม

 1.2 คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหารในทุกระดับชั้นได้แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของคุณค่าความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม 
  ผ่านการบังคับบัญชา การกระท�าและพฤติกรรม ซ่ึงช่วยสนับสนุนระบบการควบคุมภายในให้สามารถท�าหน้าที่ได้ตามที่ 
  ก�าหนดไว้ นอกจากนี้ยังได้จัดท�าคู่มือจรรยาบรรณขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

 1.3 คณะผู้บริหารจัดให้โครงสร้างการรายงาน การก�าหนดอ�านาจในการสั่งการ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม สนับสนุนการบรรลุ 
  วตัถปุระสงค์ของบรษิทัฯ ซ่ึงจ�ากัดอ�านาจหน้าที ่และความรบัผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบรษิทั ผู้บริหาร และพนกังาน

 1.4 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญ และมีกระบวนการในการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร และมีการ 
  เตรียมพร้อมส�าหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ รวมถึงผู้บริหารที่จะมาสืบทอดในต�าแหน่งที่ส�าคัญ

 1.5 คณะกรรมการและผูบ้รหิารมกีระบวนการสือ่สารให้บุคลากรทกุคนมคีวามรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในและจดัให้มกีารปรบัปรงุ 
  แก้ไขกระบวนการปฏิบัติในกรณีที่จ�าเป็น

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)

 2.1 บริษทัฯ แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ซ่ึงได้ก�าหนดนโยบาย และวธิกีารวเิคราะห์ ประเมนิปัจจยัเสีย่ง ซึง่ได้ก�าหนดนโยบาย  
  และวเิคราะห์ ประเมนิปัจจยัเสีย่งทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ เพือ่ให้การมบีรหิารความเส่ียงอย่างมปีระสทิธผิล  
  รวมท้ังมกีารติดตามการเปลีย่นแปลงของปัจจยัเสีย่ง หรอืเหตกุารณ์ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด�าเนนิงานของบรษิทัอย่างสม�า่เสมอ

 2.2 บรษัิทฯ ก�าหนดคณะท�างานทีเ่ป็นผูบ้รหิารของหน่วยงาน (Risk Owner) จะเป็นผู้ตดิตามให้มกีารปฏิบตังิานตามระบบการควบคมุ 
  ภายใน และแผนการบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนดไว้
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 2.3 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งพจิารณาปัจจยัเสีย่งเหตกุารณ์ความเส่ียงทีจ่ะท�าให้การด�าเนนิงานไม่บรรลุตามเป้าหมายทีก่�าหนด  
  ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ท่ีผ่านคณะท�างานที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในกิจกรรมการด�าเนินงานหลัก 
  ของบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ

 2.4 บริษัทฯ มีแนวทางที่จะประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ทุจริต โดยบริษัทฯ มีการใช้แหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
  รวมทั้งมีการก�าหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน

3. กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities)

 3.1 บริษัทฯ มีการสร้างและก�าหนดระบบการควบคุมการปฏิบัติ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 
  ที่ก�าหนดไว้ รวมทั้งให้พนักงานมีความระมัดระวังและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อยู่ในระดับที่เพียงพอ เหมาะสม

 3.2 บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายและระเบียบแนวทางปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อการบริหารงาน 
  ทั่วไป และบริษัทฯ ก�าหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน

 3.3 บรษิทัฯ ออกแบบระบบการควบคมุภายใน โดยก�าหนดไว้เป็นส่วนหนึง่ในขัน้ตอนการปฏบิตังิานในระดบัองค์กร และกระบวนการ 
  ทางธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ และผลักดันแต่ละหน่วยงานให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานด้วยตัวเอง (Control Risk Self- 
  Assessment) อย่างสม�่าเสมอ

 3.4 บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ โดยก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ 
  ในแต่ละระบบงาน (Access Control) ไว้อย่างชัดเจน เพือ่ป้องกนัการเข้าไปใช้ หรอืแก้ไขข้อมลูจากบคุคลท่ีไม่เก่ียวข้องในส่วนของ 
  การปฏบิตังิาน รวมทัง้ได้จดัท�าแผนฉกุเฉนิเพือ่รองรบักรณทีีเ่กดิเหตกุารณ์ร้ายแรงทีม่ผีลกระทบกบัระบบสารสนเทศของบรษิทัฯ

 3.5 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีรัดกุมเพื่อติดตามให้การท�าธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล 
  ดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามที่ก�าหนด

 3.6 บรษิทัฯ มกีระบวนการตดิตาม ดแูลการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อยอย่างสม�า่เสมอ โดยก�าหนดแนวทางให้บคุคลทีบ่รษิทัฯ แต่งตัง้ 
  ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยนั้น

4. ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล (Information & Communication)

 4.1 บริษัทฯ มีการน�าข้อมูลที่ถูกต้อง มีรายละเอียดเพียงพอและทันต่อเวลาในการตัดสินใจ และประกอบการประชุม

 4.2 บริษัทฯ จะรวบรวมพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจ โดย 
  หน่วยงานที่ต้องก�าหนดให้มีการจัดส่งข้อมูลที่เหมาะสมและมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน�าไปใช้

 4.3 บริษัทฯ ด�าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอส�าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูล 
  ที่ส�าคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอพิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัทฯ ทางเลือกต่างๆ

 4.4 บริษัทฯ มีกระบวนการ และช่องทางการสื่อสารที่เพียงพอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถควบคุมการด�าเนินงานได้ 
  โดยสะดวก และมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม�่าเสมอ

 4.5 บริษัทฯ มีช่องทางในการรับข้อมูลแจ้งการกระท�าทุจริตทั้งภายในและภายนอกให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ 
  ตรวจสอบรับทราบผ่านหน้า Web Site ของบริษัทฯ

5. ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities)

 5.1 บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการติดตามและประเมินว่าการท�างานของระบบการควบคุมภายในที่ก�าหนดไว้ยังมีประสิทธิภาพ ผลการ 
  ด�าเนินงานเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนด โดยการจัดให้มีการวิเคราะห์รายงาน การประชุมอย่างสม�่าเสมอ  
  ซึ่งจะสามารถช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหา หรือเหตุการณ์ที่บกพร่องได้อย่างทันท่วงที

 5.2 บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการตรวจสอบภายใน โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ 
  ตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานและเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างอิสระ 

 5.3 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลันในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุกจริตอย่างร้ายแรง 
  มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระท�าที่ผิดปกติอื่น ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมี 
  นัยส�าคัญ ซึ่งการรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ 
  ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
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กำรตรวจสอบภำยใน

 คณะกรรมการบรษิทั จดัให้มแีผนกตรวจสอบภายใน ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนตรวจสอบภายใน (Internal Audit Segment) 
และส่วนงานก�ากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ซึ่งทั้ง 2 ส่วนมีการปฏิบัติงานไปควบคู่กัน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบก�ากับ
ดูแลให้การปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความเช่ียวชาญเยี่ยงมืออาชีพตาม
มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลทั้งมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบภายใน (The Institute of 
Internal Auditors : IIA) โดยมกีฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบตัรแผนกตรวจสอบภายในซึง่ได้ก�าหนดภารกจิ ขอบเขตการ
ปฏบิตังิาน อ�านาจและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ตลอดจนแนวทางการด�าเนนิงานการปฏบิตังิานตรวจสอบไว้อย่างชดัเจนและมกีารทบทวน
เป็นประจ�าทุกปีให้เหมาะสมอยู่เสมอ

 นอกจากแผนงานตรวจสอบทีพ่จิารณาตามความเส่ียง (Risk Based Audit Planning) แล้ว แผนกตรวจสอบภายในได้พฒันางานตรวจ
สอบโดยเน้นการสร้างระบบงานเชงิป้องกนัต่างๆ เพือ่เสรมิสร้างและรกัษามลูค่าให้กบักลุม่บรษัิทอนิเตอร์ลิง้ค์ฯ เพือ่ยกระดบัการให้ความ
เชื่อมั่น (Assurance) การให้ค�าปรึกษา (Advise) ซึ่งการด�าเนินการที่ส�าคัญในปี 2561 สรุปได้ดังนี้

2.1 กำรพัฒนำงำนตรวจสอบให้เกิดมูลค่ำเพิ่มอย่ำงยั่งยืนและต่อเนื่อง 

 เพือ่เสรมิสร้างให้หน่วยงานต่างๆ มแีนวทางการปฏบิตังิานครอบคลมุทัง้ด้านการก�ากบัดแูล การบรหิารความเสีย่ง การก�ากับดแูลการ
ปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในที่ดี ส�าหรับแผนกตรวจสอบภายในได้ด�าเนินการดังนี้

 2.1.1 สร้างความตระหนักรู้ และผลักดันแนวทางความรับผิดชอบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมที่ดี เพื่อส่ือสารให้ผู้บังคับ 
   บัญชาและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจบทบาทของตนเองและน�าไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน

 2.1.2 ประเมินประสทิธิผลการควบคมุภายในตามแนวทาง COSO 2013 เพือ่ให้บรรลวุตัถุประสงค์ท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านการปฏบิตังิาน  
   ด้านรายงานท้ังข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทาการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และสอดคล้องตามแบบ 
   ประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  (ก.ล.ต.)  
   น�าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัให้ความเหน็ชอบเพือ่เสนอในรายงานประจ�าปีและแบบฟอร์ม 56-1

 2.1.3 การประเมนิความเสีย่งและการควบคมุส�าหรบัระบบงานของบรษิทัฯ แผนกตรวจสอบภายในท�าหน้าทีต่รวจสอบ ประเมนิและ 
   ให้ค�าปรึกษากับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ความเชื่อมั่นกับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบว่าการบริหาร 
   ความเสี่ยงการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ล้ิงค์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
   หากพบว่ามีจุดท่ีต้องปรับปรุง ผู้ตรวจสอบจะให้ความรู้และค�าแนะน�าเกี่ยวกับข้ันตอนปฏิบัติงานที่ถูกต้องและการควบคุม 
   ภายในที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากให้ค�าปรึกษา

 2.1.4 การต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมมาตลอด โดยปัจจุบัน 
   บรษิทัอยูร่ะหว่างการขอรบัรองการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ (Thailand’s  
   Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) และในปี 2561 แผนกตรวจสอบภายในได้มี 
   การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องของการประเมินความเสี่ยง และการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงในการ 
   เกิดทุจริตคอร์รัปชัน และการควบคุมให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

2.2 กำรพัฒนำผู้ตรวจสอบ

 เพื่อพัฒนาด้านความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบ แผนกตรวจสอบภายในด�าเนินการ ดังนี้

 2.2.1 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ

  • ติดตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการก�ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง การก�ากับดูแลการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในของ 
   สถาบันวิชาชีพชั้นน�า เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

  • สนบัสนนุให้มกีารพฒันาและอบรมความรูอ้ย่างต่อเนือ่งทัง้ภายในและภายนอก เพือ่ให้มีความรู ้ความสามารถ ความเชีย่วชาญ 
   ทางวิชาชีพตรวจสอบภายในและเพิ่มทักษะด้านอื่นที่จ�าเป็นต่อบริษัท

 2.2.2 การพัฒนาความรอบรู้ทางธุรกิจ

  • พัฒนาความรู้ทางธุรกิจ ให้แก่ ผู้ตรวจสอบภายใน โดยเชิญตัวแทนของแต่ละหน่วยงานมาให้ความรู้ทางธุรกิจ เพื่อให้ 
   ผู้ตรวจสอบสามารถประเมินความเสี่ยงและให้ค�าปรึกษาที่ปฏิบัติได้จริง

  • จดัให้มกีารแลกเปลีย่นความรูใ้นประเดน็ทีน่่าสนใจ หรอืส่ิงตรวจพบทีเ่ป็นสาระส�าคญัภายในแผนกตรวจสอบภายในเป็นประจ�า

131บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



 2.2.3 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • น�าความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ในงานตรวจสอบทั้งกระบวนการตรวจสอบการสร้างเครื่องมือ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล 
   ตรวจสอบข้อมลูทีผ่ดิปกตไิด้อย่างรวดเรว็ยิง่ขึน้ รวมท้ังลดความเสยีหายท่ีเกดิขึน้จากความผิดปกตใินการปฏบิติังานและทจุริต 
   ให้แก่พนักงาน

  • สนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพของผูต้รวจสอบให้สามารถตรวจสอบและให้ค�าแนะน�าในการก�ากบัดแูลงานตรวจสอบเทคโนโลยี 
   สารสนเทศระดับมาตรฐานสากลได้

นโยบำยต่ำงๆ	ที่ส�ำคัญของบริษัทฯ	มีดังนี้	

 

 

1.	นโยบำยรำยกำรเกี่ยวโยงกัน

 คณะกรรมการบรษิทั ได้ก�าหนดนโยบายการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกัน ระเบียบปฏบิตั ิกระบวนการในการพจิารณาและอนมุตัริายการ 
ตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเร่ือง การเปิดเผยข้อมลู
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันดังนี้

 “รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน” หมายถงึ รายการระหว่างบริษทัจดทะเบยีนหรอืบรษิทัย่อยกบับคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัจดทะเบียน  
     หรือรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย

 “กำรตกลงเข้ำท�ำรำยกำร”  หมายความว่า การเข้าไปหรือตกลงใจเข้าท�าสัญญา หรือท�าความตกลงใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ 
     ทางอ้อมเพื่อก่อให้เกิดการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การให้เช่า หรือเช่าสินทรัพย์ การให้หรือ 
     รับบริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน และการออกหลักทรัพย์ใหม่ รวมทั้งเพื่อก่อให้เกิด 
     สิทธิหรือการสละสิทธิในการกระท�าดังกล่าว

 “บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน”  หมายความว่า

     1. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ 
      ผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัจดทะเบยีนหรือบรษิทัย่อย รวมทัง้ผู้ทีเ่กีย่วข้องและญาตสินทิของบคุคล 
      ดังกล่าว

     2. นติบิคุคลใดๆท่ีมผู้ีถอืหุ้นใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุเป็นบคุคลดงัต่อไปนีข้องบรษิทัจดทะเบยีนหรอื    
      บริษัทย่อย

       1) ผู้บริหาร
       2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
       3) ผู้มีอ�านาจควบคุม
       4) บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุม
       5) ผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลตาม 1) ถึง 4)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่างๆ
ฉบับเต็ม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่
www.intrerlink.co.th
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นโยบายรายการ
เกี่ยวโยงกัน

นโยบายการใชขอมูล
ภายในบริษัท

นโยบายตอตาน
การทุจริตคอรรัปชัน

นโยบาย
การรับ-ใหของขวัญ 

การเลี้ยง 
หรือประโยชนอื่นใด

มาตรการการรองเรียน
และการแจงเบาะแส และ

มาตรการคุมครองการตอบโต
และบรรเทาความเสียหายแก

ผูรายงาน ผูรองเรียนหรือผูที่
ใหความรวมมือในการรายงานการฝาฝน

หรือละเมิดจรรยาบรรณ

นโยบายความขัดแยง
ทางผลประโยชน

นโยบาย
ดานสิทธิมนุษยชน

จรรยาบรรณ
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      3. บุคคลใดๆ ที่โดยพฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้ท�าการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลตาม 1  
       ถงึ 2 ต่อการตดัสินใจ การก�าหนดนโยบาย การจดัการ หรอืการด�าเนนิงานอย่างมนียัส�าคญั หรอื 
       บุคคลอื่นที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่ามีพฤติการณ์ท�านองเดียวกัน

  “ผู้บริหำร”  หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา 
     ผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่าผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารรายที่ส่ีทุกราย และให้หมายความรวมถึง 
     ผูด้�ารงต�าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรือการเงินทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทียบเท่า

  “ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่”  หมายความว่า ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�านวน 
     หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลน้ัน ทั้งน้ี การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ท่ี 
     เกี่ยวข้องและญาติสนิทด้วย

  “ผู้มีอ�ำนำจควบคุม”  หมายความว่า ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบาย การจัดการ  
     หรือการด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเน่ืองจากการเป็น 
     ผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอ�านาจตามสัญญาหรือการอื่นใดก็ตาม

  “ผู้ที่เกี่ยวข้อง”  หมายความว่า บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์ 
     และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

     1. คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว

     2. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

     3. ห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม 1) หรือ 2) เป็นหุ้นส่วน

     4. ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม 1) หรือ 2) เป็นหุ้นส่วนจ�าพวก ไม่จ�ากัดความ 
      รบัผดิ หรอืเป็นหุน้ส่วนจ�าพวกจ�ากดัความรบัผิดทีม่หีุน้รวมกนัเกนิร้อยละสามสิบของหุน้ ทัง้หมด 
      ของห้างหุ้นส่วนจ�ากัด

     5. บรษิทัจ�ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ�ากดัทีบ่คุคลดงักล่าวหรอืบคุคลตาม 1) หรอื 2) หรอืห้างหุน้ส่วน 
      ตาม 3) หรือ 4) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิบของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของ 
      บริษัทนั้น หรือ

     6. บรษิทัจ�ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ�ากดัทีบ่คุคลดงักล่าวหรอืบคุคลตาม 1) หรอื 2) หรอืห้างหุน้ส่วน 
      ตาม 3) หรือ 4) หรือบริษัท ตาม 5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจ�านวน หุ้นท่ี 
      จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น

     7. นติบิคุคลทีบ่คุคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 สามารถมอี�านาจในการจดัการ ในฐานะเป็น 
      ผู้แทนของนิติบุคคล

  “ญำติสนิท”  หมายความว่า บคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ดงันี ้บดิา  
     มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร

  “บริษัทใหญ่”  บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุน 
     ช�าระแล้วของบริษัทจดทะเบียน

  “บริษัทย่อย”  บริษัทที่บริษัทจดทะเบียนถือหุ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุน 
     ช�าระแล้วของบริษัทนั้น

  “บริษัทในเครือ”  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทในเครือของบริษัทย่อยโดยอนุโลม

  “บริษัทร่วม”  บริษัทที่บริษัทจดทะเบียนถือหุ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกิน 
     ร้อยละห้าสิบของทุนช�าระแล้วของบริษัทนั้น

  “ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย” ผู้ที่ได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์

  “เงือ่นไขกำรค้ำโดยทัว่ไป” หมายความว่า เง่ือนไขการค้าทีม่รีาคาและเงือ่นไขทีเ่ป็นธรรมและไม่ก่อ ให้เกดิการถ่ายเทผลประโยชน์  
     ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
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 1. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยได้รับ หรือให้กับบุคคลทั่วไป

 2. ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กับบุคคลทั่วไป

 3. ราคาและเงือ่นไขทีบ่รษิทัจดทะเบยีนแสดงได้ว่าเป็นราคาและเง่ือนไขท่ีผูป้ระกอบธรุกจิในลกัษณะท�านองเดยีวกบัให้บคุคลทัว่ไป

 โดยแบ่งประเภทของรายการที่เกี่ยวโยงกันแบ่งออกเป็น 5 ประเภท และมีการค�านวณขนาดของรายการและแนวทางด�าเนินการจาก
รายการต่างๆ มูลค่าท่ีใช้ในการค�านวณขนาดรายการ โดยการท�ารายการเกี่ยวโยงกันที่ส�าคัญ ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบรษัิท หรอืทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ตามประเภทความส�าคญัของรายการต่างๆ (รายละเอยีด นโยบายรายการเกีย่วโยงกนั 
ปรากฏบนเว็ปไซต์ของบริษัท)

2.	นโยบำยกำรใช้ข้อมูลภำยในบริษัท

 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานในการน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

 1. บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดย
ตนเอง คูส่มรส และบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ ต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 59 และบท
ก�าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการ
รายงานการได้มาหรอืจ�าหน่ายหลกัทรพัย์ของบรษิทัโดยตน คูส่มรส และบตุรทีย่งัไม่บรรลุนติภิาวะต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกั
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทก�าหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

 2. บรษิทัฯ ก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารของบริษัท รวมถงึคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ จัดท�าและเปิดเผยรายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก�าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) และจดัส่งส�าเนารายงานนีใ้ห้แก่บริษทั ในวนัเดยีวกบัวนัทีส่่งรายงานต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกั
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 3. บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ น�าข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์
ด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่นที่อาจน�าข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์เช่น
เดียวกัน ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าว ทั้งผู้ให้ข้อมูลและผู้รับข้อมูลที่น�าไปใช้ประโยชน์อาจต้องมีความผิดตามท่ีกฎหมายก�าหนดไว้ รวมท้ัง 
บริษัทฯ ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการท�างาน โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การ
ตกัเตอืนเป็นหนงัสอื ตลอดจนการเลกิจ้างพ้นสภาพการเป็นพนกังานด้วยเหตไุล่ออก ปลดออก หรอืให้ออก หรอืต้องลาออกจากกรรมการ
แล้วแต่กรณี เป็นต้น

 4. บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้วเปิดเผย
ข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคล
ภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ท�าให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และลูกค้าของบริษัทฯ

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ และมีหน้าท่ีในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น โดยมิให้ขัดต่อ 
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้น้ี ห้ามมใิห้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ น�าความลบัและ/หรอืข้อมลู
ภายในของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง

3.	นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน

 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มุ่งมั่นที่ด�าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีโดยให้ความส�าคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งยึดมั่นในหลักคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมา 
ภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่
เหมาะสมของกรรมการ ที่ปรึกษาฯ อนุกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายก�าหนดแนวปฏิบัติ ข้อก�าหนด และช่องทางใน
การร้องเรียน เพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน รวมถึงการตัดสินใจและด�าเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้วยการคอร์รัปชันได้รับการ
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พิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ จึงได้จัดท�า “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อให้ยึดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
ในการด�าเนินธุรกิจ และสามารถพัฒนาองค์กรให้เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน  กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่กระท�าหรือ
ยอมรับการคอร์รปัชนัทกุรปูแบบทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อม โดยครอบคลุมถงึทกุธรุกจิของบริษทัฯ ในทกุประเภทและทุกหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 
โดยบริษัทฯได้ก�าหนดแนวปฏิบัติ มาตรการด�าเนินการ และบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนจัดให้มีการสอบทาน และทบทวนการ
ปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านคอร์รปัชันอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของธรุกจิ ระเบยีบ ข้อบงัคับ และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

 ในปี 2561 บรษิทัฯ ได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏบิตั ิ(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการ 
ต่อต้านการทจุรติ ตัง้แต่วนัที ่3 เมษายน 2561 และบรษัิทฯ อยูร่ะหว่างยืน่เอกสารเสนอขอรบัรองมาตรฐานต่อต้านการคอร์รปัชนัโดย  CAC

4.	นโยบำยกำรรับ-ให้ของขวัญ	กำรเลี้ยง	หรือประโยชน์อื่นใด

 บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ มีความโปร่งใส และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาค
ส่วนอย่างเท่าเทยีม หลกีเลีย่งการกระท�าอนัอาจน�าไปสูก่ารเลอืกปฏิบตั ิหรอืก่อให้เกดิผลประโยชน์ทีข่ดัแย้งกัน และเพือ่ให้สอดคล้องกบั
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนั้นจึงก�าหนดนโยบายการรับ -ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด (No-Gift Policy) เพื่อ
สร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เพื่อการเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

หลักกำร

 บุคลากรของบริษัทฯ ต้องยึดมั่นว่า จะไม่รับ - ให้สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคลากรภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ หากพิสูจน์ทราบได้ว่ามีการด�าเนินการดังกล่าว ถือว่าบุคลากรของบริษัทฯ มีความผิดทั้งตามระเบียบบริษัทฯ และตามกฎหมาย

แนวทำงปฏิบัติ

1.	 กำรให้ของขวัญ	ของที่ระลึก	หรือประโยชน์อื่นใด

 1.1. การให้ของขวัญหรือของที่ระลึก ตามประเพณีนิยม สามารถกระท�าได้โดยต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจารีตประเพณี 
  ท้องถิ่น เช่น ส�าหรับประเทศไทยไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อโอกาส ตามประกาศคณะกรรมการป.ป.ช. และควรให้ในรูปแบบที่ 
  ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทดังต่อไปนี้

   1.1.1. ปฏิทิน ไดอารี่

   1.1.2. สินค้าที่ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์

   1.1.3. สินค้าโครงการหลวง โครงการในพระราชด�าริ สินค้าชุมชนในพ้ืนที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ หรือสินค้าเพ่ือการกุศล  
     หรือสาธารณประโยชน์ หรือสินค้าที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 1.2. การให้ของขวัญ ของที่ระลึก ควรด�าเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ

 1.3. ไม่ให้ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่คู่สมรส บุตร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่รัฐ ลูกค้า คู่ค้า และ 
  บุคคลที่ติดต่อด้วย เนื่องจากโดยพฤติการณ์ถือว่าเป็นการรับแทน

 1.4. การให้ของท่ีระลึกเน่ืองในโอกาสส�าคัญทางธุรกิจ อาทิ วันสถาปนาการจัดตั้ง การลงนามสัญญาทางธุรกิจสามารถกระท�าได้  
  แต่หากมลูค่าของทีร่ะลกึเกนิกว่า 3,000 บาท ต้องได้รับการพจิารณาอนมุตัจิากผูบ้รหิารสงูสดุของแต่ละบรษิทั หรอืตามระเบยีบ 
  ของบริษัทฯ ก�าหนด

2.	 กำรเลี้ยงรับรอง

 การใช้จ่ายส�าหรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ อาทิ การเลี้ยงรับรองเป็นอาหาร และเครื่องดื่ม การเลี้ยงรับรองในรูปแบบการกีฬา และการ
ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกับการปฏบิตัทิางธรุกิจ หรอืเป็นจารตีทางการค้า รวมถงึการให้ความรูค้วามเข้าใจทางธรุกจิ สามารถกระท�า
ได้ แต่ต้องเป็นการใช้จ่ายอย่างสมเหตสุมผล และไม่ส่งผลกระทบต่อการตดัสนิใจในการปฏบิติั หรอืก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์

3.	 กำรจัดกิจกรรม	CSR	ร่วมกับหน่วยงำนของรัฐ	หรือเจ้ำหน้ำที่รัฐ

 3.1. การจดักิจกรรม CSR ร่วมกบัหน่วยงานของรฐั หรอืเจ้าหน้าทีร่ฐั สามารถท�าได้ตามความเหมาะสม โดยต้องท�าในนามบรษัิท และ 
  มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบาย CSR ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ควรมีหลักเกณฑ์ แผนงาน การวัดผลที่ชัดเจน และด�าเนินการผ่าน 
  ขั้นตอน ระเบียบ ของบริษัทฯ ที่ก�าหนดไว้
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 3.2. การจัดกิจกรรม CSR หรือกิจกรรมใดๆ ในนามบริษัทฯ ต้องยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนภาคการเมือง

4.	 กำรรับของขวัญ	ของที่ระลึก	หรือประโยชน์อื่นใด

 4.1. บุคลากรของบริษัทฯ งดรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดในทุกกรณี และมีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึง 
  นโยบายงดรับของขวัญดังกล่าวอย่างทั่วถึง

 4.2. กรณีที่มีความจ�าเป็นต้องรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด และไม่สามารถส่งคืนได้ให้บริษัท แต่งตั้งหน่วยงาน 
  ผู้รับผิดชอบ เพ่ือด�าเนินการรวบรวมสิ่งของดังกล่าว และด�าเนินการบริจาคให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เพ่ือการกุศลหรือ 
  สาธารณประโยชน์ หรือด�าเนินการตามระเบียบของบริษัทฯ ต่อไปเว้นแต่

  4.2.1. กรณีเป็นของบริโภคซ่ึงมีวันหมดอายุน้อยกว่า 1 เดือน ให้เป็นดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาส่วนงานที่ได้รับของขวัญใน 
    การบริหารจัดการ

  4.2.2. กรณีปฏิทิน ไดอารี่ ที่ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท พนักงานสามารถรับเป็นของขวัญส่วนตัวได้

  4.2.3. กรณเีป็นการรบัของขวญั ของทีร่ะลกึ ในนามองค์กรต่อองค์กร เช่น การลงนามสญัญาทางธรุกจิ สามารถกระท�าได้ ท้ังนี้  
    ของขวัญ ของที่ระลึกดังกล่าว จะต้องเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ

5.	 กำรรับข้อเสนอกำรประชุม	อบรม	สัมมนำ	และเยี่ยมชมกิจกำรโดยใช้งบประมำณของคู่ค้ำ

 5.1. การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใช้งบประมาณของคู่ค้า สามารถกระท�าได้ หากเป็นไปตาม 
  ข้อตกลงที่ระบุในสัญญาแต่ต้องไม่มีลักษณะแฝงการท่องเที่ยว

 5.2. การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใช้งบประมาณของคู่ค้า ในกรณีที่ไม่ได้ระบุในข้อตกลงสัญญา  
  สามารถกระท�าได้ หากพิจารณาแล้วว่าการรับข้อเสนอดังกล่าวมีความเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทั้งน้ี ต้องได้รับการ 
  อนุมัติจากผู้บังคับบัญชา และเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ

  ไม่รับข้อเสนอเกี่ยวกับการอบรม สัมมนา ที่มีลักษณะแฝงท่องเที่ยว โดยปราศจากเจตนาในการถ่ายทอดความรู้อย่างแท้จริง

6.	 กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง	และค่ำใช้จ่ำยอื่นให้กับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

 6.1 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถด�าเนินการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้  
  ต้องเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง

7.	 กำรบริจำค	และกำรให้กำรสนับสนุนกับหน่วยงำนของรัฐ	หรือเจ้ำหน้ำที่รัฐ	รวมถึงองค์กรกำรกุศล

 การบริจาค และให้การสนับสนุนแก่องค์กรใดๆ ต้องด�าเนินการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 7.1. เป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ และ/หรือมีการจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 7.2. การด�าเนินการต้องกระท�าในนามบริษัทฯ อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ

 7.3. ไม่ควรจ่ายเงินตรงไปที่เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลใดๆ ในนามบุคคล เว้นแต่มีรายละเอียดระบุในหนังสือขอรับการสนับสนุนชัดเจน  
  และมีหลักฐานการรับการสนับสนุนเป็นลายลักษณ์อักษร

 7.4. ควรมีการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาค และ/หรือการสนับสนุนได้ถูกน�าไปเพื่อใช้ประโยชน์ ของสาธารณะ และ/ 
  หรือตรงตามวัตถุประสงค์ของการบริจาค และ/หรือการสนับสนุนอย่างแท้จริง

 บุคลากรของบริษัทฯ ต้องท�าความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายเรื่อง การรับ ให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด หาก
พบข้อสงสัยประการใด ให้ติดต่อเลขานุการบริษัทฯ หรือหน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบ

5.	มำตรกำรกำรร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแส

บริษัทจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเพื่อรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
ที่ได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงท่ีจะได้รับผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการกระท�าผิดกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต รวมถึงการ 
กระท�าทีเ่ข้าข่ายการคอร์รปัชันท่ีเกีย่วข้องกบับรษัิทฯ โดยทางตรงหรือทางอ้อม โปรดแจ้งมาทีบ่รษิทัฯ เพือ่ท�าการสบืสวนข้อเทจ็จรงิต่อไป
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กำรร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแส

 เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ท่ีมีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมถึงการกระท�าที่เข้าข่ายการคอร์รัปชัน อาจส่อถึงการทุจริต 
หรือผิดกฎหมาย สามารถสอบถามข้อสงสัยหรือส่งข้อร้องเรียนไปยังบุคคลดังต่อไปนี้

 1. กรรมการผู้จัดการใหญ่

 2. ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองวางใจในทุกระดับ

 3. ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

 4. คณะกรรมการบริษัท

 ช่องทำงกำรติดต่อเพื่อแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียน

กระบวนกำรด�ำเนินกำรเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

บริษัทมีแนวปฏิบัติในการด�าเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน ดังนี้

 1. เมื่อบริษัทฯ ได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ผู้รับเรื่องจะพิจารณาแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
  เรื่องร้องเรียนตามความเหมาะสม โดยผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนจะเป็นผู้กลั่นกรอง ด�าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้อง  
  สืบสวนข้อเท็จจริง และพิจารณาวินิจฉัยความผิดที่เก่ียวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในกรณีผู้ถูกกล่าวหา 
  เป็นกรรมการฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนจะต้องยื่นเร่ืองร้องเรียนเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
  เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยความผิด

 2. น�าเสนอกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เพือ่พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนซึง่ประกอบด้วยผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามรูท้ีเ่หมาะสม และ 
  มีความเป็นธรรมเพื่อท�าการสอบสวนข้อเท็จจริงจากการร้องเรียน

 3. คณะกรรมการสอบสวนด�าเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนที่ได้รับมาโดยอาศัยการสัมภาษณ์และ/หรือการ 
  ตรวจสอบเอกสาร

 4. คณะกรรมการสอบสวนท�าการประมวลผล และตัดสินข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาขั้นตอนและวิธีการจัดการที่เหมาะสม

 5. คณะกรรมการสอบสวนก�าหนดมาตรการแก้ไข และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยค�านึงถึงความเดือดร้อน 
  เสียหายโดยรวมทั้งหมด และรายงานผลต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ

 6. คณะกรรมการสอบสวนรายงานผลลัพธ์ให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง

  โดยในปี 2561 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนเข้ามาแต่อย่างใด

 มำตรกำรคุ้มครองกำรตอบโต้ และบรรเทำควำมเสียหำยแก่ผู้รำยงำน ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำน 
กำรฝ่ำฝืนหรือละเมิดจรรยำบรรณ

 ผูร้ายงาน ผูร้้องเรียน หรอืผูท้ีใ่ห้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิจะได้รบัความคุม้ครองและความเป็นธรรมจากการแจ้งข้อมลู
หรือเบาะแสท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัทเก่ียวกับการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ รวมถึงการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณของบริษัทที่ก�าหนดไว้ ดังนี้

โดยที่อยู่ทางไปรษณีย์ ได้แก่

  บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  
  48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310        

ช่องทำงกำรติดต่อ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หมำยเลขโทรศัพท์ / โทรสำร

เลขานุการบริษัท t.thanyarad@interlink.co.th
โทรศัพท์ 0 2666 1111 ต่อ 291

โทรสาร  0 2666 1193
ประธานกรรมการบริษัท fraud@interlink.co.th

ประธานกรรมการตรวจสอบ chusak@interlink.co.th
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 1. ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยช่ือตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยน้ันจะท�าให้เกิด
ความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองจะท�าให้บริษัทสามารถรายงานผลลัพธ์ให้ทราบหรือบรรเทา
ความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

 2. บริษัทถือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเฉพาะกรณีที่จ�าเป็นแก่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา โดย
ค�านึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 3. กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหายผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัท
ก�าหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ หรือบริษัทอาจก�าหนดมาตรการคุ้มครองให้แก่ผู้ร้องเรียนโดยไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็น
เรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย

 4. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

6.	นโยบำยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

 คณะกรรมการบรษิทั ตระหนกัถงึความส�าคญัในการป้องกนัความขดัแย้งของผลประโยชน์  จงึได้ก�าหนดนโยบายเพือ่ดแูลและจดัการ
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้
ถอืหุน้ รวมไปถงึการป้องกนัการใช้ประโยชน์อนัมคิวรในทรพัย์สนิ ข้อมลู และโอกาสของบรษิทั และการท�าธรุกรรมกบัผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์
เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

 1. บริษัทฯ มีมาตรการการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมกรบริษัทจะมีการดูแลอย่างรอบคอบ กรณีที่มีรายการ 
  ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีการก�าหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์ 
  อักษรไว้ในระเบียบอ�านาจอนุมัติ การด�าเนินการ และ/หรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
  แห่งประเทศไทย และประกาศต่างๆ โดยราคา และเงื่อนไขเสมือนท�ารายการกับบุคคลภายนอกทุกกรณี

 2. การท�ารายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน คณะกรรมการบริษัท ได้มีการก�าหนดแนวทาง 
  ในการท�ารายการระหว่างกนัในลกัษณะทีเ่ป็นการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินไว้ในตารางก�าหนดอ�านาจหน้าที ่ทีผ่่านการอนมุตั ิ
  จากคณะกรรมการบริษัท

 3. คณะกรรมการบริษัทน�าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกัน โดยจะต้องมีกรรมการอิสระ หรือ 
  กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย

 4. คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูจ้ดัท�ารายงาน และค�านวณรายการเพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เกีย่วกบัรายการทีม่คีวาม 
  ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน อย่างทันเวลา และได้ร่วมพิจารณากลั่นกรองก่อนน�าเสนอให้ที่ประชุม 
  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออนุมัติรายการนั้น 
  ไม่ว่าจะด�ารงในต�าแหน่งใดก็ตาม

 5. คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดนโยบายให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร (ตามค�านิยามของ ก.ล.ต. และตลท.) ซึ่ง 
  รวมถึงจ�านวนหลักทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาด 
  หลักทรัพย์ฯ มีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยก�าหนด 
  ให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ฯ เสนอต่อที่ประชุม 
  คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

 6. ในกรณีที่มีการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูล หรือขออนุมัติจากผู ้ถือหุ้นตามข้อก�าหนดของ 
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนการท�ารายการ  
  บริษัทฯได้มีการเปิดเผยรายละเอียด อาทิ ช่ือ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง นโยบายการก�าหนดราคามูลค่าของรายการ  
  เหตุผลของการท�ารายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน

 7. คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (ตามค�านิยามของส�านักงานคณะกรรมการ 
  ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) และจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียของตนและจัดส่งให้กับบริษัทฯ และให้เลขานุการ 
  บริษัทหรือแผนกตรวจสอบภายใน สรุปรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ รวม 
  ถึงรายการที่มีการเปลี่ยนแปลง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจ�าปีละครั้ง หรือแล้วแต่กรณี
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 8. คณะกรรมการบรษิทั ก�าหนดให้มกีารเปิดเผยรายการระหว่างกนัทีม่สีาระส�าคญัอย่างครบถ้วน ได้แก่รายละเอยีดชือ่บคุคลท่ีอาจ 
  มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข นโยบายการก�าหนดราคา และมูลค่ารายการ  
  เหตุผล ความจ�าเป็น และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท ไว้ในรายงานการประชุม 
  คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส 
  คณะกรรมการบรษิทั ก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานทีไ่ด้รบัทราบข้อมลูภายใน ไม่ท�าการซือ้หรอืขายหลกัทรพัย์ของ 
  บริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

7.	นโยบำยด้ำนสิทธิมนุษยชน

 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) มีอุดมการณ์ในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ ในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จึงให้ความส�าคัญต่อการ 
ส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยสนับสนุนและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ตามมาตรฐานทั้งในระดับ
ประเทศและสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนและปฏิบัติตามข้อตกลง ปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน (United Nations Universal Declaration of Human Rights : UNDHR) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิ 
ขั้นพื้นฐานในการท�างานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization (ILO) Declaration on 
Fundamental Principles and Rights at Work) ท�าให้มั่นใจได้ว่าการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการฯ จงึเหน็สมควรให้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัด้ิานสิทธมินษุยชนขึน้ เพือ่ป้องกนัการละเมดิสิทธมินษุยชนในทกุกจิกรรม
ทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงห่วงโซ่อุปทานและคู่ค้าทางธุรกิจ

	 นิยำมศัพท์

 สทิธมินษุยชน (Human Rights) หมายถงึ  สทิธขิัน้พืน้ฐานทีม่นษุย์ทกุคนได้รบัการรบัรองหรอืคุม้ครองให้ไม่ถกูเลอืกปฏบิตัเิพยีงเพราะ
ความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใดตามกฎหมายของ
แต่ละประเทศ และตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีจะต้องปฏิบัติตาม 

	 ขอบเขต

 นโยบายฉบับนี้ใช้ในการด�าเนินธุรกิจของ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ รวมทั้ง
กลุ่มคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ เพื่อจะสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้ ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานเคารพต่อ
สิทธิมนุษยชน

	 แนวทำงปฏิบัติ

 เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิการเคารพสทิธมินษุยชนทัว่ทัง้องค์กร และสร้างความเชือ่มัน่ให้พนกังานทกุคนและผู้มส่ีวนได้เสียทกุกลุ่ม ได้รบัการ
ปฏิบัติ ปกป้อง และเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม หลีกเล่ียงการกระท�าที่เป็นการละเมินสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ  
จึงมีการก�าหนดนโยบายสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

  สิทธิแรงงำนของพนักงำน บริษัทมีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ยอมรับและให้คุณค่าในความแตกต่างของมนุษย์ เปิด
รับความหลากหลาย ไม่เลือกปฏิบัติและห้ามเลือกปฏิบัติต่อพนักงานหรือผู้สมัครงานบนพื้นฐานของอายุ ชาติพันธุ์ เพศ สีผิว การศึกษา 
ศาสนา ความเชื่อ ประเทศที่มา สถานะพลเมือง รสนิยมทางเพศ ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ ตลอดจนสถานะทางสังคม และ
ปฏบิตัต่ิอทกุคนอย่างมศีกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ และความเคารพต่อชวีติส่วนตวั ให้การสนบัสนนุ มาตรการต่างๆ ทีจ่ะน�าไปสูก่ารขจดัการ
ใช้แรงงานบังคับหรือไม่สมัครใจและแรงงานเด็ก นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับสิทธิที่เท่าเทียมกันของสตรี ภายใต้พิธีสารเลือก
รับอนสัุญญาว่าด้วยการขจดัการเลอืกปฏิบตัต่ิอสตรใีนทกุรปูแบบ (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination 
against Women) โดยให้ความส�าคัญและเคารพเสรีภาพในเรื่องสัญชาติ สถานภาพทางสังคม สุขภาพ การศึกษา สิทธิในการท�างาน 
ชนช้ันทางสงัคม ลกัษณะเชือ้ชาต ิเป็นต้น โดยบริษทัจะมุง่มัน่รกัษาไว้ซึง่สภาพการท�างานทีเ่ป็นธรรม เป็นแบบอย่างทีด่ใีนการด�าเนนิธรุกิจ
และด้านอื่นๆ ท่ีเป็นไปตามสิทธิมนุษยชน รวมท้ังเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นในทุกเร่ืองรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
มนุษยชน

  สทิธลูิกค้ำ บรษิทัให้ความส�าคญั ในการรักษาความเป็นส่วนตวัของลกูค้าอย่างเคร่งครัด โดยมรีะบบการจดัเกบ็ข้อมลูลกูค้าอย่าง
ปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า ไม่ส่งต่อข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าและไม่น�าข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ โดยบริษัทจะมุ่งเน้นและพัฒนามาตรฐานในการดูแล ปกป้องข้อมูลของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดย
มีนโยบายการใช้ข้อมูลภายในบริษัท และการควบคุมภายใน เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
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  สิทธิคู่ค้ำและพันธมิตรธุรกิจ บริษัทจะขายสินค้าและให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล บริษัทฯ จะรักษามาตรฐานสูงสุด
ทางด้านจรยิธรรมทางธรุกจิ ศกัดิศ์รส่ีวนบคุคล และมุง่หวงัให้คูค้่าและพนัธมติรเคารพในสทิธมินษุยชน และด�าเนนิธรุกจิให้สอดคล้องกบั
กฎ ระเบียบต่างๆ ของบริษัท และสอดคล้องกับจรรยาบรรณบริษัท (Code of Conduct) เพื่อป้องกันการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการด�าเนนิงานทีอ่าจก่อให้เกดิหรอืละเมนิสทิธมินษุยชน พร้อมทัง้ส่งเสรมิการเคารพสทิธมินษุยชน ด้วยการปฏิบตัติามกฎหมาย
และกฎระเบียบว่าด้วยสิทธิมนุษยชนต่างๆ อย่างเคร่งครัด และก�าชับให้เคารพกฎหมายและกฎระเบียบเหล่านี้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
นอกจากนีไ้ด้สนบัสนนุให้คูค้่าและพนัธมติรธรุกจิมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม เพือ่เสรมิ
สร้างวัฒนธรรมแห่งการเคารพซึ่งกันและกัน รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง

  สิทธิชุมชนและส่ิงแวดล้อม บริษัทให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยมี 
นโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อใช้ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม  
น้อยที่สุด โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและข้อก�าหนดด้านส่ิงแวดล้อม ในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและ
เคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทยังให้ความส�าคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม เคารพสิทธิและ ปฏิบัติต่อ ผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างเป็นธรรม เพื่อปกป้องการกระท�าที่อาจละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม

  บริษัทฯ จะมกีารด�าเนนิตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิความเส่ียงและผลกระทบด้านสิทธมินษุยชน อย่างสม�า่เสมอ พร้อมก�าหนดแนวทาง
หรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ด้วยการให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่ก�ากับดูแลและบริหารความเสี่ยงที่อยู่ใน
ความรับผดิชอบของตน โดยบรษิทัพัฒนาช่องทางการสือ่สารแบบสองทางเพือ่ส่งเสรมิความรู ้ความเข้าใจ และการปฏบิตัตินต่อการเคารพ
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น สะท้อน ปัญหา แจ้งเบาะแสหรือ 
ข้อร้องเรียน ในกรณีมีเหตุการณ์หรือการกระท�าที่อาจเข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน

8.	จรรยำบรรณ	(Code	of	Conduct)	

 คณะกรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  บริษัทฯ 
จึงได้จัดให้มีนโยบายจรรยาบรรณส�าหรับกรรมการ นักลงทุนสัมพันธ์ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ ขึ้นตั้งแต่ปี 2560 เพื่อให ้
พนักงานทุกท่าน ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยต้องศึกษาและท�าความเข้าใจ และปฏิบัติอย่าง
สม�่าเสมอ ทั้งการปฏิบัติท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร และการปฏิบัติตามหน้าที่ตามหลักจริยธรรม ซึ่งเราถือว่าการมีจริยธรรม/จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ เป็นทรัพย์สินที่มีค่ายิ่งของบริษัท  โดยได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีแนวทาง
การส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมถึงมีการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ดังนี้ 

  จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์

 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ได้จัดท�าจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเพื่อให้นักลงทุนสัมพันธ์ยึดถือเป็น 
กรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมโดยมีแนวทางที่จะช่วยให้นักลงทุนสัมพันธ์ปฏิบัติหน้าที่ได้สอดคล้องกับ
หลักการพื้นฐาน โดยแนวปฏิบัตินี้เป็นตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่ง บริษัทฯ ควรพิจารณาความเหมาะสมและอาจก�าหนดแนวปฏิบัติอื่นๆ เพิ่ม
เติมที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นไปอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม อันจะท�าให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท และ
สร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

	 กำรเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญและจ�ำเป็น	อย่ำงถูกต้อง	เพียงพอ	และทันเวลำ

 1. นกัลงทนุสมัพันธ์ต้องเปิดเผยข้อมลูทีถ่กูต้อง เพยีงพอ และทนัเวลา โดยปฏิบตัติามข้อก�าหนดของหน่วยงานทางการ เช่น ส�านกังาน  
  ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 2. นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรใช้วจิารณญาณในการให้ข้อมูลต่างๆ อย่างระมัดระวงัและรอบคอบ โดยนกัลงทนุสัมพนัธ์สามารถปฏเิสธทีจ่ะให้ 
  ข้อมลูได้ หากพิจารณาแล้วเหน็ว่าข้อมูลดงักล่าวเป็นความลบั ทางการค้าหรอืเป็นข้อมลูทีอ่าจท�าให้บรษิทัเสยีความสามารถในการแข่งขนัได้

 3. นักลงทุนสัมพันธ์ควรพิจารณาการให้ข้อมูลต่างๆ ให้มีความชัดเจน และมีรายละเอียดเพียงพอต่อการท�าความเข้าใจ เช่น  
  การชีแ้จงข้อมลูหรอืเหตผุลทีท่�าให้ผลการด�าเนนิงานของบรษิทัเปลีย่นแปลง มากกว่าร้อยละ 20 และ/หรอื ข้อมลูใน MD&A ควร 
  มีค�าอธิบายที่ชัดเจนท�าให้เข้าใจถึงที่มาที่ไปและเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขต่างๆ ได้ 

 4. ในกรณีทีม่ข่ีาวลือหรอืข่าวรัว่ นกัลงทุนสมัพนัธ์ควรรบีด�าเนนิการ ชีแ้จงข้อเทจ็จรงิให้แก่สาธารณะ โดยปฏบิตัติามข้อก�าหนดของ  
  ตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน 

 5. นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ด้วยเจตนารมณ์ในการผลักดันให้มีการซื้อหุ้นของบริษัท

 6. นักลงทุนสัมพันธ์ควรก�าหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูลหรือแหล่ง ข้อมูลให้กับผู้ใช้ข้อมูลได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน
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	 กำรดูแลและรักษำข้อมูลภำยใน	

 1. บรษัิทจดทะเบยีนควรก�าหนดแนวทางในการดแูลข้อมลูภายใน เช่น ก�าหนดและจ�ากัดบคุคลทีส่ามารถเข้าถงึข้อมูลภายในได้ โดย 
  นักลงทุนสัมพันธ์ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลอื่นทราบจนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อ 
  สาธารณะ ตามกฎเกณฑ์ต่างๆ แล้ว 

 2. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดูแลข้อมูลภายในให้ถูกต้อง เช่น ข้อมูลที่มีนัยส�าคัญต่อ 
  ผลการด�าเนิน งานควรมีการเปิดเผยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ทราบทั่วกันก่อนมีการเปิดเผยให้กับผู้ลงทุนกลุ่มใด 
  กลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง

 3. บริษัทจดทะเบียนควรก�าหนดหลักเกณฑ์ในการซ้ือขายหุ้นของบริษัทให้แก่นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ก�าหนดช่วงเวลาในการ 
  ห้ามซื้อ ขายหุ้น และการรายงานการซื้อขายหุ้นให้แก่ฝ่าย Compliance หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย เช่น เลขานุการ 
  บริษัท เป็นต้น

 4. นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรก�าหนดช่วงเวลางดรบันดัหรอืตอบค�าถาม เกีย่วกบัผลประกอบการในอนาคตอนัใกล้ให้แก่นกัวเิคราะห์และ  
  นักลงทุน (Quiet Period) ทั้งนี้ เนื่องจากนักลงทุนสัมพันธ์ของ แต่ละบริษัทจะเริ่มรับรู้ข้อมูลงบการเงินในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน  
  ดังนั้น นักลงทุนสัมพันธ์จึงควรพิจารณาก�าหนดช่วงเวลา Quiet Period ให้เหมาะสมและใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่เริ่มรับทราบ 
  ตัวเลขให้มากที่สุด เช่น อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนเปิดเผยงบการเงิน

 5. กรณมีกีารจดัประชมุนกัวเิคราะห์ก่อนประกาศงบการเงนิ (Earnings Preview) นกัลงทนุสัมพันธ์ควรด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ก่อน 
  ช่วง Quiet Period และควรระมัดระวังในการให้ข้อมูล โดยต้องไม่ให้ข้อมูล ใดๆ ที่มีข้อก�าหนดห้ามเอาไว้ เช่น ตัวเลขประมาณ 
  การรายได้และ ก�าไรของงวดการเงินนั้นๆ

	 กำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม	

 1. นกัลงทนุสมัพนัธ์ต้องเปิดโอกาสให้ผูม้ส่ีวนได้เสียมโีอกาสเข้าถงึข้อมลูอย่างเท่าเทยีมกนั ทัง้นี ้รปูแบบกจิกรรมทีจ่ดัให้บคุคลแต่ละ 
  กลุม่อาจแตกต่างกนัได้ตามความเหมาะสม แต่ข้อมลูทีใ่ห้ต้องเป็นข้อมลูทีเ่ท่าเทยีมกนัและไม่ท�าให้ฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดเสียเปรยีบหรอื  
  เสียโอกาสในการลงทุน 

 2. นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนได้เสยีติดต่อและสอบถามข้อสงสยัได้ตามความเหมาะสม โดยไม่เลอืกปฏบิตัทิีจ่ะตดิต่อ 
  แต่เฉพาะบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเป็นพิเศษ 

 3. นักลงทุนสัมพันธ์ควรเปิดเผยข้อมูลที่น�าเสนอในการประชุมเฉพาะกลุ่มให้สาธารณะรับทราบโดยทั่วกันและทันทีที่สามารถท�าได้  
  เช่น ควรน�า Roadshow Presentation และ Analyst Presentation มาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังจากการประชุม 
  เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

 4. นกัลงทนุสมัพันธ์ควรใช้ความระมดัระวังในการส่ือสารข้อมลูผ่านทางเครอืข่ายทางสังคม (Social Network) โดยนกัลงทนุสมัพนัธ์  
  สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อช่วยให้เข้าใจมุมมองของ นักลงทุนได้ แต่หากพบประเด็นที่ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน  
  และจ�าเป็นต้องชี้แจง นักลงทุนสัมพันธ์ควรแจ้งข้อมูลผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ทุกฝ่ายรับทราบโดยท่ัวกัน 
  เพื่อป้องกันปัญหาการให้ข้อมูลเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

	 นักลงทุนสัมพันธ์ควรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม	ดังนี้	

 1. กำรปฏิบัติต่อนักลงทุน

    นักลงทุนสัมพันธ์ควรปฏิบัติต่อนักลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายใหญ่หรือรายเล็ก

    นักลงทุนสัมพันธ์ควรให้โอกาสแก่นักลงทุนรายบุคคลได้เข้า ถึงข้อมูลในระดับที่เท่าเทียมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน  
    สถาบนันกัลงทนุสมัพนัธ์ไม่ควรเลอืกปฏบิตัใินการรบันดัประชมุ (One-on-One Meeting) กบั นกัลงทนุสถาบนัหรอืกลุม่ 
    นักลงทุนหากไม่สามารถรับนัดได้ทุกกลุ่ม นักลงทุนสัมพันธ์ ควรก�าหนดหลักเกณฑ์ในการรับนัดที่ชัดเจนและเป็นธรรม 
    แก่ทุกฝ่าย

    ในการจัดกิจกรรมให้แก่นักลงทุน เช่น การเยี่ยมชมกิจการ และการพบปะนักลงทุน นักลงทุนสัมพันธ์ควรด�าเนินการ โดย 
    พิจารณาถึงประโยชน์ของบริษัทและความคุ้มค่าของ ทรัพยากรที่จะใช้เป็นที่ตั้ง 
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 2. กำรปฏิบัติต่อนักวิเครำะห์ 

    ในการจดัประชมุนกัวเิคราะห์ (Analyst Meeting) นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรเชญิและเปิดโอกาสให้นกัวเิคราะห์จากทกุบรษัิท 
    หลักทรัพย์ได้เข้าร่วมอย่างเท่าเทียมกัน

    นกัลงทนุสมัพนัธ์ไม่ควรให้สิง่ของตอบแทนหรอืของขวญัแก่นกัวเิคราะห์เพือ่จงูใจหรอืโน้มน้าวให้เขยีนบทวเิคราะห์ ให้แก่ 
    บริษัท และ/หรือ ให้เขียนบทวิเคราะห์ในเชิงบวกเท่านั้น

    นกัลงทนุสมัพันธ์ควรเคารพในผลงานและความเหน็ของ นกัวเิคราะห์ แต่สามารถชีแ้จงข้อเทจ็จริงทีถ่กูต้องได้ หากเหน็ว่า  
    มีการใช้หรือให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 

 3. กำรปฏิบัติต่อสื่อมวลชน 

    นักลงทุนสัมพันธ์ควรให้ข้อมูลและเปิดโอกาสให้สื่อมวลชน ได้รับทราบข้อมูลตามความเหมาะสม 

    นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรใช้เงื่อนไขในการท�าธุรกิจกับสื่อมวลชน เช่น การลงโฆษณาในสื่อ เพื่อให้สื่อมวลชนน�า เสนอข่าว 
    หรือให้ความเห็นในเชิงบวกแก่บริษัท 

    นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรให้สิ่งของตอบแทนหรือของขวัญแก่สื่อมวลชนเพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวให้สื่อมวลชนเขียน บทความ 
    หรือข่าวให้แก่บริษัทในเชิงสร้างข่าวที่ไม่เป็นจริง 

 4.  กำรปฏิบัติต่อหน่วยงำนทำงกำร 

    นักลงทุนสัมพันธ์ควรให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่ หน่วยงานทางการตามที่ถูกร้องขอ

    นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรให้ของขวัญแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วย งานทางการเพื่อให้ความช่วยเหลือใดๆ เป็นกรณีพิเศษ 

 5.  กำรปฏิบัติต่อบุคคลภำยในองค์กร

    นักลงทุนสัมพันธ์ควรประสานงานให้ผู้บริหารของบริษัทได้พบปะกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ตามโอกาสที่สมควร นักลงทุน 
    สัมพันธ์ควรรายงานให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ได้รับทราบถึงข้อมูลต่างๆ ที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร เช่น  
    ผลการด�าเนินกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ความเห็นจากนักวิเคราะห์และนักลงทุน และข้อมูลความเคลื่อนไหว 
    ในตลาดทุน เป็นต้น 

    นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรเป็นสือ่กลางของบรษิทัในการสือ่สาร ให้พนกังานในองค์กรได้รบัทราบถงึจรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธ์  
    เพือ่ให้พนกังานได้มส่ีวนร่วมในการปฏบัิตเิช่น เดยีวกนักบันกัลงทนุสัมพนัธ์ เช่น เรือ่งการดแูลและรกัษาข้อมูลภายใน เป็นต้น

 6.  กำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เช่น สถำบันกำรเงินและบริษัท Credit Rating 

    นักลงทุนสัมพันธ์ควรให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ใน ระดับที่เท่าเทียมกัน ยกเว้นแต่มีความจ�าเป็นอื่นใดในการด�าเนิน 
    ธุรกิจ เช่น ต้องให้ข้อมูลภายในประกอบการขอสินเชื่อโครงการจากสถาบันการเงิน ในกรณีนี้ นักลงทุนสัมพันธ์ต้อง 
    ด�าเนินการด้วยความระมัดระวังและต้องขอให้ ผู้ที่ได้รับข้อมูลภายในลงนามในสัญญารักษาความลับไว้ด้วย

	 กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต

 1. นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรหลกีเลีย่งการกระท�าใดๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบรษิทั เช่น การใช้ทรพัย์สนิหรอืข้อมลูของบริษัท 
  เพื่อประโยชน์ส่วนตน

 2. นกัลงทนุสมัพันธ์ไม่ควรแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากความสัมพนัธ์และข้อมลูทีไ่ด้จากการท�าหน้าทีน่กัลงทนุสัมพนัธ์ให้แก่บรษิทั

 3. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม ในการเลือกด�าเนินกิจกรรมหรือเข้าร่วม 
  กิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก เช่น การเลือกเข้าร่วม Roadshow กับเฉพาะบางบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิประโยชน์พิเศษ 
  บางอย่าง เป็นต้น 

 4. นักลงทุนสัมพันธ์พึงปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณพนักงาน ต่างๆ ที่บริษัทจดทะเบียนได้ก�าหนดไว้ 

	 เรื่องอื่นๆ

 1. นักลงทุนสัมพันธ์ควรแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่และกิจกรรมที่เข้าร่วม 

 2. นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรให้ข้อมูลในเชิงลบหรือให้ร้ายแก่บริษัทคู่แข่งหรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ 
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  จรรยาบรรณของพนักงาน

 พนกังานมหีน้าทีต้่องท�าความเข้าใจเกีย่วกบัการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ โดยเมือ่มีข้อสงสยัหรอืข้อซกัถาม ให้ปรกึษา กบัผูบ้งัคบับญัชา 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือบุคคลที่บริษัทก�าหนดให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณผ่านช่องทางต่างๆ 
ที่ก�าหนดไว้ รวมทั้งแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบเมื่อ พบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ กับ หน่วยงานหรือบุคคลที่บริษัทได้มอบหมาย

 กำรปฏิบัติต่อบริษัท

 พนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งข้อบังคับ และค�าส่ังของบริษัท และหลีกเล่ียง การมีส่วน
เกีย่วข้องกบักจิกรรมท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรอืขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน นอกเหนอืจากการปฏบิตัติาม
กฎหมายแล้ว พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามหลักจริยธรรม ซึ่งเราถือว่าการมีจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นทรัพย์สินที่มีค่ายิ่งของ
บริษัท  

 กำรปฏิบัติต่อตนเอง	

 1. ด�ารงตนตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ

 2. ปฏบัิตหิน้าทีด้่วยความรับผดิชอบ รอบคอบ ทุ่มเทก�าลังกายและก�าลงัความคดิในการท�างานโดยถือประโยชน์ขององค์กรเป็นส�าคัญ

 3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร รวมทั้งแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

 4. รักษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม

 5. เป็นผู้มีวินัย และประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร ค่านิยมขององค์กร และประเพณีอันดีงามไม่ว่าจะระบุไว้เป็น 
  ลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม 

 6. หลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร หรือเป็นปัญหาแก่องค์กรในภายหลังได้

 7. ไม่ใช้เวลาปฏิบัติงานขององค์กรไปท�างานอ่ืน หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ที่ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานในเวลาท�างานของ 
  องค์กรได้อย่างเต็มที่ 

	 กำรปฏิบัติต่อลูกค้ำ	ผู้เกี่ยวข้อง	และสังคม

 1. อ�านวยความสะดวกและปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยความสุภาพเรียบร้อยอย่างเต็มใจและเต็มความสามารถ โดยไม่ชักช้า

 2. ยินดีรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากบุคคลอื่น และพร้อมที่จะชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องตามสถานะแห่งตน

 3. เห็นคุณค่าของบุคคลอื่น ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเสมอภาค และให้เกียรติผู้อื่นอยู่เสมอ 

 4. มส่ีวนร่วมในการสร้างสรรค์และพฒันาสงัคมส่วนรวมให้เจรญิก้าวหน้า โดยไม่ก่อให้เกดิความเสียหายต่องาน และภาพพจน์ขององค์กร 

	 กำรปฏิบัติระหว่ำงพนักงำน

 1. เสริมสร้างการท�างานเป็นทีมโดยให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่องานขององค์กร โดยส่วนรวม

 2. ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคีและความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน

 3. ผูบ้งัคบับัญชาพงึปฏบิตัตินให้เป็นทีเ่คารพนบัถอืของผู้ใต้บงัคบับญัชาโดยเป็นแบบอย่างทีด่ต่ีอผู้ใต้บงัคบับญัชา ตามค่านยิมขององค์กร

 4. ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพนับถือ และปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความมีน�้าใจและเคารพใน ศักดิ์ศรีของผู้อื่น

 5. ไม่น�าผลงานของเพื่อนพนักงานมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง  

	 กำรปฏิบัติต่อองค์กร	

 1. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ค�าสั่ง และมติคณะกรรมการ

     ปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานขององค์กร รวมทัง้กฎระเบียบ ข้อบงัคบัต่างๆ ค�าสัง่ และ มตคิณะกรรมการ

     ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระท�าหรือปกปิดการกระท�าใดๆ ที่ผิดกฎหมาย 

 2. การบันทึก การรายงาน การรักษา การใช้และการเปิดเผยข้อมูลขององค์กร
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  -   บนัทกึและรายงานข้อมลูต่างๆ ให้ถูกต้องตามระบบ และมาตรฐานทีว่างไว้ รวมทัง้ห้ามมิให้ปลอมแปลง หนงัสอืรายงาน หรอืเอกสารใดๆ 

  -   ไม่ใช้ข้อมูลเอกสาร โปรแกรมซอฟแวร์หนังสือ บทความ วิดีโอเทป เทปบันทึกเสียง และงานของบุคคลใดใน อันที่จะเป็นการ 
   ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่ว่าข้อมูลหรืองานนั้นจะแสดงการสงวนลิขสิทธิ์ไว้หรือไม่

  -  เมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลหรือเอกสาร พนักงานท่ีเกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการท�าลาย ด้วยวิธี ที่เหมาะสม 
   ถูกต้องกับข้อมูลหรือเอกสารแต่ละประเภท

  -   ไม่ใช้ข้อมูลขององค์กรที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยมิชอบ

  -   ข้อมลูภายในขององค์กรทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิงาน แผนการด�าเนนิงาน มตแิละความเหน็ของ คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ  
   คณะท�างาน และฝ่ายจัดการ ให้ถือเป็นข้อมูลลับ การเปิดเผย ข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลใด จะต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่ 
   เป็นเจ้าของข้อมูล

	 กำรปกป้องทรัพย์สินขององค์กร

 1. ใช้ทรัพย์สินขององค์กรอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด

 2. ช่วยกันดูแลมิให้ทรัพย์สินใดๆ ขององค์กรเสื่อมค่า หรือสูญหายโดยมิชอบ

 3. ไม่ใช้ทรัพย์สินใดๆ ขององค์กรเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น

	 กำรใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ

 1. พนักงานจะต้องปฏิบัตติามแนวปฏิบตัิและค�าสัง่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์คอมพวิเตอร์และการสื่อสาร รวมทั้งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
  ของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งจะต้องไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือเป็นไปเพื่อ 
  ประโยชน์ทางธุรกิจของตนเอง

 2. พนักงานจะหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่บริษัทถือว่าผิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม และงดเว้นที่จะเผยแพร่ข้อมูลหรือเว็บไซต ์
  ดังกล่าวต่อผู้อื่น รวมทั้งจะหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ไม่เป็นที่รู้จัก ซึ่งน่าสงสัยในความ ปลอดภัย

 3. พนกังานทีไ่ด้รับมอบหมายเท่านัน้ท่ีมสีทิธเิข้าถงึแฟ้มข้อมลู ไม่ว่าจะเกบ็ในรปูของแฟ้มข้อมลูคอมพวิเตอร์ หรอือืน่ๆ ห้ามพนกังาน 
  ที่ไม่ได้รับมอบหมายเข้าดู ท�าซ�้า เผยแพร่ ลบทิ้ง ท�าลายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล เปลี่ยนรหัสผ่าน หรือกระท�าการอื่นใดที่ท�าให้ 
  เกิดความเสียหาย 

 4. พนกังานทีใ่ช้งานเครือ่งคอมพวิเตอร์ของบริษทั จะต้องใช้ซอฟท์แวร์ตามข้ออนญุาตของเจ้าของลขิสิทธิ ์และเฉพาะท่ีได้รบัอนญุาต 
  ให้ใช้งานจากบริษัทเท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

	 ทรัพย์สินทำงปัญญำ

 1. การน�าผลงานหรือข้อมลูอนัเป็นสทิธขิองบคุคลภายนอกทีไ่ด้รบัมาหรอืทีจ่ะน�ามาใช้ภายในบรษิทัจะต้อง ตรวจสอบ เพือ่ให้มัน่ใจว่า  
  จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

 2. เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงผลงานคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็น 
  ข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ

	 กำรรับสิ่งของ	หรือประโยชน์อื่นใด 

 1. ห้ามเรยีกร้องสิง่ของหรือผลประโยชน์อืน่ใดจากบคุคลอ่ืนทีม่หีน้าท่ีหรอืธรุกจิเกีย่วข้องกบัองค์กร ท้ังนีไ้ม่ว่า โดยตนเองหรอืผูอ้ืน่

 2. ห้ามรบัสิง่ของหรอืผลประโยชน์อืน่ใดจากบคุคลอ่ืนทีม่หีน้าทีห่รอืธรุกจิเกีย่วข้องกบัองค์กร เว้นแต่ในโอกาส หรอืเทศกาลอนัเป็น 
  ประเพณีนิยมที่คนท่ัวไปพึงปฏิบัติต่อกันโดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น แต่ทั้งนี้การรับดังกล่าวต้องไม่มีอิทธิพลต่อการ 
  ตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่

 3. การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2) โดยความจ�าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือรักษา ความสัมพันธ์อันดี 
  ระหว่างบุคคล ให้ผู้รับรายงานผู้บังคับบัญชาของตนทราบ

 4. การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันในกิจกรรมต่างๆ ระหว่างองค์กร หรือเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างองค์กร ให้ 
  ผู้รับรายงานผู้บังคับบัญชาของตนทราบ 
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ช่องทำงกำรติดต่อ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หมำยเลขโทรศัพท์ / โทรสำร

เลขานุการบริษัท t.thanyarad@interlink.co.th
โทรศัพท์ 0 2666 1111 ต่อ 291

โทรสาร  0 2666 1193
ประธานกรรมการบริษัท fraud@interlink.co.th

ประธานกรรมการตรวจสอบ chusak@interlink.co.th

	 กำรให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด

 1. ไม่ใช้วิธีการให้เงิน  ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้หนึ่งผู้ใดที่มีเจตนาเพื่อชักน�าให้กระท�าหรือละ เว้นการกระท�า 
  ที่ไม่ถูกต้อง

 2. ไม่เสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษ ที่ไม่ควรได้

 3. การใช้จ่ายส�าหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ เป็นเรื่องที่ยอมรับได้แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล

	 กำรใช้สิทธิทำงกำรเมือง	

 1. ควรใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2. ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ทีอ่าจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าองค์กร มส่ีวนเกีย่วข้องหรอืให้การสนบัสนนุพรรค การเมอืงใดพรรคการเมอืง 
  หนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง

 3. ไม่ใช้ทรัพย์สินขององค์กร เพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง 

	 กำรดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมและกำรทบทวน	

 1. ถือเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและพนักงาน ท่ีจะต้องรับทราบ ท�าความเข้าใจ และปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณ 
  อย่างเคร่งครัด

 2. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ ให้พนักงานภายใต้บังคับบัญชาของตนปฏิบัติตาม จรรยาบรรณนี้อย่างจริงจัง

 3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นผู้น�าในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตลอดจนส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการ ท�างานให้พนักงาน 
  และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจว่าการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเป็นสิ่งที่ถูกต้องและต้องปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด และไม่สามารถอ้างได้ 
  ว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณนี้

 4. เมื่อมีข้อสงสัย ไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายก�ากับ กิจกรรมองค์กร หรือ 
  หน่วยงานที่ท�าหน้าที่อย่างเดียวกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการก�ากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

กำรร้องเรียน	

กำรแจ้งข้อร้องเรียน	

 จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเพื่อรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียท่ีได้รับ 
ผลกระทบ หรอืมคีวามเสีย่งทีจ่ะได้รบัผลกระทบจากการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิท หรอืจากการปฏิบตัหิน้าทีข่องผู้บรหิาร และพนกังานของ
บรษิทัเกีย่วกบัการกระท�าผดิกฎหมายหรอืไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ รวมถงึพฤตกิรรมทีอ่าจส่อถงึการทจุรติ รวมถงึการกระท�าทีเ่ข้าข่าย
การคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยบริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองการตอบโต้ และบรรเทาความเสียหาย
แก่ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืนหรือละเมิดจรรยาบรรณ

 หากพบเห็นการกระท�าที่สงสัยว่าฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมถึงการกระท�าที่เข้าข่ายการคอร์รัปชัน อาจส่อถึงการ
ทุจริต หรือผิดกฎหมาย สามารถสอบถามข้อสงสัยหรือส่งข้อร้องเรียนไปยังบุคคลดังต่อไปนี้

 1. กรรมการผู้จัดการใหญ่

 2. ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองวางใจในทุกระดับ

 3. ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

 4. คณะกรรมการบริษัท

 ช่องทำงกำรติดต่อเพื่อแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียน
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	 วินัย

 จรรยาบรรณถือเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งพนักงานทุกคนต้องด�ารงตนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พนักงานที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
จะถูกพิจารณาโทษทางวินัย พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามและส่งเสริมให้ผู้อ่ืนปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณ การกระท�าต่อไปนี้ 
เป็นการท�าผิดจรรยาบรรณ

 1. ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

 2. แนะน�า ส่งเสริม หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

 3. ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในกรณีที่ตนทราบหรือควรทราบ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับ 
  งานภายใต้ความรับผิดชอบของตน

 4. ไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริงที่อ้างว่าได้มีการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

 5. การกระท�าอันไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่น เนื่องจากการที่ผู้นั้นรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

 ทั้งนี้การกระท�าที่เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณดังกล่าวข้างต้น ให้ปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาและลงโทษตามระเบียบ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล นอกจากนี้พนักงานที่ท�าผิดจรรยาบรรณอาจได้รับโทษ ตามกฎหมาย หากการกระท�านั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย

  จรรยาบรรณของกรรมการ

 1.	 ต่อองค์กร

  1.1 ปฏิบัติหน้าท่ีการงานอย่างเต็มความสมารถให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ โดยถือหลักความถูกต้อง  
   และผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรเป็นส�าคัญ

  1.2 ยึดมั่นในจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและกล้าแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ถูกต้อง

  1.3 ใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

  1.4 วางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองหรืออยู่ใต้อิทธิพลทางการเมือง

  1.5 ไม่เปิดเผยข้อมูลบริษัทต่อบุคคลภายนอก

  1.6 อุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

 2.	 ต่อผู้ถือหุ้น

  2.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

  2.2 ก�ากบัดแูลให้มกีารบรหิารองค์กรด้วยความรอบคอบและระมดัระวงั เพือ่ป้องกันความเสียหายหรอืผลกระทบทีม่ต่ีอผู้ถอืหุ้น

  2.3 รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นได้รับการเอาใจใส่และได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกัน

  2.4 เปิดเผยข้อมูลหรือรายงานสถานภาพขององค์กรต่อผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์

 3.	 ต่อลูกค้ำ

  3.1 มีทัศนคติที่ดี และให้ความส�าคัญต่อลูกค้า ปฏิบัติตนต่อลูกค้าด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น มีน�้าใจ สุภาพอ่อนโยนและ 
   รกัษาความลบัของลูกค้า โดยไม่น�าไปใช้เพือ่ประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ืน่โดยมชิอบ รวมทัง้ปฏบิตัต่ิอลกูค้าทกุคนอย่างเท่า 
   เทียมกัน 

  3.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง คงไว้ซึ่งคุณภาพบริการให้ได้มาตรฐาน และมี 
   คุณภาพสูง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด

  3.3 ส่งมอบสินค้า งานที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม 

โดยที่อยู่ทางไปรษณีย์ ได้แก่

  บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  
  48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310        
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  3.4 ให้ข้อมูล ข่าวสาร และค�าแนะน�าที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์ต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ

  3.5 ส่งมอบงานและรับประกันผลงาน ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ

  3.6 มีระบบการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า ไม่ส่งต่อข้อมูลโดยไม่ได้รับความ 
   ยินยอมจากลูกค้า 

  3.7 มีระบบ กระบวนการท่ีลูกค้าร้องเรียนเก่ียวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการ 
   ตอบสนองการส่งมอบ และการด�าเนินการอย่างถึงที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

 4.	 ต่อคู่ค้ำ	เจ้ำหนี้	ลูกหนี้

  4.1 ปฏิบัติต่อคู่ค้า เจ้าหน้ี ลูกหน้ี ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และต้ังอยู่ 
   บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

  4.2 มีการแข่งขันบนข้อมูลที่ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการกีดกันไม่ให้คู่ค้ารายใดรายหนึ่งเข้าร่วมการแข่งขันทางธุรกิจ

  4.3 จัดท�ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

  4.4 จดัให้มรีะบบการจดัการและตดิตามเพือ่ให้มัน่ใจว่ามกีารปฏบิตัติามสญัญาครบถ้วน มรีะบบการควบคมุภายในทีป้่องกันการ 
   ทุจริตและพฤติกรรมมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

  4.5 จ่ายเงินคู่ค้าให้ตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช�าระเงินที่ตกลงกัน

  4.6 ไม่กล่าวหาในทางร้ายแก่คู่ค้าโดยปราศจากข้อมูลแห่งความจริง

  4.7 หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญา

  4.8 ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

  4.9 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงไว้กับคู่ค้า และเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข ต้องรีบแจ้ง 
   ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

  4.10 ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระท�าที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

 5.	 ต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ

  5.1 มนีโยบายเสรทีางการค้า และเช่ือว่าการมคีูแ่ข่งเป็นเร่ืองดเีพราะจะท�าให้เกดิการพฒันาทัง้มาตรฐานการบรกิาร และนวตักรรม 
   ใหม่ๆ เพื่อเสนอต่อลูกค้า

  5.2 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบการแข่งขันที่ดี

  5.3 ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากข้อมูลความจริง

  5.4 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือด้วยวิธีการอื่นที่ไม่เหมาะสม

 6.	 ต่อสังคม	จำรีต	ประเพณี

  6.1 ไม่กระท�าการใดๆ ที่อาจมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม

  6.2 รับผิดชอบต่อสังคมโดยก�าหนดนโยบายการด�าเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และ ศีลธรรมอันดีงาม

  6.3 ส่งเสรมิการปลกูฝังให้เกดิจติส�านกึของความรบัผิดชอบต่อสังคมให้กบัพนกังานทกุระดบัสนบัสนนุให้มกีารคืนก�าไรส่วนหนึง่ 
   ขององค์กรให้แก่สังคมและเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม

  จรรยาบรรณของผู้บริหาร

 ผูบ้รหิารของบริษทัอนัประกอบด้วย คณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการขึน้ไป ซึง่ได้รบัความไว้วางใจจากผูถ้อืหุน้
ให้มีบทบาทหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบาย ก�ากับ ดูแล และควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุผลในการ
ด�าเนินธุรกิจ ดังนั้นเพื่อแสดงว่าผู้บริหารของบริษัทมีเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นจะด�าเนินธุรกิจอย่างซื่อตรง และโปร่งใส อันจะท�าให้
บริษัทบรรลุผลส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจ และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย บริษัทจึงเห็นสมควรก�าหนด “จรรยาบรรณผู้บริหาร” ขึ้นไว้
เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
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 1.	 ต่อองค์กร	

  1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย

  1.2 พึงเปิดเผยสถานภาพของกลุ่มธุรกิจอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์

  1.3 อุทิศตน ความรู้และความสามารถ เพื่อประโยชน์ของบริษัทตลอดเวลา

  1.4 พึงวางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งช่วยส่งเสริมภาพพจน์ของบริษัท เมื่อมีโอกาส 
   อันเหมาะสม

  1.5 ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายหรือข้อก�าหนดเกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบัติต่อสังคมที่องค์กรได้ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด

  1.6 กรณีที่จะให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน จะต้องได้รับมอบหมายจากบริษัท

 2.	 ต่อพนักงำน

  2.1 มีทัศนคติที่ดีต่อพนักงาน และพึงปกครองด้วยความเมตตาและเป็นธรรม รวมทั้งไม่ใช้อ�านาจหน้าที่ในทางมิชอบ

  2.2 มีภาวะผู้น�า และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีน่าเชื่อถือต่อพนักงาน

  2.3 ให้ความรู้ ค�าแนะน�า และค�าปรึกษาแก่พนักงาน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยความเต็มใจและจริงใจ

  2.4 ส่งเสริมพนักงานให้มีความมั่นคงก้าวหน้า ในหน้าที่การงานและความเป็นอยู่ส่วนตัว

  2.5 ผู้บริหารจะให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน

  2.6 ผูบ้รหิารจะดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมในสถานทีท่�างานให้มคีวามปลอดภยัต่อชีวติของพนกังาน ตลอดจนทรพัย์สนิของบรษัิท 
   และของพนักงานให้ปลอดภัยอยู่เสมอ

  2.7 การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ผู้บริหารจะกระท�าด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ  
   เที่ยงธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ

  2.8 ผู้บริหารจะส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและสม�่าเสมอ

  2.9 ผู้บริหารจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

  2.10 ผู้บริหารจะเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

 3.	 ต่อผู้ถือหุ้น

  3.1 ผูบ้รหิารจะปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์สจุรติ และเป็นธรรมต่อผู้ถอืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกัน เพือ่ประโยชน์สูงสุดของ 
   ผู้ถือหุ้นโดยรวม

  3.2 ผู้บริหารจะบริหารการด�าเนินงานของบริษัทและตัดสินใจด�าเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ

  3.3 ผู้บริหารจะปฏิบัติหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู้ ทักษะการบริหาร และการ จัดการอย่างสุดความสามารถในทุกกรณี

  3.4 ผู้บริหารจะรายงานสถานภาพของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยสม�่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง

  3.5 ผู้บริหารจะไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ

  3.6 ผู้บริหารจะไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขัน

  3.7 ผู้บริหารจะไม่ด�าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท

	 4.	 ต่อลูกค้ำ

  4.1 มุ่งมั่นในการพัฒนาและให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความปลอดภัยและเป็นไปตาม 
   มาตรฐานทีก่�าหนด ในราคาทีส่มเหตสุมผล สามารถส่งมอบงานภายในระยะเวลาทีก่�าหนด เพือ่สร้างความพงึพอใจสงูสดุให้ 
   แก่ลูกค้า

  4.2 ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด และรักษาความลับของลูกค้า ไม่น�าความลับทางการค้าไปใช้ใน 
   ประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
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  4.3 ไม่เอาเปรียบลูกค้า หรือก�าไรเกินควร รวมทั้งไม่ก�าหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรม

  4.4 ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าด้วยวาจาสุภาพ ด้วยการท�างานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นที่ไว้วางใจได้ของลูกค้า

  4.5 รับฟังข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของลูกค้าเป็นประจ�า สม�่าเสมอ และน�าข้อบกพร่องต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไข

 5.	 ต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ

  5.1 ให้การสนับสนุนการร่วมมือในการแข่งขันทางการค้าเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า และปฏิบัติตามกรอบกติกาในการแข่งขั 
   นเสรีที่เป็นธรรม

  5.2 ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม และไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ 
   ความลับของบริษัทตกอยู่ในมือคู่แข่ง

  5.3 ไม่โจมตี และท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้อง

  5.4 ละเว้นการกลั่นแกล้ง หรือท�าให้คู่แข่งเสียโอกาสอย่างไม่เป็นธรรม

 6.	 ต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	และชุมชน

  6.1 ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของตน และด�ารงด้วยจิตส�านึกที่ดีที่มีต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และชุมชนอยู่เสมอ

  6.2 ร่วมกันสร้างสรรค์ และร่วมกิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน

  6.3 ปฏบิตัตินเป็นตวัอย่างทีด่ใีนการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และการส่งเสรมิการใช้ทรพัยากรธรรมชาติท่ีมี 
   อย่างคุ้มค่า

  6.4 ด�าเนินธุรกิจด้วยจิตใจที่ค�านึงถึงผลประโยชน์ของสาธารณะเสมอ

 7.	 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน

 บรษิทัได้มกีารจดัท�านโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน เพือ่แสดงให้เหน็ถงึความตัง้มัน่ในการด�าเนนิธรุกจิด้วยความเป็นธรรม สจุรติ 
โปร่งใส  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยนโยบายดังกล่าว ได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และได้สื่อสารไปยังพนักงานทุกคน โดยมีการก�าหนดให้
มกีารอบรมนโยบายต่อต้านทจุริตคอร์รปัชันแก่พนกังานทกุคนในการปฐมนเิทศพนกังานใหม่และตดิประกาศผ่านบอร์ดภายในบริษทั อกี
ทั้งบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ

หมวดที่ 7
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน

 คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและเปิดเผยข้อมูล อาทิ ผู้บริหารสูงสุดในสายงานการเงินและ
บัญชี (CFO) ผู้จัดการแผนกบัญชี ผู้จัดท�าบัญชี (สมุห์บัญชี) ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ และผู้บริหาร
ระดับสูงที่รับผิดชอบในส่วนงานด้านการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเงินของบริษัทฯ ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจ�านวนเพียงพอ

 บริษัทฯ ได้มีการแยกหน่วยงานทางด้านบัญชี และการเงิน เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการท�างาน โดยได้มีการบริหารจ�านวนพนักงาน
ให้เพียงพอต่อปริมาณงานต่างๆ นอกจากนี้ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มฯ ที่ดูแลทางด้านบัญชี  ผู้จัดท�า
บญัช ีและผูด้�ารงต�าแหน่งเลขานกุารบรษิทั มคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถงึตามกฎเกณฑ์
ต่างๆ ท่ีก�าหนด อกีทัง้ได้รบัการอบรมครบตามจ�านวนช่ัวโมงทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�าหนด เพือ่พฒันาความรูด้้านบญัชี พร้อม
ทัง้มอบหมายให้หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้รบัการอบรมต่างๆ อาท ิตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในกฎเกณฑ์ต่างๆ และตระหนักถึงผลกระทบต่อธุรกิจจากปัจจัย
ภายนอกและปจัจยัภายในอยา่งสม�า่เสมอ รวมถงึให้การสือ่สารข้อมลูทีถ่กูต้อง ครบถว้น โปร่งใส ทนัเวลา เชือ่ถอืได ้และมคีวามเทา่เทยีม
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 ทั้งนี้ คณะกรรมการดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจ�าปี แบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผล
การด�าเนนิงานอย่างเพยีงพอ รวมทัง้สนบัสนนุให้บรษิทัจดัท�าค�าอธบิายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ เพือ่ประกอบการเปิดเผยงบการ
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เงินทุกไตรมาส ทั้งน้ีเพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของ
บรษิทัในแต่ละไตรมาสได้ดยีิง่ขึน้ นอกจากข้อมลูตวัเลขในงบการเงนิเพยีงอย่างเดยีว อกีทัง้คณะกรรมการได้มกีารตดิตามดแูลความเพยีง
พอของสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการช�าระหนี ้ ในกรณทีีก่จิการมแีนวโน้มทีจ่ะไม่สามารถช�าระหนีห้รอืมปัีญหาทางการ
เงินคณะกรรมการมีการติดตามอย่างใกล้ชิด และดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อก�าหนดเก่ียวกับ
การเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการส่งเสริมให้น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Website และช่องทางอื่นๆ 

 ในปี 2561 ทางตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ได้ก�าหนดให้บรษิทัจดทะเบยีนต้องมผีูร้บัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชแีละการเงิน 
(CFO) และผูค้วบคมุดแูลการท�าบญัชทีีม่คีณุสมบตัทิีเ่หมาะสม  เพือ่ให้บรษิทัจดทะเบยีนมรีายงานทางการเงนิทีม่คุีณภาพ และให้เปิดเผย
การเปลีย่นแปลง CFO/ผูค้วบคมุดแูลการท�าบญัช ีและให้บรษิทัฯ แจ้งรายงานข้อมลูผู้รบัผิดชอบสูงสดุในสายงานบญัชีและการเงนิ (CFO) 
และผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชี ซึ่งตามคุณสมบัติส�าคัญของ CFO และสมุห์บัญชี  จึงได้แจ้งรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้

 1. คุณธัญญรัตน์  เรืองบัณฑิต1 เป็น ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) 

 2. คุณอาทิตย์ ชุมวิสูตร    เป็น ผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชี 

 หมายเหตุ :
  1 กรรมการได้เปลี่ยนชื่อสกุล จากเดิมคือ นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เป็น นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต  ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 
  27 มกราคม 2562

 ทั้งนี้ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่
ใช้บริการอยู่แต่อย่างใด  

การเปิดเผยข้อมูล

 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญกับเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและ 
ผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจ�าเป็นท่ีต้องมีการควบคุมและก�าหนดมาตรการในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รปัชนั การปฏบิตัต่ิอพนกังานและผู้มส่ีวนได้เสีย ซึง่รวมถงึการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม และการเคารพ
สทิธมินษุยชน รวมทัง้ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม โดยค�านงึถงึกรอบการรายงานทีไ่ด้รับการยอมรบัในประเทศหรอืในระดบั
สากล อีกทั้ง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ และสถาบันการเงินต่างๆ เข้าเยี่ยมชม พบปะ และสอบถามประเด็นต่างๆ 
โดยตรงกับผู้บริหารระดับสูง อย่างเท่าเทียมและทันเวลา บริษัทฯ ยังได้จัดแถลงข่าวแก่ผู้สื่อข่าวเป็นครั้งคราว เพื่อให้ข้อมูลทางการเงิน  
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถไปถึงนักลงทุน ผู้สนใจ และประชาชนทั่วไป อย่างทั่วถึง 

 นโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรเปิดเผยข้อมูล	มีดังนี้

 บริษัทฯ มีนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งมีการก�าหนดและจ�ากัดบุคคลที่สามารถล่วงรู้ข้อมูลภายในที่ชัดเจน เพื่อป้องกัน
การรั่วไหลของข้อมูลภายใน มีการระบุแนวทางปฏิบัติของบริษัทอย่างชัดเจน เช่น มีการก�าหนดช่วงเวลาไม่รับนัดหรือให้ข้อมูลแก่ 
นักวิเคราะห์ (Silent Period) 2 สัปดาห์ก่อนเปิดเผยงบการเงิน  ก�าหนดแนวทางในการซื้อขายหุ้นบริษัท โดยห้ามซื้อขาย 1 เดือนก่อน
ประกาศงบการเงนิ และต้องรายงานการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทั และหลักทรัพย์ของบรษิทัในเครอืให้ทราบ บรษิทัได้ก�าหนดนโยบาย
ให้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูแจ้งต่อคณะกรรมการ หรอืผูท้ีค่ณะกรรมการมอบหมายเกีย่วกับการซื้อขายหุน้ของบรษิัทตนเอง อย่าง
น้อย 1 วนัล่วงหน้า ก่อนท�าการซือ้ขาย และรายงานให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิททราบรายไตรมาส และก�าหนดนโยบายเก่ียวกบัการ
รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการอีกด้วย

  บริษัทฯ มีนโยบายการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  (Discloser Policy) ซึ่งก�าหนดวิธีการสื่อสาร การด�าเนินงานในกรณีมีข่าวลือ 
การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ และการสื่อสารกับนักลงทุน หรือนักวิเคราะห์ และมีการแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (CEO) หรือ 
ผู้บริหารสายงานสูงสุดของบัญชีการเงิน (CFO) ขึ้น เพื่อเป็นผู้แทนของบริษัทในการให้ข้อมูลแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ หรือสื่อมวลชน

 ทั้งนี้	มีกำรเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ	ผ่ำนช่องทำง	อำทิ

 1.  รายงานประจ�าปี โดยมีสาระส�าคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ ทันเวลา และสะท้อนการปฏิบัติที่จะน�าไปสู่การสร้างคุณค่าแก่ 
  กิจการอย่างยั่งยืน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาด 
  หลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

 2.  จดัให้มหีน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ และเลขานกุารบรษิทั ซึง่ท�าหน้าท่ีตดิต่อสือ่สารกับนกัลงทนุสถาบนั ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นกัวเิคราะห์ 
  และหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตาม 
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โดยที่อยู่ทางไปรษณีย์ ได้แก่

  บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  
  48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310        

ช่องทำงกำรติดต่อ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หมำยเลขโทรศัพท์ / โทรสำร

เลขานุการบริษัท t.thanyarad@interlink.co.th โทรศัพท์ 0 2666 1111 ต่อ 291

ประธานกรรมการบริษัท fraud@interlink.co.th โทรสาร  0 2666 1193

 3.  บริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน Website: www.interlink.co.th  
  และ E-mail: info@interlink.co.th โดยหากมีข้อมูล หรือเหตุการณ์ที่ส�าคัญ จะด�าเนินการปรับปรุงในเว็บไซต์ทันทีภายใน 
  24 ชั่วโมง 

 4.  จดัให้มหีน่วยงานสือ่สารขององค์กร ท�าหน้าทีเ่ผยแพร่ข่าวสารการด�าเนนิงาน ตลอดจนผลประกอบการของบรษิทัฯ ผ่านสือ่ต่างๆ  
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างทั่วถึงและทันเวลา 

 5.  การจัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET Opportunity day) ทุกไตรมาสอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ 
  แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและความโปร่งใสของข้อมูลทางการเงินและ 
  ผลการด�าเนินงานรายไตรมาสและรายปีที่เปิดเผย และเปิดเผยข้อมูลที่นอกเหนือจากหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายด้วย

  โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรม Opportunity day รายไตรมาส จ�านวน 4 ครั้ง ดังนี้
   
    ครั้งที่	1	:    ไตรมาสที่ 4/2560  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561

   	 ครั้งที่	2	:	   ไตรมาสที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

    ครั้งที่	3	:	   ไตรมาสที่ 2/2561  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561

   	 ครั้งที่	4	:	   ไตรมาสที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

 6.  การจัดให้นักวิเคราะห์ นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศเข้าพบผู้บริหาร โดยผ่านการนัดหมาย เพื่อ 
  สอบถามข้อมูลของบริษัทฯ (Company Visit) รวม 4 ครั้ง

 7.   การจัดกิจกรรม Road Show ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวม 4 ครั้ง

 8.   การเยี่ยมชมกิจการ หรือสาขาของบริษัทฯ โดยการนัดหมายล่วงหน้าจากบุคคลที่สนใจภายนอก อาทิ Interlink Open House  
  ซึง่มีคณะผูบ้ริหารจากหลกัสตูรการพฒันาการเมอืงและการเลอืกตัง้ระดับสงู รุ่นที ่9 (พตส. 9) มาดงูาน ในวนัที ่22 มถินุายน 2561

 9. การจัดกิจกรรมพบปะกับนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จ�านวน 1 ครั้ง ในวันที่ 26 มกราคม 2561 ที่อาคารอินเตอร์ลิ้งค์  
  เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

 10. การจัดกิจกรรม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

 11. การจดัท�าจดหมายข่าวทีเ่กีย่วกบัผลประกอบการของบรษิทัฯ จ�านวน 7 ฉบบั รวมทัง้มีการแจ้งข่าวเกีย่วกบัความคบืหน้าของการ 
  ด�าเนินธุรกิจและกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ตลอดทั้งปี

หมวดที่ 8
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและท�าหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของ 
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามที่ก�าหนดไว้ ในข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นรายย่อย ผู้ลงทุน 
ต่างชาติ นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

  กฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการ 
  ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงที่   
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 1. สิทธิในการได้รับใบหุ้น  สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น 

 2. สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

 3. สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา เหมาะสมต่อการตัดสินใจ

 4. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส�าคัญของ 
  บริษัทฯ

 5. สิทธิในการออกเสียง  ลงคะแนนเสียงในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท และก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

 6. สิทธิในการออกเสียง ลงคะแนนแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

 7. สิทธิในส่วนแบ่งผลก�าไรของบริษัทฯ

 8. สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้น	

กำรประชุมผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนัก และให้ความส�าคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นส่วนส�าคัญของการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น คณะ
กรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจ�าปี 1 ครั้ง ภายใน 4 เดือน นับแต่วันส้ินสุดรอบปีบัญชีของ 
บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรู้ข้อมูลและสิทธิประโยชน์ เช่น การจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) นอกจากนี้ อาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณี
ไป หากมีความจ�าเป็นเร่งด้วน ต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวกับข้อบังคับตาม
กฎหมาย

โดยในปี	2561	บริษัทฯ	ได้ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น	ดังนี้

 -  เปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทฯ มีโครงสร้างการด�าเนินงานที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 - เผยแพร่สารสนเทศ รายละเอียดในการใช้สิทธิในเร่ืองต่างๆ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต ์
  ของบริษัทฯ โดยค�านึงถึงความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสาร ระยะเวลาในการใช้สิทธิ และความสะดวกในการใช้สิทธิ โดยจะ 
  ไม่กระท�าการใดๆ อนัเป็นการจ�ากดัสทิธิในการเข้าถงึสารสนเทศของบรษิทัฯ หรอืปิดกัน้การตดิต่อสือ่สารระหว่างผูถื้อหุน้ด้วยกนั

 -  ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ในการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 25  
  เมษายน 2561 ณ ห้องสุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเตอร์ล้ิงค์ เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก 
  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก่อนกำรประชุม

 - เปิดเผยวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อสามารถเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมได้ โดยเผยแพร่ 
  ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และของตลาดหลักทรัพย์ ในวันถัดไป นับจากวันที่คณะกรรมการมีมติ

 - เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า  
  ก่อนวันประชุม อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวาระการประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวัน 
  ประชุมอย่างเพียงพอ

 - จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าทางไปรษณีย์อย่างน้อย 21 วัน ก่อนวัน 
  ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวาระการประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ

 - จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ไปพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมสามัญ 
  ผู้ถือหุ้น รวมถึงสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2561 ได้ระบุชื่อ ประวัติของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้น 
  สามารถเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะไว้แล้ว คือ นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย เป็นกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะ

 - ส�าหรับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน 
  ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น บริษัทได้ประสานงานเรื่องเอกสาร หลักฐานที่จะต้องแสดงก่อนวันเข้าประชุมเป็นการ 
  ล่วงหน้า เพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
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วันประชุม

 - บริษัทฯ จัดสถานที่ส�าหรับการประชุมอย่างเพียงพอ และเหมาะสมต่อผู้มาประชุม โดยสามารถเดินทางได้สะดวก พร้อมทั้งแนบ 
  แผนที่ของสถานท่ีในการจัดประชุม รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่และจัดรถคอยรับ-ส่ง มายังสถานที่จัดประชุม และจัดที่จอดรถอย่าง 
  เพียงพอส�าหรับผู้ถือหุ้น

 - จัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับ เพื่อให้ข้อมูล และตรวจสอบเอกสารในการลงทะเบียน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลา 
  ประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง ผ่านระบบบาร์โค้ด (Bar Code) เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นย�า

 - ก�าหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจ�านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

 - ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการจะชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษัทฯ การด�าเนินการประชุม 
  วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน รวมท้ังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการตั้งค�าถาม และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในที่ประชุมอย่าง 
  เท่าเทียมกัน

 - ใช้ระบบบาร์โค้ด (Bar Code) ในการนบัคะแนนเสียง และแสดงผลสรปุของคะแนนเสียงในทกุวาระอย่างชัดเจน ตลอดจนน�าบตัร 
  ลงคะแนนมาใช้ในการลงมติ โดยจัดท�าบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ 

 - บรษัิทได้จดัให้มกีารใช้บตัรยนืยนัการลงคะแนนในทกุวาระทีจ่ะต้องมกีารลงมต ิเพือ่ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดย 
  วิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดที่ไม่เห็นด้วย  
  หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงชูมือขึ้น  และลงคะแนนในบัตรยืนยันการ 
  ลงคะแนนพร้อมท้ังลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนโดยใส่ไว้ในขวดโหลแก้วแบบใส และน�าไปส่งให ้
  เจ้าหน้าทีบ่นัทกึคะแนนเสยีงโดยการสแกนบาร์โค้ดทีบ่ตัรยนืยนัการลงคะแนน พร้อมทัง้เกบ็บตัรดงักล่าว ส่วนผูถ้อืหุน้ท่ีเห็นด้วย 
  ให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ต้องชูมือ และจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบ  
  พร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระซ่ึงมีเป็นจ�านวนมากนั้น บริษัท 
  จะด�าเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

 - ส�าหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้นจะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้น 
  การลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานในที่ประชุมอาจขอให้ที่ 
  ประชุมด�าเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจนับคะแนน 
  เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนในทันที

 - จัดให้มีการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา ดังนี้

   ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เป็นอิสระ จากภายนอก (Inspector) จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จ�ากัด เพื่อท�าหน้าที่ในการ 
   ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ และท�าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการ 
   นับคะแนนเสียงตลอดการประชุม

   ผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ�ากัด เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ 
   การนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม

   ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม

   ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย

 - ประธานกรรมการ สามารถจัดสรรเวลาการประชุมได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ และโปร่งใส โดยเรียงล�าดับระเบียบวาระ ตามที่ 
  ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยก�าหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระเกี่ยวกับกรรมการ ได้ 
  แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการออกเป็นแต่ละวาระ เป็นต้น

 - ในระหว่างการประชมุ ประธานทีป่ระชมุได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ และซกัถามอย่างอสิระในวาระ 
  ต่างๆ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ นอกจาก 
  คณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ตอบค�าถามต่างๆ อาทิ ผู้บริหารระดับสูงในสายงาน 
  ต่างๆ และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจน
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 - ไม่สนบัสนนุการเพิม่วาระการประชมุทีไ่ม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น โดยเฉพาะวาระส�าคัญทีผู้่ถอืหุน้ต้องใช้เวลาในการ 
  ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ โดยในปี 2561 ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมใดๆ 

 - จัดให้มีการบันทึกวีดีโอเทปการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้รับชม 
  ย้อนหลังได้ ทางเว็บไซต์บริษัท www.interlink.co.th

 - ในปี 2561 กรรมการบริษัททุกคน ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครบถ้วน

หลังกำรประชุม

 - บริษัทฯ น�าส่งมติที่ประชุม พร้อมรายละเอียดจ�านวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจน เผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 
  บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวันท�าการถัดไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบ

 - ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมเทปบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นย้อนหลัง บนเวปไซต์ของบริษัทฯ 

 - จดัส่งส�าเนารายงานการประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เผยแพร่ต่อตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ 
  ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม 

 - รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้

   รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ไม่เข้าร่วมการประชุม

   วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง และบัตรเสีย)  
   ของแต่ละวาระ

   ประเด็นค�าถาม และค�าตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ - นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้คะแนนประเมนิคณุภาพการจดัการประชมุผูถ้อืหุน้ 100 คะแนนเตม็ เป็นปีแรก ภายใต้โครงการประเมนิคณุภาพ 
(AGM Checklist) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต ่
ก่อนวันประชุม วันประชุม และภายหลังวันประชุม

กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน

 - บรษัิทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอวาระการประชมุ และเสนอชือ่ผูม้คีณุสมบติัเหมาะสมทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งกรรมการล่วงหน้า  
  ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�าหนด โดยมีรายละเอียดและวิธีการตามที่ได้เปิดเผยและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ 
  ของบริษัทฯ ที ่http://www.interlink.co.th ใน ส่วนนกัลงทนุสัมพนัธ์ หวัข้อ “รำยงำนต่อตลำดหลกัทรพัย์” และทางไปรษณย์ี 
  แบบลงทะเบยีน ภายในระยะเวลาทีก่�าหนด โดยยดึจากวนัทีป่ระทบัรบัจากไปรษณย์ีต้นทางเป็นหลกั ตัง้แต่วนัที ่3 มกราคม 2561  
  ถงึ 19 กมุภาพนัธ์ 2561 โดยก�าหนดหลกัเกณฑ์การให้ผู้ถอืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอชือ่ผูม้คีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะด�ารงต�าแหน่ง 
  กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชมุผูถื้อหุน้ โดยคณะกรรมการพจิารณาบรรจเุรือ่งท่ีผู้ถือหุน้เสนอเป็นวาระการประชมุ ซึง่หากกรณี 
  คณะกรรมการปฏิเสธเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระ จะแจ้งถึงเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบด้วย

   ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ 
  พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

 - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างสม�า่เสมอ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ จัดให ้
  มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับข้อมูลหรือสอบถามได้โดยตรงผ่านทาง E-mail ของเลขานุการบริษัทฯ และหน่วยงาน 
  นักลงทุนสัมพันธ์

 - มีระเบียบบังคับใช้ภายในบริษัทฯ เรื่องการใช้ข้อมูลภายในอย่างชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ และมี 
  การทบทวนอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้เกิดความยุติธรรม และเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกราย ดังนี้

   แจ้งกฎเกณฑ์ และนโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ข้อมลูภายในให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานได้รบัทราบอย่างสม�า่เสมอ  
   เพื่อให้มั่นใจว่ากฎเกณฑ์ และนโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบ และปฏิบัติตาม

   ห้ามซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ในช่วงเวลาก่อนเปิดเผยงบการเงนิต่อสาธารณชน 1 เดือน โดยสายงานเลขานกุารบริษทั 
   จะเป็นผู้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารได้ทราบช่วงเวลาการห้ามซื้อขาย (Silent Period) 
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   บรษิทัฯ ก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั รวมถงึคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ จดัท�าและเปิดเผยรายงาน 
   การถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
   หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก�าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
   ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งส�าเนารายงานนี้ให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่ง 
   รายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจนรับฟังความ
คิดเห็น และค�าแนะน�าของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน และในกรณีท่ีผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ
ปฏิบัติของบริษัท สามารถติดต่อร้องเรียนต่อบริษัทได้ ดังนี้

 ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการบริษัท และด�าเนินการส่งให้คณะกรรมการชุดย่อย 
หรือกรรมการที่เกี่ยวข้อง และท�าหน้าที่สรุปข้อเสนอแนะ และประเด็นต่างๆ ทั้งหมด เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททราบเป็นราย
ไตรมาส ส�าหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  chusak@interlink.co.th นั้น ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ จะเป็นผู้เปิดจดหมายเหล่านั้นด้วยตนเอง

 โดยในปี 2561 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนเข้ามาแต่อย่างใด

ผู้สอบบัญชี

นโยบำยกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก�าหนดค่าสอบบญัชีของบรษิทัเป็นประจ�าทกุปี  โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทเป็นผูพิ้จารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชี และค่าสอบบัญชี เพือ่เสนอให้คณะกรรมการบรษิทั เสนอให้ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุ้นพจิารณา
อนุมัติแต่งตั้ง และก�าหนดค่าสอบบัญชี ทังนี้ บริษัทฯ มีนโยบายคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยการเปิดให้ส�านักงานสอบบัญชีชั้นน�าที่ให้บริการ
สอบบญัชใีนระดบัสากล ได้เสนองานสอบบญัช ีให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคัดเลือกอย่างสม�า่เสมอ และได้จัดให้มกีารหมนุเวยีน
ผูส้อบบญัช ีเพือ่ให้สอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ หากผูส้อบบญัชรีายเดิมปฏบิตัหิน้าทีส่อบทานหรอืตรวจสอบ และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีปฏิทินติดต่อกัน

 ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นส�านักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือก ต้องมีความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน ก.ล.ต. และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้
เสียใดๆ กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	

 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2561 ได้อนมุตัค่ิาตอบแทนผูส้อบบญัช ีของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เป็นจ�านวนเงนิ 3,340,000 บาท 
(สามล้านสามแสนสี่หม่ืนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2560 โดยนายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 
สังกัด บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ�ากัด โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ส�าหรับปี 2561 
ดังนี้

โดยที่อยู่ทางไปรษณีย์ ได้แก่

  บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  
  48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามแสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310        

ช่องทำงกำรติดต่อ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หมำยเลขโทรศัพท์ / โทรสำร

เลขานุการบริษัท t.thanyarad@interlink.co.th
โทรศัพท์ 0 2666 1111 ต่อ 291

โทรสาร  0 2666 1193
ประธานกรรมการบริษัท fraud@interlink.co.th

ประธานกรรมการตรวจสอบ chusak@interlink.co.th
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 ในปี 2561 คณะกรรมการได้พจิารณาทบทวน และน�าหลกัปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 
ไปปรับใช้ตามความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทแล้วเป็นส่วนใหญ่ (ส�าหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถ หรือยังไม่ได้น�าไปปรับใช้นั้น ได้มี
การชี้แจงเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการแล้ว) ยกเว้นเรื่องดังต่อไปนี้

 ทั้งนี้ ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา ไม่มีกรณีการกระท�าผิดด้านการทุจริต หรือกระท�าผิดจริยธรรมแต่อย่างใด และไม่มีกรณีที่กรรมการที่
ไม่เป็นผูบ้รหิารลาออก อนัเนือ่งจากประเดน็เรือ่งการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ อกีทัง้ไม่มกีรณเีกีย่วกบัช่ือเสยีงในทางลบของบรษิทัฯ 
อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการท�าหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

บริษัท จ�ำนวนเงิน (บำท)

• ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit fee)

    บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 1,500,000

    บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) 1,400,000

    บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด 360,000

    บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ�ากัด 80,000

รวมค่าสอบบัญชี 3,340,000

•  ค่ำบริกำรอื่นๆ (Non-audit fee) ไม่มี

รวมค่ำสอบบัญชี และค่ำบริกำรอื่นๆ 3,340,000

หลักกำร/แนวปฏิบัติที่ดี เหตุผล/ค�ำชี้แจง

1. ประธานกรรมการของบริษัท 
 ควรเป็น กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการ ไม่ได้เป็นกรรมการอสิระ เนือ่งจากประธานกรรมการได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันของบริษัท จึงเป็นผลท�าให้ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระ 
อย่างไรก็ตาม เมือ่พจิารณาคณุสมบตัใินด้านอืน่ๆ ประกอบแล้ว คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ว่า ประธาน
กรรมการสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

2.  ประธานกรรมการและผู้บริหาร 
 สูงสุดของบริษัท เป็นคนเดียวกัน

ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เป็นคนเดียวกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แบ่งแยก
อ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของของประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกัน
อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และความเป็นอิสระในการตัดสินใจ

3.  คณะกรรมการตรวจสอบ  
 มีกรรมการ อย่างน้อย 1 คน 
 ที่จบการศึกษาด้านบัญชี

ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อ
ถือของงบการเงิน ซึ่งได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN) จาก
สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) อีกทั้งยังส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะ
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต และปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA)

4.  คณะกรรมการบริษัท  
 ควรประกอบด้วยคณะกรรมการ 
 ที่ไม่เป็นผู้บริหาร มากกว่า 66% 

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33% ทั้งนี้ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ แต่ละคน เป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความเชีย่วชาญเฉพาะด้านแตกต่างกัน ซึง่ครอบคลมุครบทกุสายงานธรุกจิของบรษิทัฯ เป็นอย่างดแีล้ว

5.  คณะกรรมการบริษัท 
 ควรประกอบด้วยคณะกรรมการ 
 ที่เป็นอิสระ มากกว่า 50%

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่ถึง 50% ของคณะกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ คณะ
กรรมการพิจารณาเห็นว่ากรรมการอิสระแต่ละคน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความสามารถ และ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ เหมาะสมกับขนาดขององค์กรแล้ว

6.  คณะกรรมการอิสระเป็นผู้หญิง 
 อย่างน้อย 1 คน

ในคณะกรรมการอิสระ ยังไม่มีกรรมการที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้ ในปี 2560 มีกรรมการ
อิสระที่เป็นผู้หญิง 1 คนคือ คุณเสาวนีย์ กมลบุตร แต่ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการไปแล้ว ตั้งแต่
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 และมีนายธีรกุล นิยม เป็นกรรมการอิสระแทน ท�าให้ในปี 2561 จึงไม่มี
กรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง แต่เนื่องจากในปัจจุบัน มีจ�านวนกรรมการอิสระที่เพียงพอ และ
ครอบคลุมการด�าเนินงานในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ แล้ว

7.  คณะกรรมการมีการก�าหนด 
 นโยบายจ�ากัดจ�านวนปี 
 ในการด�ารงต�าแหน่งของ 
     กรรมการอิสระ ไว้ไม่เกิน 9 ปี

คณะกรรมการก�าหนดให้กรรมการอิสระจะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งรวมไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะ
กรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากการแต่งตั้งกรรมการอิสระ
ให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไป จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น เนื่องจากกรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งต่อ
เนือ่ง เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ มปีระสบการณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกิจของบรษิทั และให้
ค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด
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ควำมรับผิดชอบต่อสังคม

ในระยะเวลากว่า 31 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ได้ครองต�าแหน่งผู้บุกเบิกและน�าเข้าสาย
สัญญาณรายแรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยปฏิญญาขององค์กรที่จะด�าเนินธุรกิจ ด้วยสินค้าคุณภาพ ราคาที่ถูกกว่า และบริการที่ดี
กว่า ประกอบกับวิสัยทัศน์ (Vision) ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นให้บริษัทฯ  “เติบโต  ต่อเนื่อง และยั่งยืน” (Sustainable Growth) ภายใต้
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีจริยธรรม โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร
ด้วยการสร้าง “คนคณุภำพ” ให้เป็น “คนด ีคนเก่ง” พฒันาความสมัพนัธ์กับผูม้ส่ีวนได้เสยีควบคูไ่ปกบัการดูแลผลประโยชน์ของผูม้ส่ีวน
ได้เสยีทกุฝ่ายอย่างเท่าเทยีม ค�านงึถงึผลกระทบต่อชมุชนและส่ิงแวดล้อม และมุง่เน้นพฒันานวตักรรมอยูเ่สมอ รวมทัง้มคีวามต้ังใจในการ
ตอบแทนคุณค่าและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านโครงการต่างๆ เช่น Interlink training, Cabling contest, Interlink Campus 
Tour โครงการพีส่อนน้อง “ปลกูปัญญำ พร้อมมอบควำมอบอุน่” ภายใต้การด�าเนนิงานของมลูนธิอินิเตอร์ล้ิงค์ให้ใจ ส่งผลท�าให้ บรษิทัฯ 
สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

1.	กำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมยั่งยืน
กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social  

Responsibility) ผ่านกระบวนการให้ความส�าคัญในทุกระดับของการด�าเนินงาน (CSR in process) จึงมีการก�าหนดนโยบายความรับ
ผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องไปกับนโยบายของการด�าเนินธุรกิจภายใต้เป้าหมาย “เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน” เพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนสูงสุด ดังต่อไปนี้

ด้ำนที่	1	กำรบริหำรจัดกำรภำยใต้หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	

 สนบัสนนุและส่งเสรมิให้มกีารปฏบิตัติามหลักการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ตีามแนวทางทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�าหนด 
โดยยดึมัน่ในอดุมการณ์ ซึง่ได้ถือปฏบิติัสบืเนือ่งกนัมาภายใต้หลกับรรษัทภบิาลและจรรยาบรรณ บนพืน้ฐานแห่งประโยชน์สขุอย่างสมดลุ
และยั่งยืน พร้อมท้ังมีการตระหนักถึงพันธกิจส�าคัญในการสร้างความเชื่อมั่นในการด�าเนินธุรกิจ โดยมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส 
และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ดังนั้นสิ่งที่จะท�าให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจ และมั่นใจในการลงทุนกับธุรกิจขององค์กร คือ การม ี
นโยบายและการด�าเนินงานท่ีรักษาสิทธิพื้นฐานท่ีผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามที่กฎหมายก�าหนด หรือมากกว่านั้น รวมถึงมีการ
จัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด เป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเสมอ

ด้ำนที่	2	กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม	มีจริยธรรม	และควำมโปร่งใส	สำมำรถตรวจสอบได้		

ปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง ยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทาง 
การค้าและสัญญาท่ีก�าหนด จรรยาบรรณ และค�ามั่นที่ให้ไว้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด มีการก�าหนดระเบียบในการจัดหาและ 
การด�าเนินการต่างๆ ท่ีชัดเจน สนับสนุนการจัดหาท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งจะไม่ท�าธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ด้ำนที่	3 กำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรแห่ง	“คนดี	คนเก่ง”		

เป็นก�าลงัส�าคญัในการขบัเคลือ่นแนวคดิความรบัผิดชอบต่อสังคมจากภายในไปสู่ภายนอกองค์กร ผ่านกระบวนการ CSR โดยให้ความ
ส�าคญัในทกุระดับของการด�าเนนิงานอย่างมปีระสทิธภิาพ เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิโครงการคนคุณภาพขึน้ภายในองค์กร  ซึง่เป็นกลยทุธ์ส�าคญั
ในการสร้างความยัง่ยนืให้กับสงัคมไทย ตามแนวคดิทีส่�าคญัว่า “พนกังำน” ถอืเป็นทรพัยากรทีม่ค่ีาทีส่ดุขององค์กร และการเจรญิเตบิโต
ขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีคุณภาพ  บริษัทฯ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  เสริมสร้างวัฒนธรรม
ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ทางธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง  สร้างความผกูพนัทีด่รีะหว่างพนกังานทีมี่ต่อองค์กร มุง่มัน่ในการดแูลรกัษาพนกังาน โดย
จดัให้มีสวสัดิการทีม่คีวามเหมาะสม เพือ่ให้เกิดคณุภาพชวีติทีดี่แก่พนกังาน รวมทัง้การเชือ่ม่ันในคุณค่าของคน มุง่มัน่ ส่งเสรมิให้เกดิความ
เป็นเลิศ ด้วยแนววิธีการมอบประสบการณ์ในการเรียนรู้  อบรมเพิ่มเติมทักษะ พัฒนาศักยภาพที่มีอยู่แล้วให้เกิดความสามารถที่โดดเด่น
ขึ้นมา ท�าให้สามารถเติบโตในหน้าที่ในสายงาน 

ด้ำนที่	4	กำรมุ่งมั่นพัฒนำควำมสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย	ผ่ำนกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมสุจริต		สำมำรถตรวจสอบได้		

มุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางเกี่ยวกับบทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทฯ มีการปฏิบัติ
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของตลท. กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขัน ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน รวม
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“คนดี คนเก่ง INTERLINK No. 1”

ทัง้เพ่ือนบ้าน ชมุชน สงัคมและสิง่แวดล้อม ซึง่บรษิทัฯ ได้ให้ความส�าคญัต่อสทิธ ิรวมถงึการทีจ่ะไม่กระท�าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิสิทธิ 
รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญา  อาทิเช่น

• บริษัทฯ จะเคารพสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้ร่วมทุน อีกทั้งยังให้ความร่วม
มืออย่างดีกับผู้ร่วมลงทุน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานของกิจการให้มีความแข็งแกร่ง สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  ก่อให้เกิดความโปร่งใส และผลักดันให้การด�าเนินงานเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและแนวทางการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

• บริษัทฯ มีความค�านึงถึงความเสมอภาคของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซื่อสัตย์ในการด�าเนินธุรกิจ ยึดมั่นในการด�าเนินงานเพื่อก่อให้
เกิดความเชื่อถือ และเป็นธรรมให้กับเจ้าหนี้ ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมุ่งมั่นในการรักษา
สัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้

ด้ำนที่	5 กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนและสังคม			

ภายใต้หลกัความเชือ่ว่าบรษิทัฯจะไม่สามารถเตบิโตได้ หากปราศจากการช่วยเหลอืเกือ้กลูจากชมุชนและสงัคม โดยให้ความส�าคญัใน
ด้านการพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม  สังคม และมีส่วนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้
พนกังานมจีติอาสา ผ่านทางกจิกรรมต่างๆของบรษิทัฯ เพราะการทีธ่รุกจิจะอยูร่่วมกบัชมุชนได้อย่างยัง่ยนืนัน้ ผูป้ระกอบการทกุรายต้อง
มกีารด�าเนนิการและพัฒนาคณุภาพชวีติของชุมชนทีไ่ด้มาตรฐานเดียวกนั ผลกัดนัแนวคดิและแนวปฏบิตัทิีดี่ในการดแูลชมุชนร่วมกันอย่าง
จริงจัง ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มุ่งมั่นและพยายามทุกวิถีทางในการปลูกฝังจิตส�านึกที่ดี และส่งเสริมให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตน
เป็นพลเมอืงทีด่ ีมหีน้าทีร่บัผดิชอบและท�าประโยชน์ให้กบัชุมชนและสงัคม ทัง้ยงัเปิดโอกาสให้ชมุชนและผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่มส่ีวนร่วม
ในกิจกรรมหรอืโครงการต่างๆ รวมทัง้เสนอความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ หรอืข้อร้องเรยีน เพ่ือน�าไปปรบัปรงุ แก้ไข ท�าให้ผลจากการด�าเนนิ
งานของบริษัทฯ สัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย และยังมุ่งหวังให้องค์กรและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน เพราะบริษัทฯ เชื่อว่า “สังคม
ที่เข้มแข็ง” จะเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 

ด้ำนที่	6 กำรพัฒนำนวัตกรรม	(Innovation)	

ในทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (System) เร่ิมตั้งแต่การป้องกัน (Prevent) รักษา  
(Maintain) ปรับปรุง (Improve) และพัฒนา (Development) เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ (Innovation) อยู่เสมอ

2.	กำรเปิดเผยข้อมูลกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
บรษิทัฯ ได้ให้ความส�าคญัและพร้อมส่งเสรมิการด�าเนนิธรุกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม เพือ่สร้างความยัง่ยนือย่างต่อเนือ่ง โดย

ได้มีการก�าหนดนโยบายในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) เพื่อเป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีความรับผิดชอบ โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจทั้งในด้านของ
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม ในระยะเวลาทีผ่่านมาบรษิทัฯ ได้สร้างจติส�านกึในความรับผดิชอบทางสงัคมผ่านวสิยัทศัน์ พันธกจิ และ
นโยบายของบริษัทฯ จนกลายมาเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรในที่สุด
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บริษัทฯ ได้ประกอบกิจการอย่างมีความรับผิดชอบ ด้วยการปฏิบัติงานและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (System) เริ่มตั้งแต่การป้องกัน 
(Prevent) รักษา (Maintain) ปรับปรุง (Improve) และพัฒนา (Development) เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ (Innovation) 
อยูเ่สมอ หลกัการดงักล่าวได้ถกูน�ามาใช้เป็นหลักปฏบิตัทิีส่�าคญั ซึง่ท�าให้องค์กรสามารถปฏบิตังิานได้เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว้ สามารถ
เผยแพร่และสร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่าย พร้อมกนันีก้ารด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ทีย่ดึหลกัความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
(Social Responsibility) ให้ความส�าคญักบัคณุธรรมและจรยิธรรมในการด�าเนนิกิจการ ยงัส่งผลให้บรษิทัฯ สามารถสร้างคณุค่าและภาพ
ลักษณ์องค์กรที่ดี จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของสังคม ตลอดระยะเวลาที่ด�าเนินกิจการมากว่า 31 ปี การด�าเนินงานด้าน 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ตามหลักการ Triple Bottom Line ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
และด้านสิ่งแวดล้อม

บริษทัฯได้เปิดเผยรายละเอยีดการด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมไว้ในรายงานความยัง่ยนื ประจ�าปี 2561 (Sustainability 
Report  2018) ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างผลก�าไรทางธุรกิจ และการตอบแทนสู่สังคม โดยความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทฯ 
มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีดังต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงคุณค่าในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความส�าคัญกับกระบวนการด�าเนินกิจการ 
ในทุกขั้นตอน ยึดหลักบริหารงานภายใต้ความโปร่งใส เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยได้ยึดแนวปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด

2. การต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายในการด�าเนินการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยได้จัดท�าแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณของ
บริษทั ซึง่ได้ผ่านการอนมุตัโิดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2552 เมือ่วนัที ่14 พฤศจิกายน 2557 เอกสารเลขที ่บช. 480/57/บส. 
โดยได้สื่อสารไปยังพนักงานทุกคน โดยมีการก�าหนดให้ มีการอบรมนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแก่พนักงานทุกคนในการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่และติดประกาศผ่านบอร์ดภายในบริษัทฯ อีกทั้งบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อส่งเสริมให้
พนักงานมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและน�าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ยึดหลักในการเคารพสิทธิมนุษยชน  ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละพืน้ที ่และเคารพหลกัสทิธิมนษุยชนสากลอย่างเคร่งครดั ซึง่เป็นพืน้ฐานในการพฒันาทรพัยากรบคุคล และเพือ่ความ
มัน่ใจ บรษัิทฯ มคีวามมุง่มัน่ในการป้องกันการละเมิดสทิธมินษุยชนโดยมนีโยบายทีช่ดัเจน และแนวระเบยีบปฏบิตัทิีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ซึ่งเป็นธรรมกับบุคลากรทุกคน ในการด�าเนินการท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของ
บริษัท ซึ่งมีการด�าเนินงานเป็นไปตามข้อก�าหนดของมาตรฐานสากล ผ่านกลไกการบริหารงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล  บริษัทฯ จึงได้
จัดท�า นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy) โดยบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ รวมทั้งกลุ่มคู่ค้าและพันธมิตร
ธุรกิจ เพื่อจะสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้ ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน เคารพต่อสิทธิมนุษยชน มีการ
ด�าเนินติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน อย่างสม�่าเสมอ พร้อมก�าหนดแนวทางหรือมาตรการใน
การบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างเหมาะสม ด้วยการให้ทกุหน่วยงานมหีน้าทีก่�ากับดแูลและบรหิารความเสีย่งทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของตน  
โดยบริษัทพัฒนาช่องทางการสื่อสารแบบสองทางเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติตนต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง
การเปิดโอกาสให้พนกังานและผูม้ส่ีวนได้เสียสามารถแสดงความคดิเหน็ สะท้อน ปัญหา แจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีน ในกรณมีเีหตกุารณ์
หรือการกระท�าที่อาจเข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯให้ความคุ้มครอง ดูแล และจัดสรรสวัสดิการอย่างเหมาะสมให้กับบุคลากรทุกคน รวมทั้งการคุ้มครองสถานภาพการท�างาน
ของบุคลากรทุกส่วนงาน รวมทั้งให้ความเสมอภาคทางโอกาสในการเข้าท�างานอย่างไม่มีการเลือกปฏิบัติ เพราะบริษัทฯ ตระหนักดีว่า
พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้า จึงได้สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสูง โดยมีแผนการพัฒนารายบุคคล
ประจ�าปี  นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการดูแลพนักงานด้วยการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม และสอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีการทบทวนอัตราผลตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถแข่งขันได้กับตลาดและ
อุตสาหกรรมเดียวกันได้  รวมถึงมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งพนักงานทุกคน ทุกระดับจะมีตัวชี้วัด (KPI) และรวมทั้งมีการทบทวน
สวัสดิการในระดับที่สูงกว่ากฎหมายก�าหนดไว้ เช่น กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลด้านสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล 
ด้านอุบัติเหตุ โครงการสะสมหุ้น (E-JIB) เป็นต้น
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5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯมีความมุ่งม่ันในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ  
ตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ในระดับราคาที่เหมาะสม ให้ข้อมูลโดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าหรือ 
ผูบ้รโิภคโดยไม่ได้รบัอนญุาต อกีทัง้ยงัมกีารสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ส่งมอบสนิค้าและบรกิารทีต่อบสนองตามความต้องการ
ทีแ่ท้จรงิของผูบ้รโิภคทัง้ด้านคณุภาพและราคาทีเ่ป็นธรรม  ซึง่สนิค้าและบรกิารจะต้องมคีวามปลอดภยัในระดบัมาตรฐานสากล เป็นมติร
ต่อสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการน�ากลยุทธ์ความเป็นเลิศมาใช้ในการด�าเนินงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และ
ได้รับความพึงพอใจสูงสุด พร้อมท้ังจัดให้มีส่วนงานท่ีรับผิดชอบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ โดยจะได้น�าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้า และ
บริการ รวมถึงการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน การแก้ไขปัญหา รวมทั้งมีการบริการหลังการขาย รวมทั้งรับข้อร้องเรียน เพื่อน�า 
ข้อเสนอแนะไปจัดท�าเป็นแผนงาน ส�าหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงานให้ดีขึ้น

6. การดูแลความปลอดภัยในชีวิต สุขอนามัยในสถานที่ท�างาน และรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยความใส่ใจต่อผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม  ด้วยความใส่ใจตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ดังนั้น
ผลิตภัณฑ์ที่น�าเข้ามาจัดจ�าหน่ายจึงอยู่ภายใต้มาตรฐาน RoHS (Restriction of Hazardous Substances) ซึ่งเป็นระเบียบของสหภาพ
ยุโรป (Directive 2002/95/EC) ที่ก�าหนดไว้เป็นมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นในการออกแบบศูนย์ Data Center ยังเน้น
ให้เกิดการประหยัดพลังงานสูงสุด รวมทั้งการมีระเบียบปฏิบัติในการท�างานอย่างชัดเจน เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

ส่วนในด้านความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยของพนักงานนั้น บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญเสมอมา ท�าให้มีการด�าเนิน
การในเรือ่งดงักล่าวอย่างต่อเนือ่ง มกีารก�าหนดนโยบายอาชวีอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดล้อมการท�างาน เพือ่ให้ทกุหน่วยงาน
มีระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดี โดยท่ีมุ่งหวังที่จะให้สร้างเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์ พนักงานจะ
ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อีกท้ังยังมีการฝึกอบรมเพื่อสร้างการตระหนักถึงความปลอดภัยในการท�างาน เรียนรู้ถึงหลักการประเมิน
ความเสี่ยง การป้องกัน การควบคุม และการปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บรษิัทฯตอบแทนชมุชนผ่านโครงการและกจิกรรมต่างๆ โดยมีจดุประสงค์เพือ่พัฒนาสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมทัง้ด�าเนนิกิจการ
โดยค�านึงถึงผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อน�ามาปรับปรุงให้เกิดคุณค่าร่วมแก่กันทุกฝ่าย  

8. การมีนวัตกรรมหรือเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทฯได้ประกอบกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการปฏิบัติและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (System) เริ่มตั้งแต่การ
ป้องกนั (Prevent) รกัษา (Maintain) ปรบัปรงุ (Improve) และพฒันา (Development) เพือ่ส่งเสรมิให้เกิดนวตักรรมใหม่ (Innovation) 
อยู่เสมอ โดยจัดให้มีการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อการวัดระดับความคาดหวัง ความพึงพอใจของลูกค้า และ
น�าเอาความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ 

9. นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บรษัิทฯมนีโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในองค์กร โดยได้จดัท�าแนวทางการปฏบิตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามเอกสาร
เลขที่ IT.005/14/BS ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557 ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 
โดยบรษัิทมแีนวทางในการด�าเนนิการเกีย่วกบัเรือ่งราวต่างๆ อาท ิพนกังานทกุคนต้องลงนามในบนัทกึข้อตกลงการไม่กระท�าผดิเกีย่วกบั
คอมพิวเตอร์และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทมีการก�าหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัท
และได้มกีารตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การท�างานของพนกังาน เพือ่ป้องกนัการใช้ซอฟแวร์ท่ีละเมดิลขิสทิธิห์รอืไม่เก่ียวข้อง
กับการท�างาน โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหาร พนักงานทุกคน บริษัทในเครือ ตลอดจนผู้รับเหมาที่ท�างานในนาม
ของบริษัทฯ 

3	ควำมรับผิดชอบต่อสังคมภำยในองค์กร	
บรษัิทฯ ด�าเนนิธรุกจิตามแนวทางการพฒันาอย่างย่ังยนื มกีารตระหนกัว่าพนกังานเป็นปัจจยัแห่งความก้าวหน้า บรษิทัฯ จงึได้สนบัสนนุ

การพฒันาบคุลากรให้มคีวามรูค้วามสามารถ มุง่สร้างทศันคติทีด่ใีห้เกดิแก่บคุลากร ซึง่ถอืเป็นขัน้แรกในการจดุ  ประกายความมุง่มัน่ตัง้ใจ
ในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่บุคลากรภายในองค์กรตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานในส่วนงานต่างๆ พร้อม
ทั้งมีการดูแลให้ได้รับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมเป็นธรรมและสอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 
มุง่ลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมจากการด�าเนนิธรุกจิ ด้วยการปลูกฝังจติส�านกึ ความตระหนกัรูใ้ห้กบัพนกังานทกุระดบั รวมทัง้การพฒันา
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กระบวนการด�าเนินงานทุกข้ันตอน อีกท้ังยังมุ่งด�าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมท้ังน�าไปปฏิบัติให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวกิจกรรมและรูปแบบของโครงการต่างๆ ที่จัดขึ้นมา โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้

(1)	ด้ำนบุคลำกร

  สัมมนำประจ�ำปี : ถือเป็นกิจกรรมที่จัดข้ึนเพ่ือให้พนักงานและผู้บริหารได้เรียนรู้และความเข้าในในการปฏิบัติงานของแต่ละ 
ส่วนงาน ส่งผลให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานสามารถดึงศักยภาพการท�างานออกมาได้อย่างเต็มที่ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
อย่างสูงสุด ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้บริษัทฯสามารถด�าเนินธุรกิจได้ตามนโยบายและเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

ตรวจสุขภำพประจ�ำปี : ส่งเสริมการตรวจสุขภาพและสุขอนามัยที่เหมาะสมของพนักงาน สร้างเสริมศักยภาพที่ดีของร่างกาย
ให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ

 ท่องเท่ียวประจ�ำปี : เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้ผ่อนคลายความเครียดจากการปฏิบัติงาน เสริมสร้าง 
ความสัมพันธ์ ความสามัคคีระหว่างพนักงานและผู้บริหารผ่านกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น กีฬาสี กิจกรรมแรลลี่ เป็นต้น  
นอกเหนือไปจากนั้นยังถือเป็นโอกาสอันดีในการท่ีจะน�าบุคลากรทั้งองค์กรไปร่วมกันท�ากิจกรรม CSR นอกสถานที่ เช่น  
ปล่อยเต่าทะเล ปลูกป่าชายเลน ฯลฯ

 สหกรณ์อินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ : ก่อตั้งและด�าเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์ส�าคัญเพื่อปลูกฝังให้บุคลากรรู้จักประหยัด อดออม และ
ช่วยเหลือบุคลากรผู้ที่มีปัญหาทางการเงิน  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีวินัยทางการเงินที่ดี

 โครงกำรรณรงค์สร้ำงวินัยทำงกำรเงิน : จัดตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้พนักงานตระหนัก  มีจิตส�านึก  พร้อมทั้งปลูกฝังนิสัยในการ
อดออม มีวินัยในการใช้จ่าย รู้จักการเก็บและการใช้เงินอย่างถูกวิธี  ปลอดหนี้  ที่ส�าคัญที่สุด พนักงานต้องรู้จักวิธีการวางแผน
การใช้เงิน  อีกทั้งยังสร้างความรู้ ความเข้าใจในการที่จะน�าเงินออมที่มีไปขยายต่อดอกผล และสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปใช้  
หรือแนะน�าคนในครอบครัว คนรอบข้าง ให้มีวิธีในการวางแผนเรื่องการใช้เงินจนถึงยามเกษียณอายุ  Happy Money ถือได้ว่า
เป็นหัวข้อหนึ่งใน “ควำมสุข 8 ประกำร” เป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของพนักงาน

 โครงกำรเปลี่ยนหัวหน้ำ และผู้จัดกำรให้เป็นผู้น�ำและ COACH : โครงการพัฒนาผู้บริหารและหัวหน้างานให้เป็นผู้น�าท่ีดี  
รู้จักการใช้ทักษะความเป็นผู้น�าในการบริหารจัดการทีมงานของตนเองให้สามารถท�างานได้อย่างเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างสูงสุด ด้วยการปรับทัศนคติในการท�างาน การใช้ยุทธวิธีทางการสื่อสารที่ดี ปรับบรรยากาศในการท�างาน  
ดึงจุดแข็งและแก้ไขจุดอ่อน เพื่อสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง หล่อหลอมให้เกิดทีมงานที่มีความสามารถ กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ
ในการปฏบิตังิาน มกีารยอมรบัและศรทัธาในงานทีท่�า เพือ่พฒันาทมีงานแต่ละส่วนให้เกดิศกัยภาพในการปฏบิติังานทีจ่ะน�าพา
องค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

 Interlink Training Course : บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และ
ความสามารถในการท�างานให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด จึงได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้บุคลากรภายในบริษัทฯ อยู่เสมอ ซึ่ง
เป็นการส่งเสรมิ แนะน�าข้อมลูการท�างานและวธิใีช้งานทีเ่หมาะสมของผลติภณัฑ์ทกุประเภท ท�าให้บคุลากรทกุคนมคีวามรูแ้ละ
ความเข้าใจพื้นฐานในสินค้าและบริการของบริษัทฯ

 โครงกำร Morning Talk : บริษัทฯ ได้มีการพัฒนานวัตกรรมทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการอยู่เสมอ เพื่อเป็นการ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งนอกจากงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาที่มีอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังได้มีการพัฒนา
บุคลากรเพื่อให้มีศักยภาพที่จะสามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้แบบ One stop service  โครงการนี้ถือก�าเนิดมา
เพื่อเป็นกิจกรรมที่ช่วยในการสานสัมพันธ์ วิเคราะห์การท�างานของพนักงานในแต่ละสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีการเสนอแนะ  
แนวแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และท�าความเข้าใจกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน อันจะส่งผลให้
สามารถให้ค�าแนะน�าแก่ผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง 

 อบรมกำรใช้คอมพวิเตอร์เบือ้งต้น : อบรมให้ความรูบุ้คลากรภายในเกีย่วกบัความรูเ้บือ้งต้นในการใช้คอมพวิเตอร์ในการปฏบิตัิ
งาน เช่น การบ�ารุงรักษา การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น การใช้โปรแกรม Navision ฯลฯ

 โครงกำรใจสบำย...กำยเป็นสขุ : เป็นกจิกรรมเพือ่ขดัเกลาจติใจและพฒันาคุณภาพชวีติ โดยจะเน้นการบรรยายให้ความรูเ้กีย่ว
กับการด�าเนินชีวิตให้กับพนักงานในองค์กร ปรับเปลี่ยนทัศนคติในด้านบวก สอนปฏิบัติธรรม และเจริญวิปัสสนากรรมฐาน  
ซึ่งจะมีการด�าเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานที่ตามความเหมาะสม
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 โครงกำร  ออมบุญ สร้ำงกุศล ใจนิ่ง  สุขเกิด : มีความประสงค์ให้คนรุ่นใหม่  หัวใจธรรมมะ หันมาสนใจและใส่ใจธรรมะเพิ่ม
มากขึ้น ด้วยการไปปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง

โครงกำร 5ส. : มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาคุณภาพในการท�างานให้แก่บุคลากรทุกระดับ ทั้งยังเป็นการปลูกฝังการสร้างวินัยและคุณลักษณะนิสัยที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งการน�ากิจกรรม 5ส มาใช้เป็นพื้นฐานในการด�าเนินงานนั้นยังก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย

อบรมกำรดับเพลิงขั้นต้น : เป็นการอบรมเพื่อให้ความรู้วิธีการดับเพลิงขั้นต้น และน�าไปปฏิบัติได้จริงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น 
ความรู้เกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การปฐมพยาบาล ฯลฯ 

กำรฝึกซ้อมอพยพหนไีฟ : มวีตัถุประสงค์เพือ่วางแผนและซ้อมการอพยพเมือ่เกดิอัคคีภยั โดยให้บคุลากรเข้าไปอยูใ่นสถานการณ์
จ�าลองเพื่อที่จะสามารถเตรียมพร้อม ไม่ตื่นตระหนก และไม่ประมาทเมื่อเกิดสถานการณ์จริง

โครงกำรโยคะเพื่อสุขภำพ : เป็นกิจกรรมการออกก�าลังกาย โดยโยคะในช่วงเย็นหลังเลิกงาน โดยครูฝึกมืออาชีพ  เพื่อส่งเสริม
ให้พนกังานมสีขุภาพร่างกายแข็งแรง ฝึกสมาธ ิใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ รวมถงึการเสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดใีห้แก่พนกังาน

โครงกำรฝึกอำชีพด้ำนอำหำร :  เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพือ่เป็นการสอนการปรงุอาหาร ทีม่คีณุค่าทางโภชนาการและมีประโยชน์
ต่อสุขภาพร่างกาย  และสามารถต่อยอดให้เป็นอาชีพเสริมรายได้ของพนักงาน ซึ่งถือเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง

(2)	ด้ำนสิ่งแวดล้อม

 โครงกำรรกัษ์สิง่แวดล้อม : กจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพือ่ให้ทกุหน่วยงาน ได้มส่ีวนร่วมในการรณรงค์ ใช้ความคดิสร้างสรรค์ในการคดิค้น
วิธีการอนุรักษ์พลังงาน ลดปัญหาโลกร้อน ปลูกฝังจิตส�านึกในการหวงแหน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  

ซึง่ในปี 2558 จนถงึปัจจบุนั ได้จดัท�ากจิกรรมขึน้ในหวัข้อ รูแ้ล้วรกัษ์เลย และใครใส่ใจมากกว่ากนั  โดยการร่วมกนัคดิวธิปีระหยดั
การใช้พลงังานในส�านกังานและชีวติประจ�าวนั ท�าให้พนกังานมคีวามรูสึ้กภาคภมูใิจทีต่นเองได้มส่ีวนร่วมในการช่วยคดิวธิกีารที่
จะประหยดัพลงังานและอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงผลการด�าเนนิงานจากการจดัโครงการฯ ก่อให้เกดิผลดต่ีอทัง้ตวับคุลากรและต่อ
องค์กร เป็นการกระตุ้นให้เกิดความต่ืนตัวในการให้ความส�าคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ทั้งยังเป็นแรงผลัก
ดันส�าคัญที่ท�าให้เกิดความเป็น องค์กรสีเขียว (Green Organization) ที่มีการรู้จักใช้  รักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า
มากที่สุด

 โครงกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ : ตามหลัก 3Rs ซ่ึงเป็นหลักมาตรฐานสากลที่เป็นแนวปฏิบัติที่ใช้ในการก�าจัดเศษซาก 
ของเสยี บรษัิทฯ ได้น�ามาเป็นแนวทาง ใช้เป็นนโยบายในการด�าเนนิงาน เพือ่ลดผลกระทบทีม่ต่ีอสิง่แวดล้อมจากการปฏบิตังิาน
ในกระบวนการท�างานต่างๆ ถือเป็นกลไกในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้หลักการจัดสรรทรัพยากรบุคคลผ่านการ
ปลูกฝังแนวความคิดพื้นฐานทางด้านการท�างานอย่างใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม  ตามหลัก 3Rs  ดังนี้

บรษิทัฯ สนบัสนนุการน�าวสัดกุลบัมาใช้ใหม่เช่น การใช้กระดาษสองหน้า การปิดเครือ่งท�าความเยน็และปิดไฟ ในช่วงพกังานหรอืช่วง
ที่พนักงานผู้บริหารมิได้อยู่ในห้องท�างานเป็นเวลานาน การเดินขึ้นลงบันไดในชั้นไม่สูง การใช้รถร่วมกันในทางเดียวกัน การท�าโครงการ
ดังกล่าวแม้จะไม่ส่งผลชัดเจน ในเชิงตัวเลขค่าพลังงานหรือตัวเลขค่าใช้จ่ายที่ลดลง แต่ช่วยในการปลูกฝังให้เป็นนิสัยส่วนตัวและน�ากลับ
ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของครอบครัวเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

Reduce Reuse Recycle

คือ การลดการใช้สิ่งของ
ฟุ่มเฟือย ประหยัด พอเพียง 
และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
ความต้องการ

การน�าสิ่งของท่ีใช้งานแล้ว 
กลบัมาใช้งานอกี เพือ่ให้เกดิ
การใช ้ทรัพยากรอย ่างรู ้ 
คุณค่า

คอื การน�าเศษขยะต่างๆ มา
ผ่านกรรมวธิกีารผลติเพือ่น�า
กลับมาใช้ใหม่ 
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4.	ควำมรับผิดชอบต่อสังคมภำยนอกองค์กร	
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีตัวแทนจ�าหน่าย (Dealer) อยู่กว่า 12,000 ราย ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด ดังนั้นเพื่อ

ช่วยให้บรษัิทฯ สามารถกระจายสนิค้าและบริการได้อย่างรวดเรว็มากยิง่ขึน้ รวมทัง้เพ่ือเป็นการสนบัสนนุการขยายตลาดในภมิูภาค บรษิทัฯ 
จึงได้ท�าการเปิดสาขาตามจุดต่างๆ ท่ัวภูมิภาคของประเทศไทย พร้อมทั้งจัดให้มีโครงการ “ส่งฟรีทั่วไทย” เพื่อให้ตัวแทนจ�าหน่ายใน 
ต่างจังหวัดสามารถซ้ือสินค้าจากบริษัทฯ ไปจ�าหน่ายได้ในราคาเดียวกับราคาในกรุงเทพฯ อีกทั้งได้จัดจ�าหน่ายสินค้าไปยังประเทศ 
เพ่ือนบ้านผ่านตวัแทนจ�าหน่าย ทัง้ประเทศลาว ประเทศกมัพชูา ประเทศพม่า ประเทศมาเลเซยี ประเทศเวยีดนาม ประเทศสงิคโปร์ ด้วย
ความตระหนักในความส�าคัญของผู้บริโภค บริษัทฯ จึงได้ให้ความส�าคัญกับการบริการทุกระดับ โดยมุ่งเน้นและปลูกฝังความมี  Service 
Mind ให้กับพนักงานทุกคน เพื่อเป็นการดูแล และสร้างความเชื่อมั่น แสดงให้เห็นถึงความจริงใจและใส่ใจผลิตภัณฑ์ การบริการ

ด้วยความตระหนกัในสทิธขิองผูบ้รโิภค ส่งผลให้บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่อการบรหิารจดัการความสมัพนัธ์อนัดกีบัลกูค้า ทัง้ก่อนและ
หลังการขาย การให้ข้อมูลในเรื่องผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าที่ตรงต่อความเป็นจริงและเพียงพอต่อความต้องการ การมุ่งมั่นพัฒนา
เพื่อสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ และบริการอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการให้ความรู้ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และ
บริการ โดยให้ความส�าคัญกับกระบวนการและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อน�าไปสู่การบริโภคอย่างยั่งยืน
และการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทางด้านเศรษฐกิจ

ดงันัน้ เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อเจตนารมณ์ทีม่ต่ีอผูบ้ริโภคและเพือ่เป็นการคนืคณุค่าสูส่งัคมอย่างยัง่ยนื บรษิทัฯ จงึได้จดัโครงการต่างๆ 
ขึ้นมามากมาย ภายใต้ความมุ่งมั่นตั้งใจในการสรรค์สร้างคุณประโยชน์ให้กับลูกค้าและผู้ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้
ทีถ่กูต้องในการใช้ผลติภัณฑ์และบริการของบริษทัฯ เพือ่เป็นการพฒันาความรู ้ทกัษะการใช้งาน ให้มคีวามเข้าใจทีถ่กูต้อง สามารถใช้งานได้
อย่างคุ้มค่า ตรงตามความต้องการ และเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

• Interlink Training Course : ปัจจุบัน มีทั้งหมด 5 หลักสูตร โดยการอบรมให้ความรู้ ส่งเสริม แนะน�า ข้อมูลการใช้งาน และ
วิธีการใช้ที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของบริษัทฯให้แก่ผู้บริโภค เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้งานอย่างถูกต้อง
และเกิดประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างสูงสุด 

 • LINK Basic of Open Cabling (LBC) :  เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐาน 
   เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สายสัญญาณในระบบ LAN, ระบบ Fiber Optic, ระบบ CCTV, อุปกรณ์การแปลงสัญญาณระบบ  
   LAN, พื้นฐานอุปกรณ์ PoE (Power over Ethernet), ตู้เก็บอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในระบบสายสัญญาณต่างๆ

 • LINK Advanced Copper Installation Terminate & Test LINK Advanced Copper Installation Terminate  
   & Test (LAC) : เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในระบบสายสัญญาณ UTP,  
   Coaxial, Telephone และระบบ PoE  อย่างถ่องแท้  เพื่อการใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม และเข้าใจในระบบทดสอบ 
   ที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล รวมไปถึงการได้ลงมือปฏิบัติจริงแบบมืออาชีพ

 • LIINK Advanced Fiber Optic Installation Terminate & Test (LAF) :  เป็นหลักสูตรที่จัดขื้นเพื่อให้ผู้เข้ารับ 
   การฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ Fiber Optic และ FTTH  การเชื่อมต่อสายสัญญาณกับหัวต่อ โดยสามารถใช้ 
   เครื่องมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถติดตั้งระบบสายสัญญาณกับอุปกรณ์พักสาย ได้ทั้งสาย Fiber Optic FDU,  
   เต้ารับและเครื่องมืออื่นๆ รวมทั้งยังได้ลงมือปฏิบัติจริงแบบมืออาชีพ

 • LINK Professional Design & Analysis Open Cabling (LPD) :  เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นส�าหรับวิศวกรมืออาชีพ เพื่อ 
   ให้เข้าใจแก่นของระบบสายสัญญาณ โดยเฉพาะการออกแบบและวิเคราะห์ระบบสายสัญญาณ Open Cabling ส�าหรับ 
   ทกุสภาพการใช้งาน รวมทัง้เข้าใจอย่างถ่องแท้ในมาตรฐานของระบบสายสญัญาณ, โครงสร้างของระบบสญัญาณในอาคาร 
   ส�านักงาน, การวิเคราะห์, คุณสมบัติต่างๆ, เทคโนโลยีการออกแบบสายสัญญาณแบบ Open Cabling เพื่อให้เป็นไป 
   อย่างถูกต้องและตามมาตรฐานสากล

 • LINK Implement Solution & Installation (LIS) : เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้  
   ความเข้าใจในการน�าสายสญัญาณไปติดตัง้ได้อย่างถกูต้อง อกีทัง้ยงัสามารถน�าอปุกรณ์มาประยกุต์ใช้ในระบบสายสญัญาณ 
   อย่างเหมาะสม ตรงกับมาตรฐานสากลหรือเป็นไปตามค�าแนะน�าของผลิตภัณฑ์ได้

• Road Show ทัง้ในและต่ำงประเทศ : กจิกรรมการเดนิสายอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบัการใช้ผลิตภัณฑ์ของบรษิทัฯ ให้ครอบคลมุ
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

• Special Group Seminar : เป็นงานสมัมนาของผู้มส่ีวนได้เสีย 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มข้าราชการ กลุ่มรฐัวสิาหกจิ กลุม่มหาวทิยาลยั 
กลุม่ผูใ้ห้ค�าปรึกษาและออกแบบระบบสือ่สาร และกลุ่มส่ือสารโทรคมนาคม เพือ่แนะน�าและให้ความรูเ้กีย่วกบัผลิตภัณฑ์ทัง้หมดของบรษิทัฯ
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• Product Seminar : งานสัมมนาและการจัดแสดงสินค้า เพื่อเป็นการน�าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  รวมทั้งมีการให้
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้อง

• Interlink Campus Tour : เป็นกิจกรรมให้ความรู้ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้ได้รับความรู้ด้านระบบสายสัญญาณ
คอมพวิเตอร์และระบบโทรคมนาคม พร้อมทัง้จดักจิกรรม Work Shop เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมสามารถน�าความรูไ้ปประกอบวชิาชพีต่อ
ไปได้ในอนาคต

• สุดยอดฝีมือสำยสัญญำณ (Cabling Contest) : บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ เป็นผู้น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุด 
ในประเทศไทย โดยเป็นบริษัทแรกที่ได้น�าเทคโนโลยีสาย LAN  หรือสาย UTP (Unshield Twisted Pair) มาเผยแพร่ในประเทศไทย  
และเป็นผู้ริเริ่มการผลิตตู้ RACK ใส่อุปกรณ์เครือข่าย อีกทั้งยังได้น�าเทคโนโลยีของ MEDIA CONVERTER มาเผยแพร่เพื่อเชื่อมโยงระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารด้วยสายไฟเบอร์ออฟติกให้ไกลและเร็วยิ่งขึ้น เพื่อพันธกิจหลักที่จะน�าเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย 
จากความส�าเร็จดังกล่าวท�าให้อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ต้องการแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้เพื่อคืนสู่สังคม จึงเล็งเห็นความส�าคัญในการพัฒนา
ศักยภาพ ส�าหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อการส่งเสริม พัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี อีกทั้งมีการต่อยอดทักษะและ
ความรู ้โดยให้เยาวชนกลุม่นีเ้ป็นตวัแทนในการแข่งขนัระดบัเวทโีลก พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้แสดงความสามารถ อกีทัง้เป็นการ
ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาท่ีทัดเทียมระดับนานาชาติ สู่มาตรฐานสากล การเรียนรู้ของนักศึกษายุคใหม่ จึงจ�าเป็นต้องมีการปรับ 
ทัง้กระบวนการเรยีนรู ้พฒันาทกัษะ การปรบักระบวนทศัน์ควรเป็นไปอย่างมเีป้าหมาย อย่างรูเ้ท่าทนัสถานการณ์ การสร้างความสามารถ
ในการท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ทีต่่างวฒันธรรมได้ โครงการแข่งขนัทกัษะฝมีอืทางดา้นสญัญาณจงึจดัขึน้ ส�าหรบันกัศกึษา ทั้งในระดบัปรญิญา
ตรี และระดับอาชีวะศึกษาทั่วประเทศ  

นอกจากบรษัิทฯ เป็นผูส้นบัสนนุด้านการศกึษาแล้ว ยงัเป็นผู้สนบัสนนุหลักในการแข่งขนัทกัษะฝีมอืแรงงานระดบัอาเซียน หรอื World 
Skill Asian ซึ่งถูกจัดขึ้นโดยส�านักงานโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งภาคพื้นเอเซียนแปซิฟิค (ILO/APSDEP) ที่มีการจัดประชุม 
ประเทศสมาชิก ณ เมืองชิบะ ประเทศญ่ีปุ่น และตกลงท่ีจะจัดให้มีการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานอาเซียนขึ้น ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง 
ของประเทศของกลุ่มสมาชิกอาเซียน ดังนั้น การแข่งขันดังกล่าวจึงเป็นวาระแห่งชาติของทุกประเทศในอาเซียน โดยจะจัดแข่งขันทุกๆ  
2 ปี และในปี 2561 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันระดับอาเซียนอีกครั้ง ณ อิมแพค เมืองทองธานี

• Thank you Party : เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้  เพือ่เป็นการตอบแทนลูกค้าทีไ่ด้ให้ความไว้วางใจในบริษทัฯเป็นอย่างดมีาโดยตลอด 
ซึ่งจัดเป็นประจ�าทุกปี

อย่างไรกต็าม  ด้วยความตระหนกัและมคีวามตัง้ใจจรงิในการด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพือ่สร้างความยัง่ยนืตอบแทน
คืนสู่สังคมอย่างแท้จริง  บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) จึงได้พัฒนาจัดตั้งหน่วยงานที่ท�าหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรมใน
การด�าเนนิกจิกรรมด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพือ่ให้สามารถท�ากจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมได้อย่างครอบคลมุมากยิง่ขึน้ มคีวาม
คล่องตัวในการบริหารจัดการ บริษัทฯ จึงได้ก่อตั้ง “มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ” ขึ้น เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 ภายใต้การบริหารงาน
ของคณะกรรมการมูลนิธิฯ ซึ่งประกอบไปด้วยผู ้บริหารของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) การก่อตั้ง  
“มูลนิธิอินเตอร์ล้ิงค์ให้ใจ” เป็นการด�าเนินงานท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ต้องการให้เกิดความยั่งยืนของการด�าเนินธุรกิจ
ควบคูไ่ปกบัสงัคมทีม่คีณุภาพ อนัเป็นสิง่สะท้อนให้เหน็ถึงอดุมการณ์ทีแ่น่วแน่ของ บริษทัฯ ในการตอบแทนคณุค่าคนืสูสั่งคมอย่างต่อเนือ่ง 
และจากเจตนารมณ์ทีแ่น่วแน่ในการท�าความดเีพือ่สงัคมและประเทศชาต ิจงึก่อให้เกดิโครงการต่างๆ ภายใต้มลูนธิอินิเตอร์ลิง้ค์ให้ใจ ดังนี้

• โครงกำร “พี่สอนน้อง ปลูกปัญญำ พร้อมมอบควำมอบอุ่น” : เป็นโครงการที่เน้นการแก้ไขปัญหาและสร้างการเปลี่ยนแปลง
อย่างยัง่ยนื โดยไม่เน้นการสนบัสนนุปัจจัยทางการเงนิ ส่งเสริมและให้การสนบัสนุนด้านการศกึษาแก่เดก็และเยาวชนทัว่ประเทศ ให้ความ
ส�าคัญต่อการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ในการเรียนการสอน ผ่านกิจกรรมการให้ความรู้ โดยครูจิตอาสาจากพนักงานกลุ่มบริษัท 
อนิเตอร์ลิง้ค์ การปรบัปรุงและพฒันาอปุกรณ์ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ ระบบ LAN Network และอปุกรณ์เชือ่มต่อเครอืข่ายคอมพวิเตอร์
ที่จ�าเป็นต่อการเรียนการสอน  ตลอดจนมอบสิ่งของที่จ�าเป็นต่อการเรียนรู้ อาทิ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาต่างๆ 

• โครงกำร “โรงเรียนต้นแบบ” :  เป็นการจัดประกวดโครงการด้านการส่งเสริมการฝึกอาชีพ การน�าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
จุดเด่นของชุมชนมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงานจริง เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และ
นกัเรยีนสามารถน�าความรูด้งักล่าวไปใช้ได้ในการท�างานหรอืแก้ไขปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตได้ โดยคดัเลอืกโรงเรยีนในโครงการพีส่อน
น้อง “ปลูกปัญญำพร้อมมอบควำมอบอุ่น” 84 โรงเรียน ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส�าหรับโรงเรียนที่ได้
รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ จะได้รับทุนสนับสนุนในการด�าเนินโครงการโรงเรียนละ 50,000 บาท 
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• โครงกำร “โรงเรียนในฝัน” : เป็นการจัดประกวด
โรงเรยีนทีเ่คยเข้าร่วมโครงการพีส่อนน้อง “ปลกูปัญญำพร้อมมอบ 
ควำมอบอุ่น” 84โรงเรียน ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพยีงของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชภายใน
โรงเรยีน การมกีจิกรรมรกัษาสิง่แวดล้อมในโรงเรยีน การก�าจดัขยะ
ในโรงเรยีน การเผยแผ่และท�านบุ�ารงุพระพทุธศาสนา ฯลฯ ส�าหรบั
โรงเรียนทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกเป็นโรงเรยีนในฝัน จะได้รบัการปรบัปรงุ
อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ LAN Network และ
อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาทิ LAN UTP Cable, 
Router Wi-Fi, Plug Boot, Hub/Switch รวมมูลค่ากว่า 150,000 
บาท พร้อมทุนการศึกษามูลค่ากว่า 25,000 บาท

• โครงกำร “เพำะรัก...ปรุงใจ” : เป็นโครงการที่ตระหนัก
ถึงความส�าคัญของการสร้างสุขภาพอนามัยและภาวะโภชนาการที่
ดใีนเดก็ รวมถงึต้องการส่งเสรมิและสร้างการเรยีนรูเ้รือ่งการท�าการ
เกษตรแบบพอเพียงตามพระราชด�ารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมิพลอดลุยเดช โครงการจะแบ่ง
การด�าเนินกิจกรรมออกเป็นสองส่วน ได้แก่ 

• กจิกรรม “เพำะรกั” : ซึง่เป็นกจิกรรมทีเ่น้นการให้ความ
รู้แก่นักเรียนในเรื่องวิธีการเพาะปลูกพืชท่ีปลอดภัยและการท�า
เกษตรแบบพอเพียง และ

• กิจกรรม “ปรุงใจ” : ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีต่อยอดและน�า
ผลผลติจากกจิกรรม “เพำะรกั” มาสอนนกัเรยีนประกอบอาหารที่
มีประโยชน์ถูกหลักอนามัยและมีโภชนาการที่ดี 

นอกจากจะด�าเนนิโครงการในกลุม่นกัเรยีน/โรงเรยีนแล้ว ทางมลูนธิฯิ ยงัได้ด�าเนนิการขยายกลุม่เป้าหมายในการด�าเนนิโครงการเพิม่
เติมในกลุ่มของเยาวชนผู้กระท�าความผิด โดยเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการฝึกอาชีพด้านการประกอบอาหารให้กับเยาวชนดังกล่าว โดยจะ
สอนทุกวันพฤหัสบดีแรกของเดือน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ส�านักงานศาลยุติธรรม 
จังหวัดนครปฐม
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 • โครงกำร “1 โรงเรยีน 1 ต้นไม้” :  เป็นโครงการที่เลง็เห็นความส�าคญัของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จึงได้จัดท�าโครงการ 1 โรงเรียน 1 ต้นไม้ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงปลูกฝังและสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่นักเรียน โดยจะด�าเนินงานควบคู่ไปกับโรงเรียนที่ทางมูลนิธิฯ 
ด�าเนินโครงการพี่สอนน้องฯ และโครงการพัฒนาครู โดยเริ่มด�าเนินโครงการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 ด�าเนินโครงการมาแล้วกว่า 7 โรงเรียน

กิจกรรมอื่นๆ	
 •  กิจกรรม  “งำนถนนคนเดินตะพำนหิน” จังหวัดพิจิตร : ด�าเนินการจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและนักท่อง

เที่ยว สามารถไปเยี่ยมชมศิลปะ วัฒนธรรม สนับสนุนสินค้าที่มีคุณค่าแห่งการสืบสาน เป็นแนวคิดการพัฒนาเมืองและการก�าหนดพื้นที่
ใช้สอยให้สอดคล้องกบัวถิชีวีติชมุชน เป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว การกระตุน้เศรษฐกจิชมุชน ตลอดทัง้ถอืเป็นการส่งเสรมิคณุภาพชวีติ
ส�าหรับคนในชุมชน

 • ร่วมออกร้ำนงำนกำชำดประจ�ำปี 2561 : ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ. สวนลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบ�ารุงสภากาชาดไทย

 • ตุก๊ตำท�ำมอืสือ่รกั : เป็นกจิกรรมทีใ่ห้พนกังานจติอาสา ช่วยกนัเยบ็ตุก๊ตาช้างจบัมอื เพือ่ช่วยผูป่้วย อมัพฤกษ์ อมัพาต หรอื 
โรคที่มีภาวะสมองผิดปกติ ที่มีอาการมือเกร็ง และได้ส่งมอบตุ๊กตามือสื่อรัก จ�านวน 200 ตัว แก่ผู้ป่วยที่ต้องการ ณ โรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ์
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รำยกำรระหว่ำงกัน

1.		รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ	และ/หรือ	บริษัทย่อยกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ

บุคคล/บริษัท ที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง

ลักษณะรำยกำร
มูลค่ำ (ล้ำนบำท)

2561 2560 2559

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์
โฮลดิ้ง จ�ากัด

ค่าเช่า: บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาเช่าบ้านพักรับรองเพื่อใช้เป็นสถานที่จัด
กิจกรรมภายในบริษัทฯ เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา และการประชุม
ประจ�าปี เป็นต้น และเช่าเพ่ือเป็นท่ีพักรับรองลูกค้า ตามปกติธุรกิจของ 
บริษัทฯ อัตราค่าเช่าและเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา

0.175 0.175 0.225

นายสมบัติ  อนันตรัมพร
ค�้าประกัน: เพื่อการใช้วงเงินสินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ ตามปกติธุรกิจ
ของบริษัทฯ

5,167.30 7,161.72 6,925.80

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์   
เทเลคอม จ�ากัด 

(มหาชน)

รายได้จากการขาย: บริษัทฯ ขายสินค้าประเภทสายเคเบ้ิลใยแก้วและ
อุปกรณ์โดยก�าหนดราคาตามหลักเกณฑ์ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

19.98 14.38 18.77

รายได้ค่าเช่าและบริการอื่น : บริษัทฯให้เช่าอาคารส�านักงาน อาคารคลัง
สินค้า/ที่ดินเพื่อใช้ในการด�าเนินงานและให้บริการด้านระบบ HR, IT และ 
Legal

14.49 5.4 4.14

รายได้ดอกเบ้ียรับ : บริษัทฯให้กู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการ
ก่อสร้างโครงข่ายใยแก้วน�าแสง

- - 7.01

ค่าใช้จ่ายค่าบรกิารเช่าวงจร : บรษัิทฯ ใช้บรกิารโครงข่ายวงจรสือ่สารข้อมลู
ความเรว็สงู MPLS และ Dark Fiberเพือ่เช่ือมต่อข้อมลูระหว่างสาขา

2.67 4.42 4.42

ลูกหนี้การค้า ณ 31 ธันวาคม 16.74 10.86 16.23

เจ้าหนี้การค้า ณ 31 ธันวาคม 2.03 6.26 3.15

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ 
เพาเวอร์ แอนด์

เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

รายได้จากการขาย: บริษัทฯ ขายสินค้าประเภทสายเคเบ้ิลใยแก้วและ
อุปกรณ์โดยก�าหนดราคาตามหลักเกณฑ์ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

- - 0.15

รายได้ค่าเช่าและบรกิารอ่ืน : บรษิทัฯให้เช่าอาคารส�านกังานเพือ่ใช้ในการ
ด�าเนินงาน

0.49 0.49 0.49

ต้นทุนงานโครงการ :  บริษัทฯจ้างเหมาช่วงงานโครงการที่เกี่ยวข้อง - - -

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 14.48 - 0.89

ลูกหนี้การค้า ณ 31ธันวาคม 17.91 0.16 0.45

เจ้าหนี้การค้า ณ 31 ธันวาคม 12.06 3.44 0.80
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3.	มำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท�ำ
รำยกำรระหว่ำงกัน

บริษัทฯ จะมอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวเพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเป็นไป
ตามลกัษณะธรุกจิทัว่ไปและเป็นไปตามราคาตลาด และน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกัน จะ
ไม่มส่ีวนร่วมในการอนมุตัริายการระหว่างกนัในลกัษณะดงักล่าวได้ 
เพือ่ความเป็นธรรมและเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และบรษิทั
ได้เปิดเผยรายละเอยีดของรายการเกีย่วโยงกนัไว้ในรายงานประจ�า
ปี โดยรายการระหว่างกันได้กระท�าอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด
และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ( Fair and at arms’ length) 
พร้อมทั้งระบุถึงความจ�าเป็นและเหตุผลด้วย

ทัง้น้ี  ในกรณีทีม่กีารท�ารายการทีเ่กีย่วโยงหรอืรายการระหว่าง
กันที่ไม่เป็นไปตามการค้าทั่วไป จะต้องมีการขอความเห็นชอบว่ามี
ความจ�าเป็นและเหมาะสมของรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการท�า
รายการต่อไป อย่างไรกต็ามในกรณทีีร่ายการทีเ่กีย่วโยงหรอืรายการ
ระหว่างกนันัน้ๆ คณะกรรมการตรวจสอบทีจ่ะเป็นผูใ้ห้ความเหน็ชอบ

ไม่มีความช�านาญ บริษัทจะให้ผู ้สอบบัญชีของบริษัท หรือ 
ผูเ้ชีย่วชาญอสิระเป็นผูใ้ห้ความเห็นเพือ่ใช้ประกอบการตดัสนิใจของ
คณะกรรมการบริษัท

4.	นโยบำยหรือแนวโน ้มกำรท�ำรำยกำร
ระหว่ำงกันในอนำคต	

(รายละเอยีดจ�าแนกตามลักษณะของรายการดงัแสดงในตารางด้านบน)

5.	มำตรกำรคุ้มครองผู้ลงทุน
1. บริษัทมีการท�าสัญญา โดยก�าหนดผลตอบแทนของแต่ละ 

  ฝ่ายอย่างชัดเจน 

2. สามารถใช้ราคาตลาดอ้างอิงราคาที่ก�าหนดได้

3. มีการท�ารายงานเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ 
  พิจารณา ให้ความเห็น และรับรองรายการ และเปิดเผยถึง 
  ชนดิ มลูค่า และเหตผุลการท�ารายการของรายการดงักล่าว 
  ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี

4. กรณีที่รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น จ�าเป็นต้องมีความเห็น 
  ของผู้เช่ียวชาญประกอบ บริษัทจะได้จัดหาผู้เช่ียวชาญที่มี 
  ความเป็นอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่รายการดังกล่าว

2.	รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ	กับบริษัทอื่น

บุคคล/บริษัท ที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง

ลักษณะรำยกำร
มูลค่ำ (ล้ำนบำท)

2561 2560 2559

บริษัท. อี.เอส.อินเตอร์
เนชั่นแนล (1991) จ�ากัด

รายได้จากการขาย: บริษัทฯ ขายสินค้า โดยราคาขายเป็นไปตามราคา
ตลาดและเงื่อนไขไม่แตกต่างจากการขายให้แก่บุคคลอื่น

1.62 1.70 1.89

ซ้ือสินค้า:  บริษัทฯว่าจ้างให้ผลิตตู้ใส่อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
สือ่สารโทรคมนาคม (Rack Cabinet) ภายใต้ยีห้่อและลิขสิทธิข์องบรษิทัฯ 
โดยมีนโยบายการท�าสัญญาการว่าจ้างผลิตให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้า
ปกติที่เคยท�ามา และการคิดราคาให้คิดตามราคาที่บริษัทฯ คาดว่าจะ
สามารถมีอัตราก�าไรได้ตามที่บริษัทฯ ได้คาดการณ์ไว้อย่างเหมาะสม

103.58 107.57 112.84

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

0.50 0.50 0.50

ลูกหนี้การค้า ณ 31 ธันวาคม 0.52 0.54 0.54

เจ้าหนี้การค้า ณ 31 ธันวาคม 26.11 23.45 23.26

มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ

ซื้ออื่นๆ: บริษัทฯ ซื้อสินค้าประเภทสินค้าพรีเมี่ยมเพื่อมอบให้แก่คู่ค้าทาง
ธรุกิจโดยมุง่หวงัให้ทางมลูนธิอินิเตอร์ลิง้ค์ให้ใจน�ารายได้จากการขายสินค้า
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมต่อไป โดยราคาซ้ือสินค้าจาก
มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจเป็นราคาตลาดทั่วไปที่ทางมูลนิธิอินเตอร์ล้ิงค์ให้
ใจขายให้แก่บุคคลภายนอกตามที่ระบุใน Price List โดยบริษัทฯ ได้รับ
ส่วนลดจากการซื้อในปริมาณมากซึ่งเป็นส่วนลดตามปกติทางธุรกิจ

- 0.27 0.23
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ค�ำอธบิำยและกำรวเิครำะห์ฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด�ำเนนิงำน

ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม ในปี 2559 - ปี 2561

1. ผลการดำาเนินงาน
ในปี 2561 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคช่ัน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์”) ประกอบธุรกิจใน 

3 ธรุกจิ ได้แก่ ธรุกจิจดัจ�าหน่ายสายสญัญาณ (DISTRIBUTION) ธรุกจิโทรคมนาคม (TELECOM) และธรุกจิวศิวกรรม และโครงการพเิศษ 
(ENGINEERING) และ ซึ่งการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานมีดังต่อไปนี้ 

	 (1)	 รำยได้

ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีรายได้ทั้งสิ้น 2,971.94 ล้านบาท  4,251 ล้านบาทและ  
5,369.87 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยใน ปี 2561 สัดส่วนรายได้จากธุรกิจจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณคิดเป็นประมาณร้อยละ 39.45 ของราย
ได้รวม รายได้จากธุรกิจโทรคมนาคมคิดเป็นประมาณร้อยละ 29.17 ของรายได้รวม และรายได้จากธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ 
คิดเป็นประมาณร้อยละ 30.21 ของรายได้รวม รายได้ในกลุ่มธุรกิจจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณมีการเติบโตขึ้นจากปี 2560 จ�านวน 117.01 
ล้านบาท หรือคิดเป็น 5.85% ในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมมีการเติบโตขึ้นจากปี 2560 จ�านวน 516.75 ล้านบาท หรือคิดเป็น 49.24%ใน
ส่วนธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ มีการเติบโตขึ้นจากปี 2560 จ�านวน 471.27 ล้านบาท หรือคิดเป็น 40.94%  

กำรวิเครำะห์รำยได้แยกตำมประเภทธุรกิจมีดังต่อไปนี้

(1.1)		 รำยได้จำกธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสำยสัญญำณ	

ส�าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 มมูีลค่าทัง้สิน้ 1,987.81 ล้านบาท 2,001.56 ล้านบาท และ 2,118.57 
ล้านบาท ตามล�าดับหรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้ร้อยละ 0.69 และ 5.85 ส�าหรับปี 2560 และปี 2561 การเพิ่มขึ้นของรายได้จาก
ธรุกจิจดัจ�าหน่ายสายสญัญาณมสีาเหตสุ�าคญัจากการเติบโตของอุตสาหกรรมทีอ่ปุโภคสินค้าอุปกรณ์ข่ายสายโทรคมนาคมและการสือ่สาร
เป็นส่วนประกอบหลกั และเกดิจากนโยบายและกลยทุธ์ในการรกุตลาดของบรษิทั ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสรมิการขาย การขยายและให้การ
สนับสนุนคู่ค้า เป็นต้น ท�าให้บริษัทฯ มีจ�านวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม อาจเป็นที่สังเกตว่า
อตัราการเติบโตของรายได้จากธรุกิจจดัจ�าหน่ายสายสัญญาณมแีนวโน้มการเพ่ิมขึน้ทีล่ดลง ทัง้นีเ้นือ่งจากฐานรายได้จากธรุกจิจดัจ�าหน่าย
สายสัญญาณเพิ่มสูงขึ้นทุกๆ ปี ซึ่งทางผู้บริหารได้ตระหนักถึงประเด็นนี้ โดยในปี 2561 ทางผู้บริหารได้วางเป้าหมายที่จะรักษาอัตราการ
เติบโตให้อยู่ในระดับร้อยละ 10 โดยการวางกลยุทธ์ของธุรกิจจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณอย่างรัดกุม และรักษาความเป็นผู้น�าตลาดสินค้า 
รวมถึงการดูแลคู่ค้าให้มีการเติบโตไปพร้อมกันกับบริษัท

ประเภท

งบกำรเงินรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

1.  รายได้จากธุรกิจจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณ 1,987.81 66.89 2,001.56 47.08 2,118.57 39.45

2. รายได้จากการให้บริการให้เช่าวงจรและพื้นที่
    ดาต้าเซ็นเตอร์

439.91 14.80 585.99 13.78 756.76 14.10

3.  รายได้จากการรับเหมาติดตั้งวงจร โครงข่าย 344.49 11.59 479.76 11.29 831.45 15.48

4. รายได้จากธุรกิจวิศวกรรม และโครงการพิเศษ 169.73 5.71 1,151.13 27.08 1,622.41 30.21

5.  รายได้อื่น 30.00 1.01 32.56 0.77 40.68 0.76

รวมรำยได้ 2,971.94 100.00 4,251.00 100.00 5,369.87 100.00
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(1.2)		 รำยได้จำกธุรกิจโทรคมนำคม	ประกอบไปด้วยบริกำร	3	ประเภท	ดังนี้

รำยได้จำกให้บริกำรเช่ำวงจร

ธรุกจิโทรคมนาคมนัน้ บรหิารงานโดยบริษทั อนิเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จ�ากดั (มหาชน) (“อนิเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม”) ซึง่ได้ท�าการก่อสร้าง
โครงข่าย INTERLINK FIBER OPTIC NETWORK ทั่วประเทศไทยไปตามเส้นทางรถไฟตั้งแต่ปี 2555 และได้ด�าเนินแล้วเสร็จในปี 2556 
ซึ่งโครงข่ายดังกล่าวสามารถเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 และสามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ได้ตาม
แผนงานที่วางไว้ โดยในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 โครงข่าย INTERLINK FIBER OPTIC NETWORK สามารถสร้างรายได้แก่กลุ่ม
บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ได้ถึง 388.54 ล้านบาท 508.35 ล้านบาทและ 668.76 ล้านบาทตามล�าดับ โดยคาดว่ารายได้จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อ
เนื่องตามแผนที่บริษัทฯได้วางไว้

รำยได้จำกกำรให้บริกำรติดตั้งโครงข่ำย

ในระหว่างปี 2559 ถึงปี 2561 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด(มหาชน) ได้รับงานติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติก เพื่อสร้างรายได้ให้
กลุ่มบริษัทเพิ่มเติม โดยอาศัยความสามารถและความเชี่ยวชาญของแผนกก่อสร้างโครงข่าย INTERLINK FIBER OPTIC NETWORK ซึ่ง
มีรายได้จ�านวน 344.49 ล้านบาท 479.75 ล้านบาทและ 831.45 ล้านบาทตามล�าดับ

รำยได้จำกกำรให้บริกำรเช่ำพื้นที่ดำต้ำเซ็นเตอร์

อาคาร INTERLINK DATA CENTER ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและให้บริการแก่ลูกค้ารายแรกในเดือนตุลาคม 2557 โดยในปี 2559 2560 
และ 2561 มีรายได้จ�านวน 51.37 ล้านบาท 77.64 ล้านบาท และ 88.00 ล้านบาทตามล�าดับ โดยในปัจจุบันอัตราการเข้าใช้งานดาต้า
เซน็เตอร์ คอื ร้อยละ 95 นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัมรีายได้จากการให้บรกิารดแูลศนูย์รบัฝากข้อมูลของบรษิทั เจเนซิส ดาต้า เซน็เตอร์ จ�ากดั 
ที่เริ่มรับรู้ตั้งแต่เดือน กันยายน 2560 

(1.3)		 รำยได้จำกธุรกิจวิศวกรรม	และโครงกำรพิเศษ	

ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 มีมูลค่าทั้งสิ้น 169.73 ล้านบาท 1,151.13 ล้านบาท และ 1,622.41 
ล้านบาทตามล�าดับ หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 578.20 ในปี 2560 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.94 ในปี 2561 ซึ่ง ปัจจุบันยอดรายได้คง
ค้างรอการรับรู้ (Backlog) ณ สิ้นปี 2561  มีมูลค่าอยู่ที่ 2,109 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้ไปตลอดระยะเวลาของการท�างานทั้งสิ้น 2 ปี

โดยทั่วไป ระยะเวลาในการก่อสร้างของโครงการธุรกิจวิศวกรรมโครงการจะอยู่ระหว่าง 1 ปีถึง 3 ปี ท�าให้โครงการหลักๆ ที่ด�าเนิน
การก่อสร้างในแต่ละปีนั้นแตกต่างกัน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

ก. โครงการหลักในปี 2559 ได้แก่โครงการงานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
  (ปีงบประมาณ 2554 - 2560) มูลค่าโครงการ 809.37 ล้านบาท  และโครงการโครงการก่อสร้างสถานไีฟฟ้าระบบ 115-22 เควี  
  ที่สถานีไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 2 สถานีไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 3 และสถานีไฟฟ้าล�าปาง 3  มูลค่า 
  โครงการ 526.28 ล้านบาท  และโครงการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด จังหวัดเชียงใหม่ - สถานี 
  ไฟฟ้าแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9.1 ช่วงที่ 3 มูลค่าโครงการ  
  289.30 ล้านบาท โดย ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้คงค้าง (Back log) ที่จะรับรู้ในอนาคตอีกกว่า 1,511.25 ล้านบาท

ปี
จ�ำนวนโครงกำร

หลัก
มูลค่ำโครงกำรหลัก

กำรรับรู้รำยได้ของ
โครงกำรหลัก

รำยได้จำกธุรกิจ
วิศวกรรมและ
โครงกำรพิเศษ

สัดส่วนของรำยได้
ของโครงกำรหลัก

หมำยเหตุ

2559 3 1,624.95 114.61 169.73 67.52% ก

2560 4 2,869.31 1,126.42 1,151.13 97.85% ข

2561 4 4,391.86 1,500.51 1,622.41 92.49% ค
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ข. โครงการหลักในปี 2560 ได้แก่โครงการจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
  (ปีงบประมาณ 2554 - 2560) มูลค่าโครงการ 1,826.45 ล้านบาทและโครงการโครงการก่อสร้างสถานไีฟฟ้าระบบ 115-22 เควี  
  ที่สถานีไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 2 สถานีไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 3 และสถานีไฟฟ้าล�าปาง 3  มูลค่า 
  โครงการ 529.94 ล้านบาท  และโครงการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด จังหวัดเชียงใหม่ - สถานี 
  ไฟฟ้าแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9.1 ช่วงที่ 3 มูลค่าโครงการ  
  289.30 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างสถานไีฟฟ้าระบบ 115-22 เคว ีทีส่ถานไีฟฟ้าบ้านเลน มลูค่าโครงการ 223.62 ล้านบาท   
  โดย ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้คงค้าง (Back log) ที่จะรับรู้ในอนาคตอีกกว่า 3,642.92 ล้านบาท  

ค. โครงการหลักในปี 2561 ได้แก่โครงการจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
  (ปีงบประมาณ 2554 - 2560) มูลค่าโครงการจ�านวน 1,826.45 ล้านบาท  และโครงการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี  
  ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด จังหวัดเชียงใหม่ - สถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและ 
  สถานีไฟฟ้าระยะที่ 9.1 ช่วงที่ 3 มูลค่าโครงการ 338.45 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี ที่ 
  สถานีไฟฟ้าบ้านเลน มูลค่าโครงการ 252.87 ล้านบาท และโครงการซื้อขายพร้อมติดตั้งงานระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ  
  (APM) มูลค่าโครงการ 1,974.09 ล้านบาท โดย ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้คงค้าง (Back log) ที่จะรับรู้ในอนาคตอีก 
  กว่า 2,109 ล้านบาท

จากรายละเอียดข้างต้น พบว่ารายได้จากธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ จะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับโครงการที่ได้มาในแต่ละ
ปี ซึ่งทางกลุ่มบริษทัอนิเตอรล์ิ้งคฯ์  มีนโยบายในการคัดเลือกงานโครงการทีใ่หผ้ลก�าไรสงู โดยเลอืกลกัษณะงานที่ต้องอาศยัความช�านาญ
เป็นพิเศษ และมีระดับการแข่งขันต�่า เช่น งานก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ทะเล (Submarine Cable) งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (Substation) 
และงานก่อสร้างระบบสายส่ง (Transmission line)โดยคาดว่าในปี 2562 จะมีโครงการขนาดใหญ่เปิดเสนอให้ประมูลงานอีกหลาย
โครงการ และงานโครงการวางระบบเคเบลิใต้ทะเล (Submarine Cable) ขนาดใหญ่ ซึง่กลุ่มกจิการคาดว่าจะชนะการประมลูในโครงการ
ดังกล่าวในปี 2562

	 (2)	 ต้นทุนจำกกำรขำยและบริกำร

ประเภท

งบกำรเงินรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

1.  ต้นทุนจากการธุรกิจจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณ 1,515.35 50.99 1,565.89 36.84 1,596.38 29.73

2.  ต้นทุนจากการให้บริการให้เช่าวงจรและพื้นที่
     ดาต้าเซ็นเตอร์    

329.37 11.08 426.77 10.04 551.85 10.28

3.  ต้นทุนจากการรับเหมาติดตั้งวงจรโครงข่าย 272.98 9.19 373.89 8.80 662.83 12.34

4.  ต้นทุนจากธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ 136.04 4.58 1,254.63 29.51 1,585.66 29.53

รวมรำยได้ 2,253.74 75.83 3,621.18 85.18 4,396.72 81.88

ต้นทุนขายของบริษัทฯ แบ่งออกเป็นต้นทุนขายจากธุรกิจจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณ  ต้นทุนขายจากธุรกิจโทรคมนาคม  และต้นทุน
ขายจากธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ โดยส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561  บริษัทฯ มีต้นทุนขายทั้ง
สิ้น 2,253.74 ล้านบาท 3,621.18 และ 4,396.72 ล้านบาท 

ต้นทนุขายจากธรุกจิจดัจ�าหน่ายสายสญัญาณส�าหรบัปีบัญชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 มจี�านวนทัง้สิน้ 1,515.35 
ล้านบาท 1,565.89 ล้านบาท และ 1,596.38 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.34 และ ร้อยละ 1.95 ตามล�าดับ ซึ่ง
เป็นไปตามทิศทางเดียวกับรายได้ 

ต้นทุนจากธุรกิจโทรคมนาคมส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 อยู่ที่ 602.35 ล้านบาท 800.66 ล้าน
บาท และ 1,214.68 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.92 และร้อยละ 51.71 ตามล�าดับ ซึ่งเป็นไปตามทิศทางเดียว
กับรายได้จากธุรกิจโทรคมนาคม โดยต้นทุนหลักแยกตามรายได้แต่ละประเภทเป็นดังนี้
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ก�าไรขั้นต้นรวมส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 อยู่ที่ 688.22 ล้านบาท 597.26  ล้านบาท และ 
932.47 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 23.39 ร้อยละ 14.16 และร้อยละ 17.50 ตามล�าดับ ซึ่งอัตราก�าไรขั้น
ต้นดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงลดลงจากธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ 

ก�าไรขั้นต้นจากธุรกิจจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 อยู่ที่ 472.46 ล้านบาท 
435.67 ล้านบาท และ 522.19 ล้านบาทตามล�าดับ หรือคิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 23.77 ร้อยละ 21.77 และร้อยละ 24.65 ตาม
ล�าดับ โดยบริษัทฯ สามารถควบคุมอัตราขั้นต้นของธุรกิจจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณให้อยู่ในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 20 ได้ เนื่องมาจากการ
บรหิารจดัการการสัง่ซือ้ท�าให้บรษิทัฯ ได้รบัประโยชน์จากขนาดการสัง่ซือ้ (Economy of Scale) การท�าสัญญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนโดยท�าให้สามารถก�าหนดราคาต้นทุนสินค้าท่ีแน่นอนได้เพื่อที่จะ
สามารถก�าหนดราคาขายทีใ่ห้ส่วนต่างตามนโยบายก�าหนดราคาของบริษทัฯ และการทีบ่รษิทัฯ เป็นผู้น�าในตลาดจดัจ�าหน่ายสายสญัญาณ
ท�าให้บริษัทฯ สามารถเป็นผู้ก�าหนดราคาสินค้าในตลาดได้โดยส่วนใหญ่ 

ก�าไรขั้นต้นจากธุรกิจโทรคมนาคม ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 182.06 ล้านบาท 265.09 
ล้านบาทและ 373.54 ล้านบาทตามล�าดับ หรือคิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 23.21 ร้อยละ 24.87 และร้อยละ 23.52 ตามล�าดับ  
ซึ่งอัตราก�าไรขั้นต้นของธุรกิจโทรคมนาคมสามารถแบ่งได้ตามประเภทงานบริการได้ดังนี้ 

• อัตราก�าไรขั้นต้นจากการให้บริการโครงข่าย

• อัตราก�าไรขั้นต้นจากบริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ 

• อัตราก�าไรขั้นต้นจากการรับเหมาติดตั้งวงจรโครงข่าย

ก�าไรขั้นต้นจากธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 33.70 
ล้านบาท (103.50) ล้านบาท และ 36.74 ล้านบาทตามล�าดับ หรือคิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 19.85 ขาดทุนร้อยละ 8.99 และอัตรา
ก�าไรขั้นต้นร้อยละ 2.12 ตามล�าดับ ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯมีนโยบาย Control and Save ส�าหรับงาน Backlog ในมือ

• ต้นทุนจากการให้บริการให้เช่าวงจร ประกอบไปด้วย ค่าเสื่อมราคา ค่าบ�ารุงรักษาโครงข่าย ค่าบริการเช่าวงจรและอุปกรณ์  
  ค่าเช่าเสาเพื่อการพาดสาย เป็นต้น

• ต้นทุนจากการให้บริการติดตั้งวงจรโครงข่าย ประกอบไปด้วย วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ค่าแรงผู้รับเหมา และค่าใช้จ่ายใน 
  การด�าเนินงานก่อสร้างอื่นๆ เป็นต้น

• ต้นทุนจากการให้บริการเช่าพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ ประกอบไปด้วย ค่าเสื่อมราคา ค่าสาธารณูปโภค และต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง 
  กับการให้บริการเช่าพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ เป็นต้น

ต้นทุนจากธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 อยู่ที่ 136.04 ล้านบาท 
1,254.63 ล้านบาท และ 1,585.66 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 822.25 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.38 ตามล�าดับ 
ซึง่เป็นไปในทศิทางเดยีวกบัรายได้จากธรุกจิวิศวกรรมโครงการและโครงการพเิศษ และขัน้ความส�าเรจ็ของงานก่อสร้างตามทีไ่ด้อธบิายไว้
ในข้อ (1) โดยต้นทุนจากธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ จะประกอบไปด้วยวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ค่าแรงผู้รับเหมา และค่าใช้
จ่ายในการด�าเนินงานก่อสร้างอื่นๆ เป็นต้น 

	 (3)	 ก�ำไรขั้นต้น

ประเภท

งบกำรเงินรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

1.  ก�าไรขั้นต้นจากธุรกิจจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณ 472.46 23.77 435.67 21.77 522.19 24.65

2.  ก�าไรขั้นต้นจากธุรกิจโทรคมนาคม 182.06 23.21 265.09 24.87 373.54 23.52

3.  ก�าไรขั้นต้นจากธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ 33.70 19.85 (103.50) (8.99) 36.74 2.12

ก�ำไรขั้นต้นรวม 688.22 23.39 597.26 14.16 932.47 17.50

172 รายงานประจำาปี 2561



	 (4)	 รำยได้อื่น

รายได้อื่นของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย รายได้ดอกเบ้ียรับ ก�าไรจากการท�าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า/อัตรา 
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ก�าไรจากการขายเงินลงทุนและรายได้อื่นๆ อันเนื่องมาจากการด�าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ

	 (5)	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ รายการหลักประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายเงินเดือนและโบนัสของพนักงาน ค่าเส่ือมราคา  
ค่านายหน้า ค่าโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ�านวนประมาณ 388.09 
ล้านบาท 477.19 ล้านบาท และ 479.90 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 13.06 ร้อยละ 11.23 และร้อยละ 8.94 ของรายได้
รวม ค่าใช้จ่ายฯ ของบริษัทฯมีการเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของรายได้ของบริษัทฯ และตามภาวะเงินเฟ้อทั่วไป 

	 (6)	 ต้นทุนทำงกำรเงิน

ประเภท

งบกำรเงินรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

รายได้อื่น 30.00 1.01 32.56 0.77 40.68 0.76

ประเภท

งบกำรเงินรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 256.39 8.63 278.93 6.56 302.86 5.64

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 131.56 4.43 193.70 4.56 159.85 2.98

ส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่วมค้า 0.14 0.00 4.56 0.11 17.19 0.32

รวม 388.09 13.06 477.19 11.23 479.90 8.94

ประเภท

งบกำรเงินรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท

ต้นทุนทำงกำรเงิน  

ต้นทุนทางการเงิน-งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 44.56 66.25 95.51

รวมต้นทุนทำงกำรเงิน 44.56 66.25 95.51

ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินจ�านวน 44.56 ล้านบาท 66.25 ล้านบาท 
และ 95.51 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยจากการกู้ยืมซึ่งจะเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน

กับยอดเงินกู้ ณ สิ้นปี 2561
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 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานเท่ากับ 227.16 ล้านบาท 69.59 
ล้านบาท และ 314.58 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 69.38 และอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 352.23 ในปี 2560 
และปี 2561 ตามล�าดับ โดยในปี 2560 มีรายการพิเศษดังนี้

 - ในปี 2560 มีค่าใช้จ่ายพิเศษ(ค่าปรับกรมศุลกากร) จ�านวน 35.43 ล้านบาท

 - การรับรู้ผลขาดทุนจากงานโครงการในธุรกิจวิศวกรรมโครงการ 152 ล้านบาท เป็นต้น

	 (7)	 ภำษีเงินได้

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 58.38 ล้านบาท 16.83 ล้านบาท และ 83.16 
ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 20.45 ร้อยละ 19.48 และร้อยละ 20.91 ของก�าไรก่อนภาษีเงินได้ตามล�าดับโดยอัตราภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลอยู่ที่อัตราร้อยละ 20 

	 (8)	 ก�ำไรสุทธิ

ประเภท

งบกำรเงินรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท

ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 285.54 86.39 397.74

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 58.38 16.83 83.16

อัตรำภำษีเงินได้ (ร้อยละ) 20.45 19.48 20.91

ประเภท

งบกำรเงินรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท

ก�ำไรส�ำหรับปี 227.16 69.56 314.58

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเกษยีณ
อายุสุทธิจากภาษี

(0.87) (6.80) -

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

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 226.29 62.76 314.58

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

อัตรำก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำน 7.64 1.64 5.86

อัตรำก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม 7.61 1.48 5.86
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 จากผลการด�าเนินงานที่ดีที่ผ่านมาโดยของบริษัทฯ ท�าให้บริษัทฯ มีเงินสดหมุนเวียน
ค่อนข้างสูง โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการน�าเงินส่วนเกินไปลงทุนหาผลตอบแทนในระยะสั้น ซึ่งแสดงอยู่ในรายการเงินลงทุนช่ัวคราว 
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี  2555 เป็นต้นมาถึงปัจจุบันบริษัทฯ ได้เริ่มการลงทุนก่อสร้างโครงข่าย INTERLINK FIBER OPTIC NETWORK 
ทั่วประเทศ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง และในปี 2561 บริษัทฯมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่เร่ิมด�าเนินงานก่อนสร้างมาตั้งแต ่
ปี 2559 ถึงปัจจุบัน รวมท้ังโครงการก่อสร้างและติดต้ังโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก โดยบริษัทฯ ได้ท�าการจัดหาเงินในหลายวิธีได้แก่การ 
ออกหุ้นเพิ่มทุนและสามารถระดมทุนมาได้ประมาณ 386 ล้านบาท (ในปี 2556) และได้รับเงินจากใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 
(Warrant) รวมประมาณ 300 ล้านบาท(ในปี 2557-2559) และบรษิทัย่อยได้มเีสนอขายหุน้แก่ผูล้งทนุในตลาดหลกัทรพัย์ได้รบัเงินจ�านวน 
1,040 ล้านบาท (ในปี 2559) และมีการออกหุ้นกู้ 700 ล้านบาท (ในปี 2561) เป็นต้น

ประเภท

งบกำรเงินรวม

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท

สินทรัพย์   

สินทรัพย์หมุนเวียน   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   694.53 919.73 587.57

เงินลงทุนชั่วคราว   751.40 0.20 0.20

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้      8.00 8.00 400.00

รวม 1,453.93 927.93 987.77

	 (9)	 กำรจ่ำยเงินปันผล
 บริษัทฯ  มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ 
และหักส�ารองตามกฎหมาย ท้ังน้ีต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เว้นแต่บริษัทฯ มีความจ�าเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยาย
กิจการ

2  ฐานะการเงิน
	 (1)	 สินทรัพย์
 สัดส่วนระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของกลุ่มกิจการในปี 2559 2560 และ 2561 ดังนี้ ร้อยละ 49 
ต่อร้อยละ 51 ในปี 2559  ร้อยละ 51 ต่อร้อยละ 49 ในปี 2560 และร้อยละ 52 ต่อร้อยละ 48 ในปี 2561 ตามล�าดับ 

 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ  5,585.90 ล้านบาท 7,129.62 ล้านบาท และ  
9,466.70 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.71 และร้อยละ 32.78 ในปี 2560 และ 2561 

 ส�าหรับปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เพิ่มข้ึนจ�านวน 2,337.07 ล้านบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจาก 
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ได้มีการลงทุนก่อสร้างโครงข่าย INTERLINK FIBER OPTIC NETWORK 
และเพิ่มขึ้นจากรายได้ค้างรับงานโครงการวิศวกรรมและติดตั้งโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก เป็นต้น 

 (2)		 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด/เงินลงทุนชั่วครำว/เงินฝำกธนำคำรที่มีข้อจ�ำกัด
ในกำรใช้
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	 (3)	 ลูกหนี้กำรค้ำ
 ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ เมื่อพิจารณาแยกตามอายุหนี้ที่ค้างช�าระนับจากวันที่ครบก�าหนดช�าระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปี 2560 
และปี 2561 สามารถจ�าแนกได้ดังนี้

 ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 417.23 ล้านบาท 609.20 ล้านบาท และ 639.66 
ล้านบาท ตามล�าดับ โดยยอดลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในปีในปี 2561 ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ของ
ธุรกิจจัดจ�าหน่าย และธุรกิจโทรคมนาคม   

 บริษัทฯ มีนโยบายตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเท่าจ�านวนที่คาดว่าจะเสียหายจากการเรียกเก็บเงินไม่ได้จากลูกหนี้ โดยผลเสียหายนี ้
ประมานขึ้นจากการพิจารณาฐานะและหลักประกันของลูกหนี้ โดยตั้งส�ารองในอัตราร้อยละ 100 ส�าหรับลูกหนี้ที่มีอายุเกิน 120 วัน

	 (4)	 รำยได้ค้ำงรับจำกธุรกิจวิศวกรรมโครงกำรและเงินประกันผลงำนค้ำงรับ

 รายได้ค้างรับจากธรุกจิวศิวกรรมโครงการและเงนิประกนัผลงานเพิม่ขึน้เนือ่งจากงานโครงการขนาดใหญ่ทีก่ลุ่มบรษัิทชนะการประมลู 
ทั้งโครงการในธุรกิจวิศวกรรม และโครงการติดตั้งโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก ในธุรกิจโทรคมนาคม เป็นต้น  

ประเภท

งบกำรเงินรวม

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท

ลูกหนี้อายุ 0 - 3 เดือน 402.07 544.53 577.11

ลูกหนี้อายุมากกว่า 3 เดือน - 6 เดือน 10.12 43.20 31.10

ลูกหนี้อายุมากกว่า 6 เดือน - 12 เดือน 10.33 17.20 19.33

ลูกหนี้อายุมากกว่า 12 เดือน 12.01 23.03 37.52

รวม 434.53 627.96 665.06

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (17.30) (18.76) (25.40)

ลูกหนี้กำรค้ำสุทธิ 417.23 609.20 639.66

ประเภท

งบกำรเงินรวม

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท

รายได ้ค ้างรับจากธุรกิจวิศวกรรมโครงการและธุรกิจ
โทรคมนาคม

427.24 1,287.03 2,827.74

เงินประกันผลงานค้างรับ 4.66 62.10 70.94

รวม 346.11 1,349.13 2,898.68
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 สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 270.45 ล้านบาท 248.32 ล้านบาท และ 266.60 
ล้านบาท ตามล�าดับ บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารการจัดเก็บสินค้าคงเหลือ เพื่อให้ มีสินค้าสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดได้อย่างเหมาะสม โดยในการสั่งสินค้าแต่ละครั้งบริษัทฯ จะใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 1 เดือน 

 บรษิทัฯ มกีารส�ารองค่าเผือ่สนิค้าล้าสมยัส�าหรบัสนิค้าท่ีเคลือ่นไหวช้า โดยพจิารณาตามสภาพของสนิค้าทีล้่าสมยัหรือเสือ่มสภาพจรงิ 
ซึ่งจ�านวนดังกล่าวเป็นยอดของสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหวมาเป็นเวลานานเกินกว่า 1 ปี 

	 (6)	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

 สนิทรพัย์หมนุเวยีนอืน่ของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ส่วนใหญ่เป็นลกูหนีภ้าษมีลูค่าเพิม่ และภาษีถกูหกั ณ ทีจ่่าย ทีเ่กดิขึน้จากการก่อสร้างโครง
ข่าย Interlink Fiber Optic Network และการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

	 (7)	 เงินลงทุนทั่วไป

 การลงทุนในบริษัทข้างต้น เป็นการลงทุนเพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อด�าเนินธุรกิจ โดย บริษัท อี.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล (1991) 
จ�ากัด เป็นหนึ่งในบริษัทผู้รับจ้างผลิตตู้ใส่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารโทรคมนาคมให้แก่บริษัทซึ่งมีความสัมพันธ์กันมายาวนานจึง
สามารถเจรจาต่อรองในส่วนของสินเชื่อทางการค้าและต้นทุนสินค้าได้ ดังนั้นวัตถุประสงค์เพื่อให้เอื้อต่อการท�าธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 
ทั้งนี้ที่ผ่านมา บริษัทที่กิจการไปลงทุนไม่มีปัญหาด้านการเงินแต่อย่างใด

	 (5)	 สินค้ำคงเหลือ

ประเภท

งบกำรเงินรวม

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท

สินค้าส�าเร็จรูป 259.50 238.49 225.10

สินค้าระหว่างทาง 13.99 12.51 43.43

รวม 273.49 251.00 268.53

หัก ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (3.04) (2.68) (1.93)

สินค้ำคงเหลือสุทธิ 270.45 248.32 266.60

บริษัท ประเภทธุรกิจ
จ�ำนวนที่ถือครอง รำคำทุน  (บำท)

หุ้น % 2559 2560 2561

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

รวม    2,250,000 2,250,000 2,250,000

ประเภท

งบกำรเงินรวม

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 146.05 189.30 170.90
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	 (8)	 ที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์

	 (9)	 หนี้สิน

ประเภท

งบกำรเงินรวม

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,767.50 3,327.34 3,986.19

ประเภท

งบกำรเงินรวม

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,312.53 2,373.43 3,917.02

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,171.08 1,577.84 2,094.07

รวมหนี้สิน 2,483.61 3,951.27 6,011.09

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์อยู่ที่ 2,767.50 ล้านบาท 3,327.34 ล้านบาท และ 
3,986.19 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยยอดที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนก่อสร้างโครงข่าย INTERLINK FIBER OPTIC NETWORK 
ทั่วประเทศ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 2,483.61 ล้านบาท 3,951.27 ล้านบาท และ 6,011.09 
ล้านบาท ตามล�าดบั ซึง่หนีส้นิของบรษิทัฯ มแีนวโน้มทีจ่�านวนทีเ่พิม่ขึน้เนือ่งจากการลงทนุในโครงการวศิวกรรมขนาดใหญ่ และการลงทนุ
ของธุรกิจโทรคมนาคมโดยเกิดจากรายการส�าคัญดังนี้

 - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อน�ามาใช้หมุนเวียนในโครงการ Interlink Fiber Optic Network (ณ 31 ธ.ค. 2560 และ2561  
  เท่ากับ 1,713.84 ล้านบาทและ 1,709.31 ล้านบาทตามล�าดับ)

 - หุ้นกู้ 700 ล้านบาท

 - เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,373.68 ล้านบาท เป็นต้น

	 (10)	 	ส่วนของผู้ถือหุ้น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 3,188.08 ล้านบาท 3,178.36 ล้านบาท และ 3,455.60  
ล้านบาท ตามล�าดับ โดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงตามผลก�าไร(ขาดทุน)ของบริษัทฯ โดยในปี 2559 บริษัทย่อย 
ของบรษัิทฯ ได้ท�าการเสนอขายหุน้เพิม่ทนุในตลาดหลกัทรพัย์ท�าให้ส่วนทุนของบริษทัฯ เพิม่ขึน้ประมาณ 1,040 ล้านบาท และในปี 2559 
บรษิทัฯได้ระดมทนุโดยมผีูถ้อืหุ้นมาใช้ใบส�าคญัแสดงสทิธ(ิWarrant) จ�านวน214 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯในปี 2559 
ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก

 ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลทั้งส้ิน 90.02 ล้านบาท 72.48  
ล้านบาท และ 218.54 ล้านบาท(เงินสดปันผลจ�านวน 37.33 ล้านบาท หุ้นปันผลจ�านวน 181.21 ล้านบาท) ตามล�าดับ 
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3.  การวิเคราะห์สภาพคล่อง

 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 2.22 เท่า 1.53 เท่า และ 1.25 
เท่า ตามล�าดับ โดยบริษัทมีอัตราสภาพคล่องที่มีเสถียรภาพ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ ได้เริ่มมีการลงทุนก่อสร้างโครงข่าย Interlink Fiber Optic 
Network ทั่วประเทศ ในปี 2555 เป็นต้นมา ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนจ�านวนมาก แต่บริษัทก็ได้มีการวางแผนป้องกันความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องดังกล่าวด้วยการ ระดมทุนเพิ่มทุนและการขอการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ 

	 (1)	 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

 ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน (335.75) ล้านบาท และ 
(684.75) ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งลดลงเนื่องจากในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯการลงทุนในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งโครงการวิศวกรรม
และโครงการก่อสร้างโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างท�าให้ต้องใช้เงินลงทุนในโครงการดังกล่าวจ�านวนมาก 

	 (2)	 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

 ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิ (7.25) ล้านบาท (1,290.83) 
ล้านบาท ตามล�าดับ โดยกระแสเงินสดจากการลงทุนส่วนใหญ่ใช้ไปในการก่อสร้างโครงข่าย INTERLINK FIEBER OPTIC NETWORK ทั่ว
ประเทศ จ�านวน 728.94 ล้านบาท และลงทุนในเงินฝากประจ�าที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ เพื่อใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อส�าหรับโครงการ
วิศวกรรมจ�านวน 392.10 ล้านบาทตามล�าดับ

	 (3)	 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

 ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับสุทธิในกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 568.20 ล้านบาท
และ 1,643.42 ล้านบาทตามล�าดับ โดยส่วนใหญ่เป็นการจัดงานเงินเพื่อใช้ในการลงทุนในงานโครงการธุรกิจวิศวกรรม และธุรกิจ
โทรคมนาคม

4. แหล่งที่มาของเงินทุน

	 (1)	 ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงินทุน

 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 0.78 เท่า 1.24 เท่า และ 1.74 
เท่าตามล�าดับ ซึ่งระดับของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมตามที่บริษัทได้มีการควบคุมไว้ ถึงแม้ว่ากิจการ
จะมกีารลงทนุในโครงการก่อสร้างโครงข่าย Interlink Fiber Optic Network ทัว่ประเทศ และโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่หลายโครงการ 
ซึ่งส่งผลให้บริษัทต้องมีการจัดหาเงินท�าให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอาจสูงขึ้น แต่บริษัทยังคงมีผลประกอบการที่ดีและมีการบริหารจัดการ
เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราส่วนดังกล่าวสูงขึ้น 
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5. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 ในช่วงสามปีที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ตรวจสอบบัญชี ดังตารางต่อไปนี้ 

บริษัทที่รับกำรตรวจ ผู้ตรวจสอบบัญชี ค่ำตอบแทนกำร
ตรวจสอบบัญชี ค่ำบริกำรอื่น รวม 

(บำท)

งบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 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 ธันวำคม 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

งบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

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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รำยงำนควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินิ

เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์  คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งจัดท�า

ขึน้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ ภายใต้พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 และตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

พ.ศ. 2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชี ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญ

อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของ 

ผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข

คณะกรรมการบริษัทท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ การต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีและด�ารงไว้ซึ่ง

ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ

เพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ โดย 

คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยคณะกรรมการทีเ่ป็นอสิระท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลงบการเงนิ ประเมนิ

ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในให้มปีระสิทธภิาพและประสิทธผิล โดยให้ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏ

ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถสร้างความเช่ือมั่นได้ว่า 

งบการเงนิของบรษิทั อนิเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินเิคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย แสดงฐานะทางการเงนิ ผลการด�าเนนิการ และกระแส

เงินสดถูกต้องตามควรในสาระส�าคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายสมบัติ  อนันตรัมพร)

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

27 กุมภาพันธ์ 2562
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รำยงำนของผู้สอบบญัชแีละงบกำรเงนิ

เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

ควำมเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัแสดงฐานะการเงนิรวมของกลุม่กจิการและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 และผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบกำรเงินที่ตรวจสอบ

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรประกอบด้วย

• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

• งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 

• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการส�าหรับปีส้ินสุด 
  วันเดียวกัน 

• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น	

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของ
ผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากกลุม่กจิการ
และบริษทัตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชใีนส่วนทีเ่ก่ียวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไป
ตามข้อก�าหนดเหล่านี ้ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีข้่าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็
ของข้าพเจ้า

เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส�าหรบังวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้ระบเุรือ่งการรบัรูร้ายได้และต้นทนุจากธรุกจิวศิวกรรมและการ
ให้บริการติดตั้งโครงข่ายเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบและน�าเรื่องเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับ 
เรื่องเหล่านี้
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เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ

กระบวนกำรตรวจสอบที่ส�ำคัญของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวข้องกับกำร
ประมำณกำรของผู้บริหำรรวมถึง

1) การทดสอบการควบคุมของกระบวนการจัดท�าประมาณการ 
 เกี่ยวกับต้นทุนของงานตามสัญญาที่ประมาณไว้ทั้งหมด และ 
 การทดสอบต้นทุนการก่อสร ้างที่จะต้องจ ่ายจนกระทั่ง 
 งานก่อสร้างแล้วเสร็จที่ประมาณไว้โดยการสอบถามวิศวกร 
 โครงการเกี่ยวกับรายละเอียดของต้นทุนแต่ละส่วนและ 
 ตรวจหลักฐานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

2) การทดสอบการควบคุมของวงจรรายได้และลูกหนี้ และ 
 วงจรรายจ่ายและเจ้าหนี้ส�าหรับโครงการ

3) ตรวจสอบเอกสารประกอบส�าหรับต้นทุนที่เกิดข้ึนของงาน 
 ที่ท�าเสร็จจนถึงปัจจุบัน และประเมินความถูกต้องของขั้น 
 ความส�าเร็จของงานก่อสร้างในรายงานความคืบหน้าของ 
 โครงการซึ่งมีการจัดท�าเป็นรายเดือนโดยการ

 - เปรียบเทียบข้ันความส�าเร็จตามอัตราส่วนของงานที่ท�า 
  เสร็จ ซึ่งประเมินจากสัดส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นของงาน 
  ที่ ได ้ท�า เสร็จจนถึงป ัจจุบันกับประมาณการต ้นทุน 
  ก่อสร้างของทั้งโครงการเมื่อเสร็จสิ้น กับอัตราส่วนของ 
  งานที่ท�าเสร็จตามการส�ารวจทางกายภาพโดยวิศวกร  
  และพิจารณาผลต่างที่เกิดขึ้นว่าต้องมีการปรับปรุงหรือ 
  ไม่

 - ทดสอบต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นกับใบแจ้งหนี้จากผู้ขายหรือ 
  ผู ้ให้บริการและประเมินความครบถ้วนของการบันทึก 
  บัญชีต้นทุน โดยตรวจว่ามีต้นทุนที่เกิดข้ึนแต่ยังไม่ได้รับ 
  การเรียกเก็บเงินจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการหรือไม่

 - ค�านวณขั้นความส�าเร็จของงานในรายงานความคืบหน้า 
  ของโครงการซึ่งมีการจัดท�าเป็นรายเดือน

 - เยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างและสถานที่ติดต้ังโครงข่ายใน 
  บางพื้นที่ และสังเกตการณ์วิธีการวัดขั้นความส�าเร็จของ 
  งานโดยวิศวกร

ข้าพเจ้าพบว่าการประมาณการที่เก่ียวข้องกับการรับรู้รายได้จาก
ธุรกิจวิศวกรรมและการให้บริการติดตั้งโครงข่ายมีความเหมาะสม 
และสอดคล้องกับหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้รับ

กำรรับรู้รำยได้และต้นทุนจำกธุรกิจวิศวกรรมและกำรให้บริกำร
ติดตั้งโครงข่ำย 

อ้ำงถึงนโยบำยกำรบัญชีข้อ 2.22  เรื่องกำรรับรู้รำยได้

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้และต้นทุนจากธุรกิจวิศวกรรมและการให้
บริการติดตั้งโครงข่ายโดยใช้วิธีอัตราส่วนงานที่ท�าเสร็จ ขั้นของ
ความส�าเร็จนั้นใช้วิธีวัดโดยอ้างอิงจากสัดส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้น
ของงานที่ได้ท�าเสร็จจนถึงปัจจุบันกับประมาณการต้นทุนการ
ก่อสร้างของทั้งโครงการเมื่อเสร็จสิ้น

ข้ำพเจ้ำให้ควำมสนใจในเรื่องนี้เนื่องจำก

1) รายได้จากธุรกิจวิศวกรรมและการให้บริการติดตั้งโครงข่าย 
 เป็นจ�านวนท่ีมีสาระส�าคัญมากถึงร้อยละ 46 ของรายได้รวม 
 ซึ่งครอบคลุมโครงการทั่วประเทศจ�านวนมากทั้งโครงการ 
 ขนาดเล็กและโครงการขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาติดตั้ง 
 ยาวนานกว่า 1 ปี และ

2) การรับรู้รายได้ตามวิธีอัตราส่วนงานท่ีท�าเสร็จเกี่ยวข้องกับ 
 การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการประมาณการต้นทุนที่จะ 
 เกิดขึ้นจนกระทั่งงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
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ข้อมูลอื่น	

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานน้ัน ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจ�าปีภายหลัง 
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่น 
ต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่า
ข้อมลูอืน่มคีวามขดัแย้งทีม่สีาระส�าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรือกบัความรูท้ีไ่ด้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

เมือ่ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรปุได้ว่ามกีารแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องส่ือสาร
เรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร	

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่าจ�าเป็น เพื่อให้สามารถจัดท�า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด 

ในการจดัท�างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุม่กจิการและบรษิทั
ในการด�าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองที่เก่ียวกับการด�าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับ 
การด�าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดด�าเนินงาน หรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อ
เนื่องต่อไปได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการก�ากับดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและ
บริษัท 

ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดย
รวมปราศจากการแสดงข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงู แต่ไม่ได้เป็นการรบัประกัน
ว่าการปฏิบัตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัทีม่อียูไ่ด้เสมอไป 
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช ีข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยัเยีย่ง
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ 
  กิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง 
  เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ 
  ไม่พบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสูงกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากข้อผิดพลาด เนือ่งจาก 
  การทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ 
  ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์  
  แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีก่รรมการใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผย 
  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยกรรมการ 

• สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัช ี
  ทีไ่ด้รบั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสยัอย่าง 
  มนียัส�าคญัต่อความสามารถของบรษิทัในการด�าเนนิงานต่อเนือ่งหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญั  
  ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินท่ีเกี่ยวข้อง หรือ 
  ถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของข้าพเจ้าจะเปลีย่นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชี 
  ที่ได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให ้
  บริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง

• ประเมนิการน�าเสนอโครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยว่างบการ 
  เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร 

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ 
  ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการ 
  ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สือ่สารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองต่างๆ ทีส่�าคญัซ่ึงรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้วางแผนไว้ 
ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามข้อก�าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้องกบัความเป็นอสิระและ
ได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก 
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบ
บญัช ีเว้นแต่กฎหมายหรอืข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ข้าพเจ้าพจิารณา
ว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบใน
ทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด

พงทวี  รัตนะโกเศศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795
กรุงเทพมหานคร
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน
บรษิทั	อนิเตอร์ล้ิงค์	คอมมวินเิคช่ัน	จ�ำกดั	(มหำชน)	 	  
ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	พ.ศ.	2561

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ
พ.ศ. 2561

บาท
พ.ศ. 2560

บาท
พ.ศ. 2561

บาท
พ.ศ. 2560

บาท

สินทรัพย์  
สินทรัพย์หมุนเวียน  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 587,569,532 919,733,835 284,267,269 744,876,076

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ 7 400,000,000 - 400,000,000 -

เงินลงทุนระยะสั้น  8 201,782 200,000 201,782 200,000

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุทธิ 9 833,853,967 902,124,256 485,881,645 615,633,363

สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน  32.1 2,172,014 85,636 995 58,383

รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม 

ที่คาดว่าจะเรียกเก็บได้ภายใน 1 ปี 10 2,406,480,087 1,287,033,405 1,332,467,443 732,254,245

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น - 19,108,520 - 1,108,520

สินค้าคงเหลือ สุทธิ  11 266,604,248 248,311,527 266,604,248 248,311,527

งานระหว่างก่อสร้าง  170,514,158 - 170,514,158 -

เงินประกันผลงานส่วนที่จะถึงก�าหนด 

รับช�าระภายในหนึ่งปี 70,937,149 58,308,246 23,088,108 39,383,186

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  12 170,903,746 189,304,199 17,469,299 21,228,667

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  4,909,236,683 3,624,209,624 2,980,494,947 2,403,053,967

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ 7 100,000 8,000,000 - 8,000,000

เงินลงทุนในบริษัทย่อย สุทธิ  13 - - 321,159,891 332,414,716

เงินลงทุนในการร่วมค้า  14 48,109,650 65,296,916 - -

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

เงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์  15 - - 9,003,855 -

รายได้ค้างรับจากงานบริการโครงข่าย 32,601,196 - - -

รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม 10 388,662,888 - 388,662,888 -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 16 3,986,187,941 3,327,339,603 421,913,390 258,425,624

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ  17 27,864,219 19,908,339 1,490,529 1,331,390

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุทธิ 19 48,673,399 59,840,199 28,998,452 36,011,401

เงินประกันผลงาน  - 3,792,606 - 2,061,278

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  23,010,292 18,983,783 1,980,773 1,940,165

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  4,557,459,585 3,505,411,446 1,175,459,778 642,434,574

รวมสินทรัพย์  9,466,696,268 7,129,621,070 4,155,954,725 3,045,488,541

กรรมการ  ………………………………………………………………. 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 84 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
บรษิทั	อนิเตอร์ล้ิงค์	คอมมิวนเิคช่ัน	จ�ำกดั	(มหำชน)	 	  
ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	พ.ศ.	2561

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ
พ.ศ. 2561

บาท
พ.ศ. 2560

บาท
พ.ศ. 2561

บาท
พ.ศ. 2560

บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้ำของ  
หนี้สินหมุนเวียน   

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สุทธิ 18 1,373,680,150 250,800,000 316,727,406 120,000,000

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  20 1,580,793,710 1,510,445,672 568,321,523 726,462,373

หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน  32.1 42,874,229 7,851,332 42,559,416 1,023,277

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี สุทธิ 21 20,448,375 34,116,627 - -

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีสุทธิ 22.1 353,958,774 179,404,539 -

-

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง 492,868,660 356,224,710 389,727,933 226,999,741

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 24,100,217 3,771,354 18,916,582 3,680,761

ส่วนของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ท่ีถึงก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี 24 5,536,172 4,810,000 5,536,172 4,600,000

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 22,763,478 26,003,352 4,846,448 9,421,699

รวมหนี้สินหมุนเวียน  3,917,023,765 2,373,427,586 1,346,635,480 1,092,187,851

หนี้สินไม่หมุนเวียน  

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน สุทธิ 21 22,634,404 22,989,827 - -

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ 22 1,355,347,719 1,534,432,208 - -

หุ้นกู้ สุทธิ 23 697,006,386 - 697,006,386 -

ส�ารองค่าประกันงานธุรกิจวิศวกรรม 58,324 58,324 - -

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 24 19,023,708 20,357,342 12,345,318 15,668,507

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  2,094,070,541 1,577,837,701 709,351,704 15,668,507

รวมหนี้สิน  6,011,094,306 3,951,265,287 2,055,987,184 1,107,856,358

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 84 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
บรษิทั	อนิเตอร์ล้ิงค์	คอมมวินเิคช่ัน	จ�ำกดั	(มหำชน)	 	  
ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	พ.ศ.	2561

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุ
พ.ศ. 2561

บำท
พ.ศ. 2560

บำท
พ.ศ. 2561

บำท
พ.ศ. 2560

บำท

หนี้สินและส่วนของเจ้ำของ (ต่อ) 
ส่วนของเจ้ำของ   

ทุนเรือนหุ้น  

ทุนจดทะเบียน 

หุ้นสามัญจ�านวน 543,635,979 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

(พ.ศ. 2560 หุ้นสามัญจ�านวน 362,423,986 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 25 543,635,979 362,423,986 543,635,979 362,423,986

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 

หุ้นสามัญจ�านวน 543,632,325 หุ้น 

มูลค่าที่ได้รับช�าระแล้วหุ้นละ 1 บาท

(พ.ศ. 2560 หุ้นสามัญจ�านวน 362,423,986 หุ้น 

มูลค่าที่ได้รับช�าระแล้วหุ้นละ 1 บาท) 25 543,632,325 362,423,986 543,632,325 362,423,986

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  25 770,857,410 770,857,410 770,857,410 770,857,410

ก�าไรสะสม  

จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 27 45,365,973 36,242,398 45,365,973 36,242,398

ยังไม่ได้จัดสรร 975,933,834 942,646,701 740,111,833 768,108,389

ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน 

จากการถือหุ้นในบริษัทย่อย 461,504,845 461,504,845 - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้ำของของบริษัทใหญ่ 2,797,294,387 2,573,675,340 2,099,967,541 1,937,632,183

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 658,307,575 604,680,443 - -

รวมส่วนของเจ้ำของ  3,455,601,962 3,178,355,783 2,099,967,541 1,937,632,183

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ 9,466,696,268 7,129,621,070 4,155,954,725 3,045,488,541
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งบก�ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็
บรษิทั	อนิเตอร์ล้ิงค์	คอมมิวนเิคช่ัน	จ�ำกดั	(มหำชน)	 	  
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที	่31	ธนัวำคม	พ.ศ.	2561	 	

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุ
พ.ศ. 2561

บำท
พ.ศ. 2560

บำท
พ.ศ. 2560

บำท
พ.ศ. 2561

บำท

รายได้จากการขาย 2,118,573,976 2,001,563,610 2,138,554,373 2,015,946,007

รายได้จากงานบริการโครงข่าย

และให้บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ 734,711,738 569,660,433 - -

รายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย 831,450,824 479,754,792 - -

รายได้จากธุรกิจวิศวกรรม 1,622,406,963 1,151,133,436 1,298,659,766 1,124,604,032

รายได้ค่าบริการอื่น 22,052,603 16,335,879 - -

รายได้อื่น 40,676,892 32,558,160 60,675,349 26,567,062

รวมรำยได้  5,369,872,996 4,251,006,310 3,497,889,488 3,167,117,101

ต้นทุนจากการขาย (1,596,378,887) (1,565,893,057) (1,613,632,455) (1,578,693,783)

ต้นทุนจากงานบริการโครงข่ายและ 

 ให้บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ (534,591,938) (413,026,274) - -

ต้นทุนจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย (662,830,896) (373,888,980) - -

ต้นทุนจากธุรกิจวิศวกรรม  (1,585,663,246) (1,254,634,458) (1,297,273,568) (1,230,150,038)

ต้นทุนค่าบริการ  (17,256,292) (13,740,214) - -

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ (302,857,538) (278,925,378) (252,067,469) (236,600,859)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (159,852,458) (193,696,059) (113,245,502) (160,158,342)

ต้นทุนทางการเงิน  (95,511,814) (66,249,696) - -

รวมค่ำใช้จ่ำย  (4,954,943,069) (4,160,054,116) (3,276,218,994) (3,205,603,022)

ก�ำไร (ขำดทุน) ก่อนส่วนแบ่งจำกเงินลงทุน 

ในกำรร่วมค้ำ 414,929,927 90,952,194 221,670,494 (38,485,921)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 14 (17,187,266) (4,561,658) - -

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 397,742,661 86,390,536 221,670,494 (38,485,921)

ภาษีเงินได้ 29 (83,161,571) (16,828,605) (39,198,982) 6,364,649

ก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหรับปี  314,581,090 69,561,931 182,471,512 (32,121,272)

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

รำยกำรที่จะไม่จัดประเภทรำยกำรใหม่ 

 เข้ำไปไว้ในก�ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง

 การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน 

  ผลประโยชน์หลังออกจากงานสุทธิจากภาษี 24,29 - (6,799,348) - (6,265,168)

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส�ำหรับปีสุทธิจำกภำษี - (6,799,348) - (6,265,168)

ก�ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี 314,581,090 62,762,583 182,471,512 (38,386,440)
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งบก�ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ) 
บรษิทั	อนิเตอร์ล้ิงค์	คอมมวินเิคช่ัน	จ�ำกดั	(มหำชน)	 	  
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที	่31	ธนัวำคม	พ.ศ.	2561	 	

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ
พ.ศ. 2561

บาท
พ.ศ. 2560

บาท
พ.ศ. 2561

บาท
พ.ศ. 2560

บาท

กำรแบ่งปันก�ำไร (ขำดทุน)  

 - ส่วนท่ีเป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
 - ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม

260,953,958 
53,627,132

28,079,142
41,482,789

182,471,512
-

(32,121,272)
-

314,581,090 69,561,931 182,471,512 (32,121,272)

กำรแบ่งปันก�ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

 - ส่วนท่ีเป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
 - ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม

260,953,958 
53,627,132

21,523,002
41,239,581

182,471,512
-

(38,386,440)
-

314,581,090 62,762,583 182,471,512 (38,386,440)

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น  

 ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  30 0.48 0.05 0.34 (0.06)
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งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ   
บรษิทั	อนิเตอร์ล้ิงค์	คอมมิวนเิคช่ัน	จ�ำกดั	(มหำชน)	 	  
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที	่31	ธนัวำคม	พ.ศ.	2561	 	

งบกำรเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้ำของของบริษัทใหญ่

ก�ำไรสะสม

ทุนที่ออก
และ

ช�าระแล้ว
 ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

ส่วนเกิน
จากการ

เปล่ียนแปลง
สัดส่วนการ

ถือหุ้น
ในบริษัทย่อย

จัดสรรแล้ว -
 ส�ารอง

ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้
จัดสรร

รวมส่วนของ
ผู้เป็นเจ้าของ
ของบริษัท

ใหญ่

ส่วนได้เสียที่
ไม่มี

อ�านาจ
ควบคุม

รวม
ส่วนของ
เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของส�าหรับปี

362,423,986 770,857,410 461,504,845 36,242,398 993,608,156 2,624,636,795 563,440,862 3,188,077,657

เงินปันผล - - - - (72,484,457) (72,484,457) - (72,484,457)

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี - - - - 21,523,002 21,523,002 41,239,581 62,762,583

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 362,423,986 770,857,410 461,504,845 36,242,398 942,646,701 2,573,675,340 604,680,443 3,178,355,783

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 362,423,986 770,857,410 461,504,845 36,242,398 942,646,701 2,573,675,340 604,680,443 3,178,355,783

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของส�าหรับปี

ส�ารองตามกฎหมาย 27 - - - 9,123,575 (9,123,575) - - -

หุ้นปันผล 181,208,339 - - - (181,208,339) - - -

เงินปันผล  - - - - (37,334,911) (37,334,911) - (37,334,911)

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี - - - - 260,953,958 260,953,958 53,627,132 314,581,090

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 543,632,325 770,857,410 461,504,845 45,365,973 975,933,834 2,797,294,387 658,307,575 3,455,601,962
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งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)  
บรษิทั	อนิเตอร์ล้ิงค์	คอมมวินเิคช่ัน	จ�ำกดั	(มหำชน)	 	  
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที	่31	ธนัวำคม	พ.ศ.	2561	 	

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก�าไรสะสม

ทุนที่ออกและ
ช�าระแล้ว

 ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

จัดสรรแล้ว -
 ส�ารอง

ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร

รวม
ส่วนของ
เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560
การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของส�าหรับปี

362,423,986 770,857,410 36,242,398
 

878,979,286 2,048,503,080

เงินปันผล 26 - - - (72,484,457) (72,484,457)

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  - - - (38,386,440) (38,386,440)

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 362,423,986 770,857,410 36,242,398 768,108,389 1,937,632,183

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 362,423,986 770,857,410 36,242,398 768,108,389 1,937,632,183

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของส�าหรับปี

ส�ารองตามกฎหมาย 27 - - 9,123,575 (9,123,575) -

หุ้นปันผล 26 181,208,339 - - (181,208,339) -

เงินปันผล  26 - - - (20,136,154) (20,136,154)

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี - - - 182,471,512 182,471,512

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 543,632,325 770,857,410 45,365,973 740,111,833 2,099,967,541
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งบกระแสเงินสด    
บรษิทั	อนิเตอร์ล้ิงค์	คอมมิวนเิคช่ัน	จ�ำกดั	(มหำชน)	 	  
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที	่31	ธนัวำคม	พ.ศ.	2561	 	

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ
พ.ศ. 2561

บาท
พ.ศ. 2560

บาท
พ.ศ. 2561

บาท
พ.ศ. 2560

บาท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 
ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ส�าหรับปี 397,742,661 86,390,536 221,670,494 (38,485,921)
รายการปรับปรุงก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
 เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน
 - ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 16, 17 219,785,589 180,985,022 26,934,073 27,829,574
 - ตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 30,219,049 19,906,731 6,537,208 4,618,913
 - ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 17,187,266 4,561,658 - -
 - ก�าไรจากการขายที่ดินอาคารและอุปกรณ์ - (455,724) - (455,724)
 - ตัดจ�าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2 11,070 2 11,070
 - ตัดจ�าหน่ายงานระหว่างก่อสร้างเพ่ือใช้ในการซ่อมแซมโครงข่าย - 11,978,926 - -
 - ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น 39,682,046 522,718 39,946,836 43,570
 -  ก�าไรจากการขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (15,000,000) - (12,749,030) -
 - หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 6,644,226 1,459,831 2,672,123 (170,646)
 - ส�ารองค่าสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ) (753,314) (357,657) (753,314) (357,657)
 - ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ - 1,801,597 - -
 - ส�ารองค่าส่งเสริมการขาย (กลับรายการ) (363,593) 3,304,303 (363,593) 3,304,303
 - ส�ารองค่าประกันงานธุรกิจวิศวกรรม (กลับรายการ) - (2,055,144) - (1,980,095)
 - ส�ารองผลขาดทุนงานธุรกิจวิศวกรรม (กลับรายการ) (40,626,403) 93,940,047 (40,626,403) 93,940,047
 - ดอกเบี้ยรับ (3,679,534) (14,564,002) (2,703,441) (13,016,462)
 - เงินปันผลรับ (500,000) - (26,299,940) -
 - ต้นทุนทางการเงิน 95,511,814 66,249,696 - -
 - ตัดจ�าหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ 23 1,390,251 - 1,390,251 -
 - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 4,202,538 2,338,077 2,212,983 978,835
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์
 และหนี้สินด�าเนินงาน 751,442,598 456,017,685 217,868,249 76,259,807
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน
 - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 30,865,061 (455,339,317) 122,200,922 (318,687,729)
 - รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม (1,467,483,167) (953,733,290) (948,249,683) (702,444,455)
 - สินค้าคงเหลือ (17,539,407) 22,499,333 (17,539,407) 22,499,333
 - งานระหว่างก่อสร้าง (170,514,158) - (170,514,158) -
 - เงินประกันผลงาน (8,836,297) (57,441,962) 18,356,356 (41,444,464)
 - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6,917,295 (42,274,032) 4,263,129 (19,547,822)
 - รายได้ค้างรับจากงานบริการโครงข่าย (32,601,196) - - -
 - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (983,949) (6,696,725) (40,608) (967,082)
 - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 126,954,067 559,852,465 (168,430,913) 393,409,108
 - เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง 136,643,950 194,873,491 162,728,192 90,008,961
 - หนี้สินหมุนเวียนอื่น (3,239,874) 10,767,070 (4,575,251) 5,243,962
 - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย - (2,930,000) - (1,260,000)

เงินสดใช้ไปในการด�าเนินงาน (648,375,077) (274,405,282) (783,933,172) (496,930,381)

 - รับภาษีเงินได้ที่ขอคืน 15,646,544 - - -
 - จ่ายภาษีเงินได้ (52,018,790) (61,340,912) (16,950,212) (33,501,915)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงำน (684,747,323) (335,746,194) (800,883,384) (530,432,296)
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ)   
บรษิทั	อนิเตอร์ล้ิงค์	คอมมวินเิคช่ัน	จ�ำกดั	(มหำชน)	 	  
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที	่31	ธนัวำคม	พ.ศ.	2561	 	

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุ
พ.ศ. 2561

บำท
พ.ศ. 2560

บำท
พ.ศ. 2561

บำท
พ.ศ. 2560

บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

 - เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ (392,100,000) - (392,000,000) -

 - เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะส้ัน - 751,196,001 - 748,196,001

 - เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น (1,782) - (1,782) -

 - เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น 1,108,520 40,000,000 1,108,520 40,000,000

 - เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น - (1,108,520) - (1,108,520)

 - เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า 18,000,000 - - -

 - เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า - (18,000,000) - -

 - เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า - (33,000,000) - -

 - เงินสดรับจากการขายใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ 15 15,000,000 - 15,000,000 -

 - เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - 541,345 - 541,345

 - เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (911,901,912) (742,467,639) (182,959,294) (39,264,732)

 - เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมท่ีรวมอยู่ในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 (12,025,201) (8,890,264) - -

 - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (11,548,864) (9,640,345) (425,100) (725,750)

 - เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ 2,135,927 14,122,127 1,044,906 12,689,516

 - เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล 500,000 - 26,299,940 -

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,290,833,312) (7,247,295) (531,932,810) 760,327,860

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน  

 - เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน 21 (38,044,740) (44,744,713) - -

 - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 18 3,828,493,424 250,800,000 1,138,693,424 120,000,000

 - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 18 (2,703,535,771) - (941,966,018) -

 - เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะสั้น 18 (2,437,500) - - -

 - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 22 202,682,017 600,000,000 - -

 - เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว 22 - (1,920,000) - -

 - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 22 (208,407,732) (99,200,000) - -

 - เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 23 700,000,000 - 700,000,000 -

 - เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ 23 (4,383,865) - (4,383,865) -

 - จ่ายเงินปันผล (37,334,911) (72,484,457) (20,136,154) (72,484,457)

 - จ่ายดอกเบี้ย (93,614,590) (64,252,207) - -

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน  1,643,416,332 568,198,623 872,207,387 47,515,543

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (332,164,303) 225,205,134 (460,608,807) 277,411,107

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

ยอดคงเหลือปลำยปี  587,569,532 919,733,835 284,267,269 744,876,076
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)   
บรษิทั	อนิเตอร์ล้ิงค์	คอมมิวนเิคช่ัน	จ�ำกดั	(มหำชน)	 	  
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที	่31	ธนัวำคม	พ.ศ.	2561	 	

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุ
พ.ศ. 2561

บำท
พ.ศ. 2560

บำท
พ.ศ. 2561

บำท
พ.ศ. 2560

บำท

รำยกำรที่มิใช่เงินสด

 - เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 302,229,087 366,737,104 8,952,145 1,251,796

 - เจ้าหน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 679,450 2,225,600 - -

 - ซ้ือสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์ 
    โครงข่ายโทรคมนาคม 

   ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 24,021,065 22,485,253 - -
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมวินเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

1	 	 ข้อมูลทั่วไป

 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท) เป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตาม 
  ที่ได้จดทะเบียนไว้ คือ เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

 บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัทและ 
  บริษัทย่อยว่า “กลุ่มกิจการ”

 การประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มกิจการ คือ เป็นผู้น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
  การสือ่สารการรบัเหมาออกแบบและตดิตัง้ระบบโครงข่ายสายสญัญาณ และระบบเครอืข่าย (Network and Cabling System)  
  ส�าหรับคอมพิวเตอร์และสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงการให้บริการเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงและให้บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

2	 	 นโยบำยกำรบัญชี	

 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญซึ่งใช้ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดังต่อไปนี้

	 2.1	 เกณฑ์กำรจัดท�ำงบกำรเงิน

   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้ 
    พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพ 
    บัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท�าและ 
    น�าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบ 
    ของงบการเงิน

   การจัดท�างบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ก�าหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชี 
    ที่ส�าคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซ่ึงจัดท�าข้ึนตามกระบวนการในการน�านโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ 
    ไปถือปฏิบัติ กลุ่มกิจการเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและ 
    ประมาณการที่มีนัยส�าคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4

   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดท�าขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย 
    ในกรณีที่มีเน้ือความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทย 
    เป็นหลัก
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

2	 	 นโยบำยกำรบัญชี	(ต่อ)

	 2.2		 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่	มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรงุ	และกำรตีควำมมำตรฐำน 
	 	 	 	 ที่เกี่ยวข้อง

   2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีมี่กำรปรบัปรุง ซึง่มีผลบังคบัใช้ส�ำหรบัรอบระยะเวลำบัญชทีีเ่ริม่ต้นในหรอื 
     หลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561

    กลุม่กจิการได้ปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรงุ ซึง่มผีลบังคบัใช้ส�าหรบัรอบระยะเวลา 
     บญัชทีีเ่ริม่ต้นในหรอื หลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 และเกีย่วข้องกับกลุม่กิจการ โดยการปฏบิตัติามมาตรฐาน 
     การรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อกลุ่มกิจการ

   2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ ซึง่จะมผีลบงัคบัใช้ส�ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ต้นในหรือหลงัวัน 
     ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรไม่ได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติก่อนวัน 
     บังคับใช้

    มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและ 
     การตีความมาตรฐานบัญชีดังต่อไปนี้

    มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่องสัญญาก่อสร้าง

    มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่องรายได้

    การตคีวามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่31 (ปรบัปรงุ 2560) เรือ่งรายได้ - รายการแลกเปลีย่นเก่ียวกบับรกิารโฆษณา

    การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13  เรื่องโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
     (ปรับปรุง 2560) 

    การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15  เรื่องสัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์  
     (ปรับปรุง 2560) 

    การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 เรื่องการโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 
     (ปรับปรุง 2560) 

    มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่นีอ้้างองิหลกัการว่า รายได้จะรับรูเ้มือ่การควบคมุในสนิค้าหรอืบรกิาร 
     ได้โอนไปยังลูกค้า ซึ่งแนวคิดของการควบคุมได้น�ามาใช้แทนแนวคิดของความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ใช้อยู่เดิม

    การรับรู้รายได้ต้องปฏิบัติตามหลักการส�าคัญ 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

    1) ระบุสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

    2) ระบุแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา

    3) ก�าหนดราคาของรายการในสัญญา

    4) ปันส่วนราคาของรายการให้กับแต่ภาระที่ต้องปฏิบัติ และ

    5) รับรู้รายได้ขณะที่กิจการเสร็จสิ้นการปฏิบัติตามแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติ
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมวินเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

2	 	 นโยบำยกำรบัญชี	(ต่อ)

	 2.2		 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่	มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรงุ	และกำรตีควำมมำตรฐำน 
	 	 	 	 ที่เกี่ยวข้อง	(ต่อ)

   2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเริ่มต้นในหรือหลัง 
      วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรไม่ได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ 
      ก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)

     การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญจากวิธีปฏิบัติในปัจจุบันได้แก่

     - สินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันแต่น�ามาขายรวมกัน จะต้องรับรู้รายการแยกกัน และการให้ส่วนลดหรือการ 
       ให้ส่วนลดภายหลงั จากราคาตามสญัญาจะต้องถูกปันส่วนไปยงัแต่ละองค์ประกอบของแต่ละสนิค้าหรอืบรกิาร

     - รายได้อาจจะต้องถูกรับรู้เร็วขึ้นกว่าการรับรู้รายได้ภายใต้มาตรฐานปัจจุบัน หากสิ่งตอบแทนมีความผันแปร 
       ด้วยเหตผุลบางประการ (เช่น เงนิจงูใจ การให้ส่วนลดภายหลงั ค่าธรรมเนยีมทีก่�าหนดจากผลการปฏบิตังิาน  
       ค่าสิทธิ ความส�าเร็จของผลงาน เป็นต้น) - จ�านวนเงินขั้นต�่าของสิ่งตอบแทนผันแปรจะต้องถูกรับรู้รายได้ 
       หากไม่ได้มีความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญที่จะกลับรายการ

     - จุดที่รับรู้รายได้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม : รายได้บางประเภทที่ในปัจจุบันรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  
       ณ วันสิ้นสุดสัญญาอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นรับรู้รายได้ตลอดช่วงอายุสัญญา หรือในกรณีตรงกันข้าม

     - มีข้อก�าหนดใหม่ท่ีเฉพาะเจาะจงส�าหรับรายได้จากการให้สิทธิ การรับประกัน ค่าธรรมเนียมเริ่มแรกที่ไม่ 
       สามารถเรียกคืนได้ และสัญญาฝากขาย

     - เนื่องจากเป็นมาตรฐานฉบับใหม่จึงมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น

   2.2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรงุ ซึง่จะมผีลบงัคบัใช้ส�ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ต้นใน 
      หรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรไม่ได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
      ทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ 

     มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

     มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เรื่องเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

     มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

     การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่ 22 เรื่องรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและ 
        สิ่งตอบแทนจ่ายล่วงหน้า
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

2	 	 นโยบำยกำรบัญชี	(ต่อ)

	 2.2		 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่	มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรงุ	และกำรตีควำมมำตรฐำน 
	 	 	 	 ที่เกี่ยวข้อง	(ต่อ)

   2.2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรงุ ซึง่จะมผีลบงัคบัใช้ส�ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชท่ีีเร่ิมต้นใน 
      หรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรไม่ได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
      ทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)  

     มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ มีการอธิบายให้ 
      ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับ

     - การวัดมูลค่าของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช�าระด้วยเงินสด กิจการต้องไม่น�าเงื่อนไขการได้รับสิทธิ 
       ซึง่อยูน่อกเหนอืเงือ่นไขทางตลาดมาพจิารณาในการประมาณมลูค่ายติุธรรมของการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ 
       ที่ช�าระด้วยเงินสด ณ วันที่วัดมูลค่า แต่ต้องน�ามาปรับปรุงจ�านวนผลตอบแทนที่รวมอยู่ในจ�านวนที่วัดมูลค่า 
       ของหนี้สินที่เกิดขึ้นจากรายการดังกล่าว

     - เมื่อกิจการต้องหักจ�านวนภาระผูกพันภาษีเงินได้ของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
       และน�าส่งภาษทีีห่กัไว้ดงักล่าวซึง่โดยปกตเิป็นเงนิสด กจิการต้องจดัประเภทรายการดงักล่าวเป็นรายการจ่าย 
       โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช�าระด้วยตราสารทุนทั้งหมด เสมือนว่าไม่มีลักษณะของการช�าระด้วยยอดสุทธิ

     - การบัญชีส�าหรับการปรับปรุงเงื่อนไขของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่เปลี่ยนการจัดประเภทจากการ 
       จ่ายช�าระด้วยเงินสดเป็นการจ่ายช�าระด้วยตราสารทุน

     มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เรื่องเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ได้มีการอธิบาย 
      ให้ชัดเจนว่ากิจการร่วมลงทุน กองทุนรวม กองทรัสต์ และกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่สามารถเลือกวิธีการ 
      วัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน โดยกิจการต้องเลือก 
      วิธีการนี้ในแต่ละบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า ณ วันที่รับรู้รายการครั้งแรกของบริษัทร่วมและการร่วมค้า

     มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้มีการอธิบายให้ชัดเจน 
      เก่ียวกับการโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปยังบัญชีอื่นๆ หรือโอนจากบัญชีอื่นๆ มาเป็นอสังหาริมทรัพย ์
      เพื่อการลงทุนจะท�าได้ก็ต่อเมื่อมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์นั้นโดยมีหลักฐานสนับสนุน 
      การเปลี่ยนแปลงในการใช้งานจะเกิดขึ้นเมื่ออสังหาริมทรัพย์เข้าเงื่อนไข หรือสิ้นสุดการเข้าเงื่อนไขของ 
      อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน การเปล่ียนแปลงในความตั้งใจเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนว่า 
      เกิดการโอนเปลี่ยนประเภทของสินทรัพย์นั้น
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมวินเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

2	 	 นโยบำยกำรบัญชี	(ต่อ)

	 2.2		 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่	มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรงุ	และกำรตีควำมมำตรฐำน 
	 	 	 	 ที่เกี่ยวข้อง	(ต่อ)

   2.2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรงุ ซึง่จะมผีลบงัคบัใช้ส�ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ต้นใน 
      หรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรไม่ได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
      ทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)  

     การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22 ได้ให้หลักเกณฑ์ว่าควรใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันใด 
      มาใช้ส�าหรบัการรบัรูม้ลูค่าเมือ่เริม่แรกของสนิทรพัย์ ค่าใช้จ่ายหรอืรายได้ทีเ่กีย่วข้องกบัการจ่ายช�าระหรอืรบัช�าระ 
      สิ่งตอบแทนล่วงหน้าที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ โดยก�าหนดให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่กิจการรับรู้สินทรัพย์ 
      ที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น เงินจ่ายล่วงหน้า หรือหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น รายได้รับล่วงหน้า ที่เกิดจากการจ่ายหรือ 
      รับช�าระสิ่งตอบแทนล่วงหน้านั้น กรณีที่มีการจ่ายสิ่งตอบแทนล่วงหน้าหลายงวดให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 
      เกิดการรับรู้สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินหรือหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินในแต่ละงวดของการจ่ายสิ่งตอบแทนล่วงหน้า

     ผู้บริหารของกลุ่มกิจการอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบของการน�ามาตรฐานดังกล่าวมาใช้ปฏิบัติ

   2.2.4 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงิน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส�ำหรับ 
      รอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ต้นในหรือหลงัวันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุม่กจิกำรไม่ได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
      ทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ 

     มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่องการแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

     มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

     มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน

     การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่ องการป ้องกันความเสี่ ยงของเ งินลงทุนสุทธิ 
        ในหน่วยงานต่างประเทศ

     การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่19 เรื่องการช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

     กลุม่มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดังกล่าวข้างต้น จะน�ามาใช้แทนและยกเลกิมาตรฐานการบญัชดัีงต่อไปนี้

     มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 101 เรื่องหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ

     มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่103 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคาร 
        และสถาบันการเงิน ที่คล้ายคลึงกัน

     มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 104 เรือ่งการบญัชสี�าหรบัการปรบัโครงสร้างหนีท้ีม่ปัีญหา

     มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 เรือ่งการบญัชสี�าหรบัเงนิลงทนุในตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ

     มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรือ่งการบญัชีส�าหรบักจิการทีด่�าเนินธรุกจิเฉพาะด้านการลงทนุ

     มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 เรือ่งการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูส�าหรับเครือ่งมอื 
        ทางการเงิน

200 รายงานประจำาปี 2561



หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

2	 	 นโยบำยกำรบัญชี	(ต่อ)

	 2.2		 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่	มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรงุ	และกำรตีควำมมำตรฐำน 
	 	 	 	 ที่เกี่ยวข้อง	(ต่อ)

   2.2.4 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงิน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส�ำหรับ 
      รอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ต้นในหรอืหลงัวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุม่กจิกำรไม่ได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
      ทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)  

     มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่องการแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน ก�าหนดหลักการเกี่ยวกับการแสดง 
      รายการเครื่องมือทางการเงินเป็นหนี้สินหรือส่วนของเจ้าของ และการหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินกับหนี้สิน 
      ทางการเงิน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้กับการจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินในมุมของผู้ออกเครื่องมือ 
      ทางการเงนิ เพื่อจัดเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน และตราสารทุน รวมถึงการจัดประเภทดอกเบี้ย  
      เงินปันผล ผลก�าไรและขาดทุนที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์ที่ท�าให้สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 
      ต้องหักกลบกัน

     มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน ก�าหนดให้กิจการต้อง 
      เปิดเผยข้อมลูเพือ่ให้ผูใ้ช้งบการเงนิสามารถประเมนิเกีย่วกับความมนียัส�าคัญของเครือ่งมือทางการเงินทีม่ต่ีอฐานะ 
      การเงินและผลการด�าเนินของกิจการ และลักษณะและระดับของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือทางการเงินที่ 
      กิจการเปิดรับระหว่างรอบระยะเวลารายงานและ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งแนวทางการบริหาร 
      ความเสี่ยงดังกล่าว

     มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน กล่าวถึงการจัดประเภทรายการ  
      การวัดมูลค่า การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน การค�านวณการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
      ทางการเงิน และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

     - การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า

     - การจดัประเภทรายการและการวดัมลูค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารหนีแ้บ่งออกเป็นสามประเภท 
       ได้แก่ ราคาทุนตัดจ�าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
       โดยข้ึนอยู่กับโมเดลธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสด 
       ตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น

     - การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่า 
       ยุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน โดยกิจการสามารถเลือกรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน 
       ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยไม่สามารถโอนไปเป็นก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

     - หน้ีสินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย ยกเว้นหนี้สินทางการเงิน 
       ทีต้่องวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรมผ่านก�าไรหรอืขาดทนุ หรือกจิการเลอืกวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรมผ่านก�าไร 
       หรือขาดทุนเมื่อเข้าเงื่อนไขที่ก�าหนด

     - ตราสารอนุพันธ์จัดประเภทและวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน

201บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมวินเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

2	 	 นโยบำยกำรบัญชี	(ต่อ)

	 2.2		 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่	มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรงุ	และกำรตีควำมมำตรฐำน 
	 	 	 	 ที่เกี่ยวข้อง	(ต่อ)

   2.2.4 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงิน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส�ำหรับ 
      รอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ต้นในหรือหลงัวันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุม่กจิกำรไม่ได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
      ทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)  

     มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน กล่าวถึงการจัดประเภทรายการ 
      การวัดมูลค่า การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน การค�านวณการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
      ทางการเงิน และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ดังต่อไปนี้ (ต่อ)

     - ข้อก�าหนดการด้อยค่ากล่าวถึงการบัญชีส�าหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อ สินทรัพย์ 
       ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย หรือสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหน้ีที่วัดมูลค่า 
       ด้วยวธิมีลูค่ายตุธิรรมผ่านก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ ลูกหนีต้ามสัญญาเช่า และสินทรัพย์ทีเ่กดิจากภาระผูกพนั 
       วงเงนิสินเช่ือและสญัญาค�า้ประกนัทางการเงนิ โดยไม่จ�าเป็นต้องรอให้เกดิเหตกุารณ์ด้านเครดติข้ึนก่อน กจิการ 
       ต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นสามระดับ ในแต่ละระดับจะ 
       ก�าหนดวิธีการวัดค่าเผื่อการด้อยค่าและการค�านวณวิธีดอกเบ้ียที่แท้จริงที่แตกต่างกันไป โดยมีข้อยกเว้น 
       ส�าหรบัลกูหนีก้ารค้าหรอืสนิทรพัย์ทีเ่กดิจากสัญญาภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 ทีไ่ม่มี 
       องค์ประกอบเกีย่วกบัการจดัหาเงนิทีม่นียัส�าคญั และลูกหนีต้ามสัญญาเช่า จะใช้วิธีการอย่างง่าย (simplified  
       approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่า

     - การบัญชีป้องกันความเสี่ยงมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลกระทบในงบการเงิน ซึ่งเกิดจากกิจกรรมการบริหาร 
       ความเสี่ยงของกิจการท่ีใช้เคร่ืองมือทางการเงินในการจัดการฐานะเปิดที่เกิดขึ้นจากความเส่ียงนั้นๆ ซึ่งอาจ 
       ส่งผลกระทบต่อก�าไรหรอืขาดทนุ (หรอืก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ ในกรณขีองเงนิลงทนุในตราสารทุนทีก่จิการ 
       เลอืกแสดงการเปลีย่นแปลงมลูค่ายติุธรรมในก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่) วธิกีารดงักล่าวมเีป้าหมายในการแสดง 
       ถึงบริบทของเครื่องมือท่ีใช้ป้องกันความเสี่ยงภายใต้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึง 
       วัตถุประสงค์และผลกระทบที่เกิดขึ้น

      การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรือ่งการป้องกนัความเส่ียงของเงนิลงทนุสุทธใินหน่วย 
       งานต่างประเทศ ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการทางบัญชีที่เกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ 
       ในหน่วยงานต่างประเทศ โดยให้แนวทางในการระบุความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
       ที่เข้าเงื่อนไข ให้แนวทางเกี่ยวกับเครื่องมือป้องกันความเส่ียงในการป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน 
       หน่วยงานต่างประเทศ ว่าสามารถถือโดยกิจการใดๆ ภายในกลุ่มกิจการมิใช่เฉพาะเพียงบริษัทใหญ่เท่านั้น  
       และให้แนวทางในการทีจ่ะระบมุลูค่าทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่จากส่วนของเจ้าของไปยงัก�าไรหรอืขาดทนุ 
       ส�าหรับทั้งเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

202 รายงานประจำาปี 2561



หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

2	 นโยบำยกำรบัญชี	(ต่อ)

	 2.2		 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่	มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรงุ	และกำรตีควำมมำตรฐำน 
	 	 	 ที่เกี่ยวข้อง	(ต่อ)

   2.2.4 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงิน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส�ำหรับ 
     รอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ต้นในหรอืหลงัวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุม่กจิกำรไม่ได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
     ทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)  

     การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 19 เรื่องการช�าระหน้ีสินทางการเงินด้วยตราสารทุน 
     ให้ข้อก�าหนดทางบัญชีส�าหรับกรณีที่กิจการออกตราสารทุนให้แก่เจ้าหน้ีเพื่อช�าระหน้ีสินทางการเงินท้ังหมด 
     หรือบางส่วน กิจการต้องวัดมูลค่าตราสารทุนที่ออกให้แก่เจ้าหนี้ด้วยมูลค่ายุติธรรม กิจการต้องตัดรายการหนี้สิน 
     ทางการเงินทัง้หมดหรอืบางส่วนเม่ือเป็นไปตามข้อก�าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 ผลต่าง 
     ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหนี้สินทางการเงิน) ที่ช�าระและมูลค่ายุติธรรม 
     ของตราสารทุนที่ออกต้องรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

     ผู้บริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการน�ามาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 
     ฉบับเหล่านี้มาใช้เป็นครั้งแรก

 2.3		 ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร

   ข้อตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกับเอกชน คือ ข้อตกลงที่ผู้ประกอบการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและ/หรือ 
   เข้ามามส่ีวนร่วมในการพฒันา การด�าเนนิการ และการบ�ารงุรกัษาโครงสร้างพืน้ฐานทีจ่ดัให้มเีพือ่ให้บรกิารแก่สาธารณชน 
   ตามช่วงเวลาท่ีระบุในสัญญากับหน่วยงานภาครัฐ โดยมีการก�าหนดราคาที่ผู้ประกอบการต้องเรียกเก็บจากหน่วยงาน 
   ภาครฐัตลอดระยะเวลาของข้อตกลงในการให้บรกิารไว้ในสญัญา และหน่วยงานภาครฐัจะเป็นผูก้�ากบัดแูลมาตรฐานการ 
   ให้บรกิารและการปรบัราคาตลอดระยะเวลาของข้อตกลงในการให้บริการ รวมทัง้เป็นผู้ควบคมุส่วนได้เสยีคงเหลอืท่ีส�าคญั 
   ในโครงสร้างพื้นฐานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของข้อตกลง

   กลุ่มกิจการ (ในฐานะผู้ประกอบการก่อสร้างและการด�าเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน) รับรู้ส่ิงตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับ 
   ส�าหรับการให้บริการก่อสร้างเป็นรายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม หากกลุ่มกิจการมีสิทธิอันปราศจากเง่ือนไขตาม 
   สัญญาท่ีจะได้รับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นจากผู้ให้สัมปทาน (หน่วยงานภาครัฐ) โดยรับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วย 
   มูลค่ายุติธรรม รวมทั้ง รับรู้รายได้ของงานก่อสร้างโดยอ้างอิงกับขั้นความส�าเร็จของงานโดยวัดจากการส�ารวจอัตราส่วน 
   ของงานก่อสร้างท่ีท�าเสร็จกับงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาโดยพิจารณาจากการรับรองทางกายภาพตามเง่ือนไขท่ีได ้
   ตกลงกับลูกค้า และรับรู้รายได้ส�าหรับการด�าเนินการให้บริการเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้วตามสัญญา

   ภาระผูกพันตามสัญญาในการบ�ารุงรักษาหรือการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างนั้นส่วนที่ไม่ใช่การปรับปรุงเพ่ือยกระดับ 
   จะรับรู้และวัดมูลค่าด้วยจ�านวนประมาณการที่ดีที่สุดของรายจ่ายที่ต้องน�าไปจ่ายช�าระภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันสิ้น 
   งวดบัญชี
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	 2.4		 บัญชีกลุ่มกิจกำร	-	เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกำรร่วมกำรงำน

   2.4.1 บริษัทย่อย  

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการ (ซึ่งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเมื่อกลุ่ม
กิจการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุนและมีความสามารถที่จะ
ท�าให้เกิด ผลกระทบต่อผลตอบแทนนั้นจากการมีอ�านาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของ
บริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการมีอ�านาจในการควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจการจะไม่น�างบ
การเงินของบริษัทย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มกิจการสูญเสียอ�านาจควบคุม

กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยถือปฏิบัติตามวิธีซ้ือ 
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ส�าหรับการซื้อบริษัทย่อยประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ผู้ซ้ือโอนให้และหนี้สิน
ที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ายช�าระให้แก่เจ้าของเดิมของผู้ถูกซ้ือและส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มกิจการ 
สิ่งตอบแทนที่โอนให้รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หรือหนี้สินที่ผู้ซื้อคาดว่าจะต้องจ่ายช�าระตามข้อตกลง 
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดขึ้น มูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้
สินที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นที่รับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วัน
ที่ซื้อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือด้วยมูลค่า
ยตุธิรรมหรอืมลูค่าของสนิทรพัย์สทุธทิีร่ะบไุด้ของผูถ้กูซือ้ตามสดัส่วนของหุ้นทีถ่อืโดยส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุ

ในการรวมธุรกิจที่ด�าเนินการส�าเร็จจากการทยอยซ้ือ กลุ่มกิจการต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่กลุ่มกิจการถืออยู่ใน 
ผูถ้กูซือ้ก่อนหน้าการรวมธรุกจิใหม่โดยใช้มลูค่ายตุธิรรม ณ วนัทีซ่ือ้และรบัรูผ้ลก�าไรหรอืขาดทนุทีเ่กดิขึน้จากการ
วัดมูลค่าใหม่นั้นในก�าไรหรือขาดทุน

สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือ การเปล่ียนแปลง 
ในมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู้ภายหลังวันที่ซ้ือซ่ึงจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หรือหนี้
สินให้รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่งจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของต้องไม่มีการ 
วัดมูลค่าใหม่ และให้บันทึกการจ่ายช�าระในภายหลังไว้ในส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกินของมูลค่าสิ่งตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ 
วนัซือ้ธรุกจิของส่วนได้เสยีในส่วนของเจ้าของของผู้ถกูซือ้ทีผู้่ซือ้ถอือยูก่่อนการรวมธรุกจิ ทีม่ากกว่ามลูค่ายติุธรรม
สุทธิ ณ วันที่ซื้อของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มา ต้องรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่
โอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วน
ของเจ้าของของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย
ที่ได้มาเนื่องจากการซื้อในราคาต�่ากว่ามูลค่ายุติธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังก�าไรขาดทุน 

กจิการจะตดัรายการบญัชรีะหว่างกนั ยอดคงเหลอื และก�าไรทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้จรงิระหว่างกนัในกลุม่กจิการ ขาดทุน
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงก็จะตัดรายการในท�านองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกัน
เกิดการด้อยค่า นโยบายการบญัชขีองบรษิทัย่อยได้ถกูปรบัปรงุเพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบายการบญัชขีองกลุม่กจิการ
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   2.4.2 รำยกำรกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม  

กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนที่เป็นของเจ้าของของกลุ่ม
กิจการ ส�าหรับการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนที่จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชี
ของสนิทรพัย์สทุธขิองหุน้ทีซ่ือ้มาในบรษิทัย่อย และก�าไรหรอืขาดทนุจากการขายส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุ
จะถูกบันทึกในส่วนของของเจ้าของ

   2.4.3 กำรจ�ำหน่ำยบริษัทย่อย

เมื่อกลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุม ต้องหยุดรวมบริษัทย่อยในการจัดท�างบการเงินรวม ส่วนได้เสียในกิจการท่ี
เหลอือยูจ่ะวดัมลูค่าใหม่โดยใช้มลูค่ายตุธิรรม การเปล่ียนแปลงในมลูค่าจะรบัรูใ้นก�าไรหรอืขาดทนุ มลูค่ายตุธิรรม
นั้นจะถือเป็นมูลค่าตามบัญชีเริ่มแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่าในเวลาต่อมา 
ของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ในรูปของบริษัทร่วม กิจการร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงิน ส�าหรับทุกจ�านวนท่ีเคย 
รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการน้ันจะถูกปฏิบัติเสมือนว่ากลุ่มกิจการมีการจ�าหน่าย
สินทรัพย์หรือหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้นออกไป

   2.4.4 กำรร่วมกำรงำน

เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจัดประเภทเป็นการด�าเนินงานร่วมกันหรือการร่วมค้า โดยขึ้นอยู่กับสิทธิและ
ภาระผูกพันตามสัญญาของผู้เข้าร่วมการงานนั้นมากกว่าโครงสร้างรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน 

     การด�าเนินงานร่วมกัน

การร่วมการงานจัดประเภทเป็นการด�าเนินงานร่วมกันเมื่อกลุ่มกิจการมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนี้
สนิทีเ่กีย่วข้องกบัการร่วมการงานนัน้ โดยรบัรู้สทิธโิดยตรงในสนิทรพัย์ หน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่ายของการด�าเนนิ
งานร่วมกัน และส่วนแบ่งในสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายที่ร่วมกันถือครองหรือก่อข้ึน ซึ่งรายการดัง
กล่าวจะแสดงรวมกับรายการแต่ละบรรทัดในงบการเงิน

     การร่วมค้า

การร่วมการงานจัดประเภทเป็นการร่วมค้าเมื่อกลุ่มกิจการมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนั้น เงิน
ลงทุนในการร่วมค้ารับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสีย

   2.4.5 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้า จะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการ 
ด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ 
สิ่งตอบแทนที่คาดว่าต้องจ่าย ต้นทุนจะรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องจากการได้มาของเงินลงทุนนี้
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2	 นโยบำยกำรบัญชี	(ต่อ)

	 2.5		 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ

   2.5.1 สกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนและสกุลเงินที่ใช้น�ำเสนองบกำรเงิน

รายการท่ีรวมในงบการเงนิของแต่ละบรษิทัในกลุม่กจิการวดัมลูค่าโดยใช้สกุลเงนิของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิ
หลักที่แต่ละบริษัทด�าเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงิน
ที่ใช้ในการด�าเนินงานและสกุลเงินที่ใช้น�าเสนองบการเงินของกลุ่มกิจการ

   2.5.2 รำยกำรและยอดคงเหลือ

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน
ที่เกิดรายการ รายการก�าไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายช�าระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่
เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้น
ปีได้บันทึกไว้ในก�าไรหรือขาดทุน 

เมื่อมีการรับรู้รายการก�าไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ องค์ประกอบของ
อตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดของก�าไรหรอืขาดทนุนัน้จะรบัรูไ้ว้ในก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนด้วย ในทางตรงข้ามการรับ
รู้ก�าไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตัวเงินไว้ในก�าไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด
ของก�าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในก�าไรหรือขาดทุนด้วย   

 2.6		 อนุพันธ์ทำงกำรเงิน

กลุ่มกิจการรับรู้อนุพันธ์ทางการเงินเม่ือเริ่มแรกตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ในสัญญา และวัดมูลค่าอนุพันธ์ทางการเงิน
แต่ละประเภทใหม่ภายหลังการรับรู้เม่ือเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม รายการก�าไรและขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงินซึ่ง
เกีย่วข้องกับเงนิกูย้มืจะน�ามาหกักลบกนัในการน�าเสนอรายงานทางการเงนิโดยแสดงอยูใ่นต้นทนุทางการเงนิในก�าไรหรอื
ขาดทนุ ส่วนรายการก�าไรและขาดทนุจากอนพุนัธ์ทางการเงนิซึง่เกีย่วข้องกบัรายการค้าปกตจิะน�ามาหกักลบกันในการน�า
เสนอรายงานทางการเงิน โดยแสดงอยู่ในรายได้หรือค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทุน

	 2.7		 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดรวมถงึ เงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม 
และเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

	 2.8		 ลูกหนี้กำรค้ำ

ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และวัดมูลค่าต่อมาด้วยจ�านวนเงินท่ีเหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัย 
จะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันส้ินปี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคือผลต่างระหว่างราคาตามบัญช ี
ของลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน 
โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
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2	 นโยบำยกำรบัญชี	(ต่อ)

	 2.9		 สินค้ำคงเหลือ

 สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า ราคาทุนของสินค้าค�านวณโดยวิธีถัว
เฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินค้านั้น เช่น ค่า
อากรขาเข้าและค่าขนส่ง หกัด้วยส่วนลดจากการจ่ายเงนิตามเงือ่นไข ส่วนลดจากการรบัประกนัสินค้า หรอืส่วนลดการน�า
บตัรส่วนลดไปขึน้เป็นเงนิสด (Rebate) ต้นทนุของสนิค้าส�าเรจ็รปูและงานระหว่างท�าประกอบด้วยค่าออกแบบ ค่าวตัถดุบิ 
ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซึ่งปันส่วนตามเกณฑ์การด�าเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวม
ต้นทุนการกู้ยืม  มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ี
จ�าเป็นเพื่อให้สินค้านั้นส�าเร็จรูปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ล้า
สมัย หรือเสื่อมคุณภาพเท่าที่จ�าเป็น 

	 2.10	 สัญญำวิศวกรรมก่อสร้ำง

สญัญาวศิวกรรมก่อสร้างคอืสญัญาทีเ่จรจาเฉพาะเจาะจงเพ่ือก่อสร้างสนิทรพัย์รายการเดยีวหรอืหลายรายการซึง่สมัพนัธ์
กันอย่างใกล้ชิดหรือต้องพึ่งพากันในด้านการออกแบบ เทคโนโลยีและหน้าที่หรือเช่ือมโยงกันด้วยวัตถุประสงค์ในการใช้
ประโยชน์ขั้นสุดท้าย

เมือ่ผลการด�าเนนิงานตามสญัญาวศิวกรรมก่อสร้างไม่สามารถประมาณการได้อย่างน่าเชือ่ถอื รายได้ตามสญัญาวศิวกรรม
ก่อสร้างจะรบัรูไ้ด้ไม่เกนิกว่าต้นทนุตามสญัญาซึง่ค่อนข้างแน่ว่าจะได้รบัคนื ต้นทนุตามสญัญาจะรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในงวด
เมื่อเกิดขึ้น

เมือ่ผลการด�าเนนิงานตามสญัญาวศิวกรรมก่อสร้างสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชือ่ถอื และมคีวามเป็นไปได้ทีส่ญัญา
วิศวกรรมก่อสร้างจะมีก�าไร ให้รับรู้รายได้ตลอดระยะเวลาของสัญญาวิศวกรรมก่อสร้าง เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ 
ที่ต้นทุนวิศวกรรมก่อสร้างทั้งหมดเกินกว่ารายได้ค่าวิศวกรรมก่อสร้างทั้งหมด กลุ่มกิจการจะรับรู้ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด
ขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายทันที

ในการก�าหนดขั้นความส�าเร็จของงานวิศวกรรมก่อสร้าง จะไม่พิจารณาต้นทุนวิศวกรรมก่อสร้างที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด
ท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมในอนาคต ซึ่งแสดงอยู่ในรูปสินค้าคงเหลือ จ�านวนเงินที่จ่ายเป็นเงินล่วงหน้า หรือสินทรัพย์อ่ืน  
ขึ้นอยู่กับลักษณะของต้นทุน

กลุ่มกิจการแสดงจ�านวนเงินทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผู้ว่าจ้างส�าหรับงานก่อสร้างทุกสัญญาเป็นสินทรัพย์ของ
กิจการส�าหรับต้นทุนท่ีเกิดขึ้นและก�าไรที่รับรู้ (หักด้วยรายการขาดทุนที่รับรู้แล้ว) สูงกว่าจ�านวนเงินงวดท่ีเรียกเก็บ  
ซึง่จ�านวนเงนิทีเ่รยีกเกบ็ทีล่กูค้ายงัไม่ได้ช�าระและจ�านวนเงนิประกนัผลงานจะรวมอยูภ่ายใต้หวัข้อ รายได้ค้างรบัจากการ
ให้บริการติดตั้งโครงข่าย กลุ่มกิจการจะแสดงจ�านวนเงินทั้งสิ้นที่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องจากกิจการส�าหรับงานก่อสร้าง 
ทกุสญัญาเป็นหนีส้นิของกลุม่กิจการส�าหรบัจ�านวนเงนิทีเ่รียกเกบ็มากกว่าต้นทุนทีเ่กดิขึน้และก�าไรทีร่บัรู ้(หกัด้วยรายการ
ขาดทุนที่รับรู้แล้ว)
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2	 นโยบำยกำรบัญชี	(ต่อ)

	 2.11	 เงินลงทุนอื่น

 กลุ่มกิจการจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและการร่วมค้าเป็นประเภทเงิน
ลงทุนทั่วไป การจัดประเภทขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายขณะลงทุน โดยฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ก�าหนดการจัดประเภทที่เหมาะสม
ส�าหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทอย่างสม�่าเสมอ

เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ

เงินลงทุนทั่วไปแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า

กลุ่มกิจการจะทดสอบค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น หากว่าราคา
ตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มกิจการจะบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่ารวมไว้ใน
ก�าไรหรือขาดทุน

ในการจ�าหน่ายเงนิลงทนุ ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธทิีไ่ด้รับจากการจ�าหน่ายเมือ่เปรยีบเทยีบกบัราคาตามบญัชขีอง
เงนิลงทนุนัน้จะบนัทกึรวมอยูใ่นงบก�าไรขาดทนุ กรณทีีจ่�าหน่ายเงนิลงทนุทีถ่อืไว้ในตราสารหนีห้รอืตราสารทนุชนดิเดยีวกนั
ออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จ�าหน่ายจะก�าหนดโดยใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน�้าหนักของราคาตามบัญชีจาก
จ�านวนทั้งหมดที่ถือไว้  

 2.12	 เงินลงทุนในตรำสำรอนุพันธ์

เงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์แสดงด้วยราคาทุน กลุ่มกิจการใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน�้าหนักในการค�านวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในการจ�าหน่ายเงินลงทุนน้ันจะบันทึกร่วมอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กรณีที่จ�าหน่ายเงินลงทุนท่ีกลุ่มกิจการถือไว้ใน
ตราสารอนพุนัธ์ออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชขีองเงนิลงทนุทีจ่�าหน่ายจะก�าหนดโดยใช้วธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของราคา
ตามบัญชีจากจ�านวนทั้งหมดที่ถือไว้
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2	 นโยบำยกำรบัญชี	(ต่อ)

	 2.13	 ที่ดิน	อำคำร	และอุปกรณ์

 ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์รบัรูเ้มือ่เริม่แรกตามราคาทนุ หลังจากนัน้อาคารและอปุกรณ์แสดงด้วยราคาทนุเดมิหักค่าเสือ่ม
ราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) โดยราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ประกอบด้วยราคาซื้อ
และต้นทุนทางตรงอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัหาสินทรพัย์เพือ่ให้สินทรพัย์นัน้อยูใ่นสถานทีแ่ละสภาพทีพ่ร้อมจะใช้งานได้
ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร รวมทั้งต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นส�าหรับการรื้อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่
ตั้งของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นภาระผูกพันที่เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มกิจการได้สินทรัพย์นั้นมาหรือเป็นผลจากการใช้สินทรัพย์นั้นในช่วง
เวลาหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสม 
เมือ่ต้นทนุนัน้เกดิขึน้และคาดว่าจะให้ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตแก่กลุม่กจิการและต้นทนุดงักล่าวสามารถวดัมลูค่า
ได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออก ส�าหรับค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา
อื่นๆ กลุ่มกิจการจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสือ่มราคาค�านวณโดยวธิเีส้นตรงจากราคาทนุหกัด้วยมลูค่าคงเหลือโดยประมาณ เพือ่ลดราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์
แต่ละชนิดตามอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ ยกเว้นที่ดินซึ่งมีอายุการใช้งานไม่จ�ากัด

ส่วนปรับปรุงที่ดิน  10 ปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  10 ถึง 30 ปี
ระบบสาธารณูปโภค  10 ถึง 20 ปี
เครื่องใช้ส�านักงานและเครื่องตกแต่ง   5 ปี
เครื่องมือและอุปกรณ์  3 ถึง 10 ปี
ยานพาหนะ   5 ปี
อุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม  5 ถึง 25 ปี

ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์ให้เหมาะสม 

ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืนทันที

ผลก�าไรหรอืขาดทนุทีเ่กดิจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์ค�านวณโดยเปรยีบเทยีบจากสิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ด้รบัจากการจ�าหน่าย
สินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้บัญชีผลก�าไรหรือขาดทุนอื่นสุทธิในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 

 

209บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมวินเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

2	 นโยบำยกำรบัญชี	(ต่อ)

	 2.14	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สิทธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สทิธกิารใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์โดยทีซ่ือ้มามลัีกษณะเฉพาะบนัทกึเป็นสินทรพัย์โดยค�านวณจากต้นทนุในการได้มาและ
การด�าเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถน�ามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจ�าหน่ายตามวิธีเส้นตรงตลอด
อายุประมาณการให้ประโยชน์เป็นระยะเวลา 5 และ 15 ปี

ต้นทุนที่ใช้ในการบ�ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

	 2.15	 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์

สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด เช่น ค่าความนิยม ซึ่งไม่มีการตัดจ�าหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็น
ประจ�าทกุปี สนิทรพัย์อืน่ทีม่กีารตดัจ�าหน่ายจะมกีารทบทวนการด้อยค่าเมือ่มเีหตกุารณ์หรอืสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตาม
บญัชอีาจสงูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนื รายการขาดทนุจากการด้อยค่าจะรบัรูเ้มือ่ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์สงูกว่า
มลูค่าสทุธทิีค่าดว่าจะได้รบัคนื ซึง่หมายถงึจ�านวนทีส่งูกว่าระหว่างมลูค่ายตุธิรรมหักต้นทนุในการขายเทยีบกบัมลูค่าจาก
การใช้สินทรัพย์ซึ่งถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า 
สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูก
ประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

 2.16	 สัญญำเช่ำระยะยำว

สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีที่กลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ

สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่  
สญัญาเช่านัน้ถือเป็นสญัญาเช่าด�าเนนิงาน เงนิทีต้่องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าดงักล่าว (สทุธจิากสิง่ตอบแทนจงูใจทีไ่ด้รบัจาก
ผู้ให้เช่า) จะบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมด 
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
ของจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า

จ�านวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบ้ียคงที่ต่อหนี้สิน 
คงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สิน 
ระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อท�าให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็น
อตัราคงทีส่�าหรบัยอดคงเหลอืของหนีส้นิทีเ่หลอือยู ่สนิทรพัย์ทีไ่ด้มาตามสญัญาเช่าการเงนิจะคดิค่าเสือ่มราคาตลอดอายุ
การใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า

 

210 รายงานประจำาปี 2561



หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

2	 นโยบำยกำรบัญชี	(ต่อ)

	 2.17	 เงินกู้ยืม

เงินกู้ยืมรับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยมลูค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดท�ารายการที่เกิดขึ้น โดยเงินกู้ยืม
วัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทน (หักด้วย
ต้นทุนการจัดท�ารายการท่ีเกิดข้ึน) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อช�าระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอด
ช่วงเวลาการกู้ยืม 

ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกู้มาจะรับรู้เป็นต้นทุนการจัดท�ารายการเงินกู้เมื่อมีความเป็นไปได้ที่กลุ่มกิจการจะใช้
วงเงนิกูบ้างส่วนหรอืทัง้หมด โดยค่าธรรมเนยีมดงักล่าวจะถกูตัง้พกัไว้รอการรับรูเ้มือ่มกีารเบกิใช้เงนิกู ้แต่ถ้าหากไม่มหีลกั
ฐานที่มีความเป็นไปได้ที่กลุ่มกิจการจะใช้วงเงินกู้บางส่วนหรือทั้งหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ส�าหรับการให้บริการสภาพคล่องและจะตัดจ�าหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกู้ที่เกี่ยวข้อง

เงนิกูย้มืจดัประเภทเป็นหนีส้นิหมนุเวยีนเมือ่กลุ่มกจิการไม่มสิีทธอินัปราศจากเงือ่นไขให้เล่ือนช�าระหนีอ้อกไปอกีเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ต้นทุนกำรกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมที่กู้มาทั่วไปและที่กู้มาโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิต
สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขต้องน�ามารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์นั้น โดยสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขคือสินทรัพย์ที่
จ�าเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรียมสินทรัพย์น้ันให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย  
การรวมต้นทุนการกู้ยมืเป็นราคาทนุของสินทรพัย์ต้องสิน้สุดลงเมือ่การด�าเนินการส่วนใหญ่ ทีจ่�าเป็นในการเตรียมสนิทรพัย์
ที่เข้าเงื่อนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายได้เสร็จสิ้นลง

รายได้จากการลงทุนที่เกิดจากการน�าเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยเฉพาะ ที่ยังไม่ได้น�าไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขไป
ลงทุนเป็นการชั่วคราวก่อน ต้องน�ามาหักจากต้นทุนการกู้ยืมที่สามารถตั้งขึ้นเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ 

ต้นทุนการกู้ยืมอื่น ๆ ต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
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2	 นโยบำยกำรบัญชี	(ต่อ)

	 2.18	 ภำษีเงินได้งวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ส�าหรบังวดประกอบด้วย ภาษเีงนิได้ของงวดปัจจบุนัและภาษเีงนิได้รอการตดับญัช ีภาษีเงนิได้จะรบั
รู้ในก�าไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เก่ียวข้องกับรายการท่ีรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรายการที่รับรู้
โดยตรงไปยงัส่วนของเจ้าของ ในกรณนีี ้ภาษเีงนิได้ต้องรบัรูใ้นก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่หรอืโดยตรงไปยงัส่วนของเจ้าของ 
ตามล�าดับ

ภาษเีงนิได้ของงวดปัจจบุนัค�านวณจากอตัราภาษตีามกฎหมายภาษทีีม่ผีลบงัคบัใช้อยูห่รอืทีค่าดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมผีล
บงัคบัใช้ภายในสิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงานในแต่ละประเทศทีบ่ริษทัแต่ละบรษัิทในกลุม่กจิการต้องด�าเนนิงานอยูแ่ละเกิด
รายได้เพื่อเสียภาษี ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีที่มีสถานการณ์ 
ที่การน�ากฎหมายภาษีอากรไปปฏิบัติ ข้ึนอยู่กับการตีความและจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจ�านวน
ที่คาดว่าจะต้องจ่ายช�าระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตั้งเต็มจ�านวนตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างช่ัวคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสิน 
และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน 

อย่างไรกต็าม กลุ่มกจิการจะไม่รบัรูภ้าษเีงนิได้รอการตดับญัชทีีเ่กิดจากการรบัรูเ้ริม่แรกของรายการสนิทรพัย์หรอืรายการ
หนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการน้ันไม่มีผลกระทบต่อก�าไรหรือขาดทุน 
ทั้งทางบัญชีหรือทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีค�านวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่
หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานและคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะน�าไปใช้
เมือ่สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชทีีเ่กีย่วข้องได้ใช้ประโยชน์ หรอืหนีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชไีด้มกีารจ่ายช�าระ

สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุม่กจิการจะมีก�าไรทางภาษเีพยีงพอทีจ่ะ
น�าจ�านวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการได้ตั้งภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยพิจารณาจากผลต่างชั่วคราว
ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ต้องเสียภาษี เว้นแต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับ
รายการผลต่างช่ัวคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดข้ึนได้ภายในระยะ
เวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเม่ือกลุ่มกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายทีจ่ะน�าสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้ของงวดปัจจบุนัมาหกักลบกบัหนีส้นิภาษเีงนิได้ของงวดปัจจบุนั และทัง้สนิทรพัย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บ
ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัโดยการเรยีกเกบ็เป็นหน่วยภาษเีดยีวกันหรอืหน่วยภาษต่ีางกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหนีสิ้นและสินทรัพย์
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ
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2	 นโยบำยกำรบัญชี	(ต่อ)

	 2.19	 ผลประโยชน์พนักงำน

กลุม่กจิการได้จัดให้มีโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานซึง่ประกอบด้วยโครงการสมทบเงนิและโครงการผลประโยชน์

โครงกำรสมทบเงิน

กลุ่มกิจการจัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพซ่ึงก�าหนดให้มีการจ่ายสมทบเข้ากองทุนโดยพนักงานและกลุ่มกิจการ และถูก
บริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้อง
จ่ายเงินเพิ่ม เม่ือได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายให้พนักงานทั้งหมดส�าหรับการให้
บรกิารจากพนกังานท้ังในอดตีและปัจจุบนั กลุม่กจิการรบัรูเ้งนิสมทบดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานในก�าไร
หรือขาดทุนเมื่อถึงก�าหนดช�าระ

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ

กลุม่กจิการจดัให้มผีลประโยชน์พนกังานหลงัการเลกิจ้างหรอืเกษยีณอายเุพือ่จ่ายให้แก่พนกังานตามกฎหมายแรงงานเมือ่
อยู่ครบวาระการท�างานตามข้อตกลงระหว่างกลุ่มกิจการและพนักงาน โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ 
จ�านวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทน  

หนีส้นิส�าหรบัโครงการผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายจุะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิด้วยมลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนั ณ 
วันท่ีสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หน้ีสินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุค�านวนโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ
ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแส
เงนิสดออกในอนาคต โดยใช้อตัราผลตอบแทนของหลักทรพัย์รฐับาลซึง่เป็นสกลุเงินเดยีวกบัสกลุเงนิทีจ่ะจ่ายภาระผกูพนั 
และวันครบก�าหนดของหลักทรัพย์ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องช�าระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

ก�าไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปล่ียนแปลงในข้อสมมติฐาน
จะรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น 

ต้นทุนบริการในอดีตจะรับรู้ทันทีในก�าไรหรือขาดทุน

	 2.20	 ประมำณกำรหนี้สิน

กลุ่มกิจการจะบันทึกประมาณการหนี้สิน อันเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดท�าไว้อันเป็น
ผลสืบเนื่อง มาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการช�าระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้กลุ่มกิจการ
ต้องสูญเสียทรัพยากรออกไปและประมาณการจ�านวณที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ
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2	 นโยบำยกำรบัญชี	(ต่อ)

	 2.21	 ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามัญที่กิจการสามารถก�าหนดเงินปันผลได้อย่างอิสระจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของเจ้าของ

ต้นทนุทีเ่พิม่ขึน้เกีย่วข้องกบัการออกหุน้ใหม่แสดงเป็นรายการหกัในส่วนของเจ้าของด้วยจ�านวนเงนิสทุธจิากภาษ ีโดยน�า
ไปหักจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการออกหุ้นดังกล่าว

 2.22	 กำรรับรู้รำยได้

รายได้ประกอบด้วยมลูค่ายตุธิรรมทีจ่ะได้รบัจากการขายสนิค้าและบรกิารซึง่เกดิขึน้จากกิจกรรมตามปกติของกลุม่กจิการ 
รายได้จะแสดงด้วยจ�านวนเงินสุทธิจากภาษีขาย การรับคืน เงินคืนและส่วนลด รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อผู้ซื้อรับ
โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส�าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้า รายได้จากการให้บริการแก่ลูกค้ารับรู้โดย
ใช้วิธีอัตราส่วนของบริการที่ให้จนถึงปัจจุบันเทียบกับบริการทั้งสิ้นที่ต้องให้

รายได้ของงานวิศวกรรมก่อสร้างอ้างอิงกับขั้นความส�าเร็จของงานโดยวัดจากอัตราส่วนจากต้นทุนการก่อสร้างที่ท�าเสร็จ
จนถึงปัจจุบัน เทียบกับประมาณการต้นทุนค่าก่อสร้างทั้งหมด รายได้จากการให้บริการอื่นๆ รับรู้เมื่อได้ให้บริการตาม
สัญญาหรือออกใบแจ้งหนี้

รายได้ดอกเบี้ยต้องรับรู้ตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างซึ่งเป็นไปตามเนื้อหาของข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

	 2.23	 กำรจ่ำยเงินปันผล

เงินปันผลท่ีจ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทจะรับรู้ในด้านหนี้สินในงบการเงินของกลุ่มกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่
ประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล

 2.24	 ข้อมูลจ�ำแนกตำมส่วนงำน

ส่วนงานด�าเนนิงานได้ถกูรายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในทีน่�าเสนอให้ผูม้อี�านาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการด�าเนนิ
งาน ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนงานด�าเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ท�าการ 
 ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
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3	 กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน

การด�าเนินงานของกลุ่มกิจการมีความเส่ียงทางด้านการเงินที่หลากหลายซึ่งรวมถึง ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ความเสี่ยง
อัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านทุน

 3.1		 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

กลุ่มกิจการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากสัญญาซื้ออุปกรณ์ในสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาและสกุลเงินยูโร สัญญาอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าท่ีใช้ในแผนป้องกันความเส่ียงจะมีช่วงอายุครบก�าหนด
ระหว่าง 19 วันและ 809 วัน ซึ่งสอดคล้องกับข้อผูกมัดการซื้อที่เกี่ยวข้อง

 3.2		 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย

เนื่องจากกลุ่มกิจการไม่มสีินทรัพยท์ี่อา้งอิงอตัราดอกเบี้ยอย่างมีนยัส�าคญั ดงันัน้รายได้และกระแสเงนิสดจากการด�าเนิน
งานของกลุ่มกิจการจึงไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เป็นความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยท่ีเกิดขึ้นใน
กลุม่กจิการ กลุม่กิจการรกัษาระดบัสดัส่วนการกู้ยมืเงนิให้อยูใ่นระดับท่ีเหมาะสมอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้กลุม่กจิการ มสีภาพ
คล่องสูงที่สุดในขณะที่ต้นทุนการกู้ยืมต�่าที่สุด 

	 3.3		 ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง

กลุม่กจิการจดัการความเสีย่งด้านสภาพคล่อง โดยการรกัษาระดบัเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดไว้อย่างพอเพยีง อีก
ทัง้กลุม่กิจการยงัจดัให้มวีงเงนิสนิเชือ่จากธนาคาร กลุ่มกจิการพจิารณาความต้องการกระแสเงนิสดในอนาคต ผ่านแผนการ
เงินประจ�าปี รวมถึงแผนการเงินประจ�าปีส�าหรับปีต่อไปได้ผ่านการพิจารณาให้เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้ความมั่นใจว่าการ
ประมาณการส�าหรับความต้องการในอนาคตจะมีการจัดหาวงเงินสินเชื่ออย่างเหมาะสม

 3.4		 ควำมเสี่ยงด้ำนทุน

กลุ่มกิจการมีนโยบายที่จะบริหารทุนเพื่อให้มีความสามารถในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสามารถให้ผลประโยชน์
แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ในอนาคตกลุ่มกิจการอาจจะปรับจ�านวนเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้สามารถมี 
โครงสร้างทุนที่เหมาะสม กลุ่มกิจการได้มีการท�าแผนทางการเงินประจ�าปี เพื่อประมาณการเงินปันผลทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตทุกปี
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4	 ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส�ำคัญ	ข้อสมมติฐำน	และกำรใช้ดุลยพินิจ

การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์
ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น

กลุม่กิจการมกีารประมาณการทางบญัชแีละใช้ข้อสมมตฐิานท่ีเกีย่วข้องกบัเหตกุารณ์ในอนาคต ผลของการประมาณการทางบญัชี
อาจไม่ตรงกบัผลทีเ่กดิขึน้จรงิ ประมาณการทางการบญัชทีีส่�าคญัและข้อสมมตฐิานทีม่คีวามเสีย่งอย่างเป็นสาระส�าคญัทีอ่าจเป็น
เหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า ได้แก่

รายได้และต้นทุนธุรกิจวิศวกรรมก่อสร้าง

รายได้และต้นทุนธุรกิจวิศวกรรมก่อสร้างรับรู้ด้วยวิธีอ้างอิงกับขั้นความส�าเร็จของงานโดยวัดจากอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ท�า
เสร็จกับงานก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญาโดยพิจารณาประกอบกับอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จจากการส�ารวจทางกายภาพโดย
วิศวกรผู้บริหารโครงการร่วมกับเจ้าของหรือลูกค้า

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ และเครื่องมือทางการเงินอื่น

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินซึ่งไม่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องวัดมูลค่าโดยใช้วิธีเทคนิคการประเมินมูลค่า กลุ่ม
กจิการใช้ดลุยพนิจิในการเลอืกวธิกีารและตัง้ข้อสมมตฐิาน ซึง่ส่วนใหญ่อ้างองิจากสถานะของตลาดทีม่อียู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน

ประมาณการส�ารองค่าประกันงานธุรกิจวิศวกรรม

กลุ่มกิจการรับประกันการคุณภาพส�าหรับธุรกิจวิศวกรรมก่อสร้างเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี ประมาณการส�ารองค่าใช้จ่ายการ
รับประกันงานธุรกิจวิศวกรรมก่อสร้าง ณ วันสิ้นปีเป็นจ�านวนที่ผู้บริหารคาดว่าจะเกิดค่าใช้จ่ายจากการรับประกันสินค้าโดย
ประมาณจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต

ประมาณการผลขาดทุนส�าหรับธุรกิจวิศวกรรมก่อสร้าง

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุยพนิจิในการประมาณการผลขาดทนุทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากธรุกจิวศิวกรรมก่อสร้างแต่ละโครงการจากประมาณ
การต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของการก่อสร้าง ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ผลจากการตรวจสอบหนี้สินที่
ยงัไม่ได้รบัการบนัทกึ ยอดคงเหลอืของใบสัง่ซือ้ทีย่งัไม่ได้ออกใบแจ้งหนี ้และต้นทนุทีค่าดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตเพือ่ให้งานเสรจ็ 
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5	 ข้อมูลจ�ำแนกตำมส่วนงำน	-	งบกำรเงินรวม

ส่วนงานท่ีรายงานอ้างอิงจากรายงานภายในของกลุ่มกิจการซึ่งถูกสอบทานโดยผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานคือ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร
และประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงาน ผูม้อี�านาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการด�าเนนิงานได้พจิารณาแล้วว่าส่วนงานทีร่ายงาน มดีงันี้

กลุ่มกิจการมีส่วนงานทางธุรกิจท่ีรายงานสามส่วนงาน ซ่ึงประกอบด้วย ส่วนงานธุรกิจจัดจ�าหน่าย ส่วนงานธุรกิจบริการ
โทรคมนาคม และส่วนงานธุรกิจวิศวกรรม 

ทั้งนี้ผู้มีอ�านาจสูงสุดด้านการด�าเนินงานใช้ก�าไรขั้นต้นในการพิจารณาผลการด�าเนินงานแต่ละเดือน

ลูกค้ำรำยใหญ่

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวน 1 ราย จากส่วนงานธุรกิจบริการ
โทรคมนาคม และจ�านวน 2 รายจากส่วนงานธุรกิจวิศวกรรม ซึ่งมีรายการกับกลุ่มกิจการคิดเป็นเงินประมาณร้อยละ 43.28 ของ
รายได้ทั้งหมดหรือเป็นจ�านวน 2,323.84 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 ไม่มี)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำย
ล้ำนบำท

ธุรกิจบริกำร
โทรคมนำคม

ล้ำนบำท
ธุรกิจวิศวกรรม

ล้ำนบำท
รวม

ล้ำนบำท

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

รายได้ 2,118.57 2,001.56 1,588.22 1,065.75 1,622.41 1,151.13 5,329.20 4,218.44
ก�าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 522.19 435.67 373.54 265.09 36.74 (103.50) 932.47 597.26
รายได้อื่น 40.68 32.56
รายได้สุทธิ 973.15 629.82
ส่วนแบ่งขาดทุน
   จากเงินลงทุน
   ในการร่วมค้า (17.19) (4.56)
ค่าใช้จ่ายในการขาย
   และบริการ
   และค่าใช้จ่าย
   ในการบริหาร (462.71) (472.62)
ต้นทุนทางการเงิน (95.51) (66.25)
ภาษีเงินได้ (83.16) (16.83)
ก�าไรสุทธิ 314.58 69.56
ที่ดิน อาคาร
   และอุปกรณ์ สุทธิ 417.85 255.43 3,563.78 3,068.47 4.56 3.44 3,986.19 3,327.34
สินทรัพย์รวม 1,351.46 1,677.37 5,411.11 4,287.51 2,704.13 1,161.74 9,466.70 7,129.62
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6	 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

เงินสดในมือ 1,755,452 1,512,598 517,452 801,292

เงินฝากธนาคาร

   - ออมทรัพย์ 469,095,105 852,872,156 204,361,552 696,358,689

   - กระแสรายวัน 103,435,320 60,195,956 69,175,995 45,604,139

เงินฝากประจ�าไม่เกิน 3 เดือน 13,283,655 5,153,125 10,212,270 2,111,956

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 587,569,532 919,733,835 284,267,269 744,876,076

เงินฝากของกลุ่มกิจการประกอบด้วยเงินฝากธนาคารภายในประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เงินฝากธนาคารมีอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 0.125 ถึงร้อยละ 1.00 ต่อปี (พ.ศ. 2560 มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.125 ถึงร้อยละ 1.00 ต่อปี) 

7	 เงินฝำกธนำคำรที่มีข้อจ�ำกัดในกำรใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้เป็นเงินฝากธนาคารเพื่อเป็นหลักค�้าประกันวงเงินสินเชื่อ 
(วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต วงเงินทรัสต์รีซีท และวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า) จ�านวน 400 ล้านบาท และเป็นเงิน
ฝากประจ�า 36 เดือน เพื่อเป็นหลักค�้าประกันวงเงินกู้ยืมส�าหรับงานบริการติดตั้งโครงข่ายจ�านวน 100,000 บาท

8	 เงินลงทุนระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เงินฝากประจ�าไม่เกิน 12 เดือนมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.90 ต่อปี (พ.ศ. 2560 อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 0.90 ต่อปี)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

เงินฝากประจ�าไม่เกิน 12 เดือน 201,782 200,000 201,782 200,000

รวม 201,782 200,000 201,782 200,000
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9	 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น	สุทธิ

 ลูกหนี้การค้าสามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้างช�าระได้ ดังนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

ลูกหนี้การค้า 665,060,072 627,952,114 348,542,329 388,050,664                               

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 8,560 - 9,267,505 10,860,867

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (25,404,872) (18,760,646) (16,288,157) (13,616,034)

ลูกหนี้การค้า สุทธิ 639,663,760 609,191,468 341,521,677 385,295,497

เงินมัดจ�า 3,923,166 12,428,645 544,402 8,503,297

เงินทดรองจ่าย 10,712,261 2,620,463 1,163,473 1,946,150

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 108,392,528 192,248,108 78,593,343 164,646,890

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 40,727,005 40,797,200 13,047,002 10,847,414

ลูกหนี้ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,027,200 2,034,928 25,377,238 4,140,121

ลูกหนี้อื่น 29,408,047 42,803,444 25,634,510 40,253,994

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุทธิ 833,853,967 902,124,256 485,881,645 615,633,363

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 382,233,584 387,758,101 199,706,860 263,238,984

เกินก�าหนดต่�ากว่า 3 เดือน 194,882,640 156,770,170 116,938,318 105,844,812

เกินก�าหนด 3 เดือน - 6 เดือน 31,100,368 43,197,024 8,782,646 14,683,057

เกินก�าหนด 6 เดือน - 12 เดือน 19,332,936 17,197,985 11,036,142 3,336,249

เกินก�าหนดเกินกว่า 12 เดือน 37,519,104 23,028,834 21,345,868 11,808,429

665,068,632 627,952,114 357,809,834 398,911,531

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (25,404,872) (18,760,646) (16,288,157) (13,616,034)

ลูกหนี้การค้า สุทธิ 639,663,760 609,191,468 341,521,677 385,295,497
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมวินเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

10	 รำยได้ค้ำงรับจำกงำนธุรกิจวิศวกรรม

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

ต้นทุนงานโครงการจนถึงปัจจุบัน 3,707,532,125 1,914,011,696 2,093,208,207 1,233,604,227
ก�าไรที่รับรู้จนถึงปัจจุบัน 351,056,280 198,376,675 15,970,660 62,702,335
ต้นทุนงานโครงการที่เกิดขึ้นปรับปรุง
   ด้วยก�าไรที่รับรู้จนถึงปัจจุบัน 4,058,588,405 2,112,388,371 2,109,178,867 1,296,306,562
หัก  ผลรวมขาดทุนที่รับรู้จนถึงปัจจุบัน (159,909,226) (152,349,450) (159,909,226) (152,349,450)
หัก  เงินงวดที่เรียกเก็บจากผู้ว่าจ้าง (1,103,536,204) (673,005,516) (228,139,310) (411,702,867)
รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม 2,795,142,975 1,287,033,405 1,721,130,331 732,254,245
หัก รายได้ค้างรับที่คาดว่าจะเรียกเก็บได้
     ภายใน 1 ปี (2,406,480,087) (1,287,033,405) (1,332,467,443) (732,254,245)
รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม 388,662,888 - 388,662,888 -

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

สินค้าส�าเร็จรูป 225,104,796 238,485,851 225,104,796 238,485,851
สินค้าระหว่างทาง 43,430,186 12,509,724 43,430,186 12,509,724
รวม 268,534,982 250,995,575 268,534,982 250,995,575
หัก  ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (1,930,734) (2,684,048) (1,930,734) (2,684,048)
สินค้าคงเหลือ สุทธิ 266,604,248 248,311,527 266,604,248 248,311,527

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน 711,966 19,048,188 - -
ลูกหนี้กรมสรรพากร 170,110,946 161,028,923 17,469,299 21,228,667
อื่นๆ 80,834 9,227,088 - -

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 170,903,746 189,304,199 17,469,299 21,228,667

11	 สินค้ำคงเหลือ	สุทธิ

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและรวมอยู่ในต้นทุนขายเป็นจ�านวน 1,579,198,327 บาท (พ.ศ. 2560 จ�านวน 
1,541,950,677 บาท)

12	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมวินเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

13	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	สุทธิ	(ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ยอดรวมของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมมีจ�านวน 658,307,575 บาท โดยจ�านวน 
654,899,555 บาท เป็นของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) และ 3,408,020 บาท เป็นของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ 
เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด 
ไม่มีสาระส�าคัญ

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุมที่มีสำระส�ำคัญ

รายละเอียดด้านล่างแสดงข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมที่มีสาระส�าคัญต่อกลุ่ม
กิจการ

งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรุป

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์
เทเลคอม จ�ำกัด (มหำชน)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

ส่วนที่หมุนเวียน

สินทรัพย์ 1,698,725,374 1,100,093,416

หนี้สิน (2,433,206,489) (1,224,004,046)

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนสุทธิ (734,481,115) (123,910,630)

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ 3,716,717,517 3,193,830,762

หนี้สิน (1,383,862,954) (1,561,552,480)

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสุทธิ 2,332,854,563 1,632,278,282

สินทรัพย์สุทธิ 1,598,373,448 1,508,367,652
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

13	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	สุทธิ	(ต่อ)

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป

งบกระแสเงินสดโดยสรุป

ข้อมูลข้างต้นแสดงด้วยจ�านวนก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์
เทเลคอม จ�ำกัด (มหำชน)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

รายได้ 1,611,363,139 1,081,248,468

ก�าไรก่อนภาษี 171,113,274 128,984,101

ภาษีเงินได้ (38,108,781) (26,582,890)

ก�าไรหลังภาษีจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง 133,004,493 102,401,211

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - (618,402)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 133,004,493 101,782,809

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์
เทเลคอม จ�ำกัด (มหำชน)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

เงินสดได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 179,319,274 250,459,209

จ่ายภาษีเงินได้ (32,417,632) (27,615,980)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 146,901,642 222,843,229

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (736,006,738) (777,582,588)

เงินสดสุทธิได้มาจากในกิจกรรมจัดหาเงิน 725,409,005 520,683,080

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 136,303,909 (34,056,279)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 103,435,028 137,491,307

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 239,738,937 103,435,028
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมวินเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

14	 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนในการร่วมค้า 1 แห่ง ซึ่งได้แก่ 

บริษัท เจเนซิส ดำต้ำ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด

บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จ�ากัด ซึ่งเป็นการร่วมค้าของกลุ่มกิจการ มีทุนจดทะเบียนจ�านวน 2,100,000 หุ้น ในราคาหุ้นที่
ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นจ�านวนเงิน 210 ล้านบาท โดยกลุ่มกิจการถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียน และ
กลุ่มกิจการได้ช�าระค่าหุ้นแล้วจ�านวน 70 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในการร่วมค้าสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

การร่วมค้ามีทุนเรือนหุ้นทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ ซึ่งกลุ่มกิจการได้ถือหุ้นทางตรง 

ลักษณะของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ

หมายเหตุ 1 :  บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจหลักในการให้บริการพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ พื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ ศูนย์
การให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง และศูนย์ส�ารองข้อมูล ทั้งนี้ บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จ�ากัด เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
ของกลุ่มกิจการในการลงทุนในธุรกิจศูนย์ส�ารองข้อมูล บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จ�ากัด เป็นบริษัทจ�ากัดและ หุ้นของบริษัท
นี้ไม่มีราคาเสนอซื้อขายในตลาด

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บำท บำท

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

ราคาตามบัญชีต้นปี 65,296,916 -

ส่วนแบ่งขาดทุนในการร่วมค้า (17,187,266) -

ราคาตามบัญชีปลายปี 48,109,650 -

สัดส่วนของส่วนได้เสีย
(ร้อยละ)

ชื่อ พ.ศ. 2561 วิธีกำรวัดมูลค่ำ ลักษณะควำมสัมพันธ์

บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จ�ากัด 33.33 วิธีส่วนได้เสีย หมายเหตุ 1
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

14	 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ	(ต่อ)

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปจำกกำรร่วมค้ำ

ข้อมูลทางการเงินส�าหรับบริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จ�ากัด ซึ่งปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสีย แสดงดังต่อไปนี้ 

งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรุป

บริษัท เจเนซิส ดำต้ำเซ็นเตอร์ จ�ำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,313,851 4,626,016

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ไม่รวมเงินสด) 32,245,395 19,680,324

สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 40,559,246 24,306,340

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 448,499,998 473,715,409

สินทรัพย์รวม 489,059,244 498,021,749

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินทางการเงินหมุนเวียน (ไม่รวมเจ้าหนี้การค้า) - 54,000,000

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (รวมเจ้าหนี้การค้า) 27,786,293 47,189,577

หนี้สินหมุนเวียนรวม 27,786,293 101,189,577

หนี้สินไม่หมุนเวียน 316,943,704 200,941,123

หนี้สินรวม 344,729,997 302,130,700

สินทรัพย์สุทธิ 144,329,247 195,891,049
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมวินเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

14	 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ	(ต่อ)

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปจำกกำรร่วมค้ำ (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงินส�าหรับบริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จ�ากัด ซึ่งปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสีย แสดงดังต่อไปนี้ (ต่อ)

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป

ข้อมูลข้างต้นเป็นจ�านวนท่ีรวมอยู่ในงบการเงินของการร่วมค้าปรับปรุงท่ีมีการเกี่ยวกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชีของ
กลุ่มกิจการและการร่วมค้า (ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในการร่วมค้าดังกล่าว)

บริษัท เจเนซิส ดำต้ำเซ็นเตอร์ จ�ำกัด

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

รายได้ 8,761,703 -

รายได้อื่น 15,445 537,897

ต้นทุนค่าเช่าและบริการ (5,498,628) -

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (38,757,456) (11,346,336)

ต้นทุนทางการเงิน (16,082,864) (2,770,540)

ขาดทุนจากการด�าเนินงาน (51,561,800) (13,578,979)

ภาษีเงินได้ - (105,994)

ขำดทุนหลังภำษีจำกกำรด�ำเนินงำน (51,561,800) (13,684,973)

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - -

ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (51,561,800) (13,684,973)
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

14	 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ	(ต่อ)

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปจำกกำรร่วมค้ำ (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงินส�าหรับบริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จ�ากัด ซึ่งปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสีย แสดงดังต่อไปนี้ (ต่อ)

กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุป

การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุปกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทในการร่วมค้า

บริษัท เจเนซิส ดำต้ำเซ็นเตอร์ จ�ำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุป

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี 195,891,049 110,576,022

เพิ่มขึ้น - 99,000,000

ขาดทุนในระหว่างปี (51,561,800) (13,684,973)

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้นปี 144,329,249 195,891,049

ส่วนได้เสียในการร่วมค้า ร้อยละ 33.33 ร้อยละ 33.33

มูลค่ำตำมบัญชี 48,109,650 65,296,916
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมวินเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บำท บำท

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

ราคาตามบัญชีต้นปี - -

ได้รับจากบริษัทย่อย - 11,254,825

จ�าหน่ายให้บุคคลอื่น - (2,250,970)

ราคาตามบัญชีปลายปี - 9,003,855

15	 เงินลงทุนในตรำสำรอนุพันธ์

 เงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์ คือ ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) 

 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สรุปได้ดังนี้

 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย ได้จัดสรรใบส�าคัญ 
  แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญ 
  ต่อใบแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั 1 หน่วยโดยไม่คดิมลูค่า บรษัิทได้รบัใบส�าคญัแสดงสทิธจิะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั อนิเตอร์ลิง้ค์  
  เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 149,999,650 หน่วย บริษัทได้บันทึกปันส่วนต้นทุนของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 
  ดงักล่าวจากต้นทนุของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย โดยอ้างอิงจากมลูค่ายตุธิรรมของใบส�าคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัและหุน้สามญั 
  ของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ได้รับใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษัทได้ขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด  
  (มหาชน) จ�านวน 30,000,000 หน่วย ให้กับบุคคลภายนอกในราคาหน่วยละ 0.50 บาท รวมเป็นจ�านวนเงิน 15 ล้านบาท และ 
  บันทึกก�าไรจากการขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทมีใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวคงเหลือ จ�านวน 119,999,650 หน่วย
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

16	 ที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์	สุทธิ	(ต่อ)

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ต้นทุนการกู้ยืมจ�านวน 12.03 ล้านบาท กลุ่มกิจการได้บันทึกเป็นต้นทุน 
  ของสินทรัพย์โดยรวมอยู่ในรายการซื้อสินทรัพย์ระหว่างปี (พ.ศ. 2560 จ�านวน 8.89 ล้านบาท) กลุ่มกิจการใช้อัตราการตั้งขึ้นเป็น 
  ทนุร้อยละ 4.75 (พ.ศ. 2560 ร้อยละ 4.75) ในการค�านวณต้นทนุทีร่วมเป็นราคาทนุของสนิทรพัย์ อตัราการตัง้ขึน้เป็นทุนดงักล่าว 
  เป็นอัตราต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดจริงจากเงินกู้ยืมที่น�ามาใช้เป็นเงินทุนในการก่อสร้าง 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการได้จดจ�านองที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 374.13 ล้านบาท  
  เป็นประกันส�าหรับวงเงินกู้ยืม วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต วงเงินทรัสต์รีซีท วงเงินค�้าประกัน วงเงินซื้อขาย 
  เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (พ.ศ. 2560 จ�านวน 195.01 ล้านบาท) (หมายเหตุฯ  
  ข้อ 22)

 รายการซื้อในตารางข้างต้นได้รวมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่าจ�านวน 24.02 ล้านบาท  
  (พ.ศ. 2560 จ�านวน 22.49 ล้านบาท)

 สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่าซึ่งรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม 
  มีรายละเอียดดังนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

ณ วันที่ 31 ธันวำคม

ราคาทุนตามสัญญาเช่าการเงิน 216,650,175 192,243,074 - -

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม (41,283,345) (30,295,558) - -

ราคาตามบัญชี สุทธิ 175,366,830 161,947,516 - -
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมวินเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

17	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	สุทธิ
งบกำรเงินรวม

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

บำท

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำงติดตั้ง

บำท
รวม
บำท

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560

ราคาทุน 12,825,018 188,000 13,013,018

หัก  ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (4,018,265) - (4,018,265)

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

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

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

ซื้อสินทรัพย์ 2,949,126 8,771,219 11,720,345

ค่าตัดจ�าหน่าย (806,759) - (806,759)

ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ 10,949,120 8,959,219 19,908,339

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

ราคาทุน 15,774,144 8,959,219 24,733,363

หัก  ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (4,825,024) - (4,825,024)

ราคาตามบัญชี สุทธิ 10,949,120 8,959,219 19,908,339

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ 10,949,120 8,959,219 19,908,339

ซื้อสินทรัพย์ 313,232 10,028,600 10,341,832

การโอนเข้า (ออก) 17,632,000 (17,632,000) -

การจัดประเภทรายการใหม่ - (237,968) (237,968)

ค่าตัดจ�าหน่าย (2,147,984) - (2,147,984)

ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ 26,746,368 1,117,851 27,864,219

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

ราคาทุน 33,719,376 1,117,851 34,837,227

หัก  ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (6,973,008) - (6,973,008)

ราคาตามบัญชี สุทธิ 26,746,368 1,117,851 27,864,219
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

17	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	สุทธิ	(ต่อ)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

บำท

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำงติดตั้ง

บำท
รวม
บำท

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560

ราคาทุน 3,966,000 - 3,966,000

หัก  ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (3,179,186) - (3,179,186)

ราคาตามบัญชี สุทธิ 786,814 - 786,814

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ 786,814 - 786,814

ซื้อสินทรัพย์ 272,500 453,250 725,750

ค่าตัดจ�าหน่าย (181,174) - (181,174)

ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ 878,140 453,250 1,331,390

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

ราคาทุน 4,238,500 453,250 4,691,750

หัก  ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (3,360,360) - (3,360,360)

ราคาตามบัญชี สุทธิ 878,140 453,250 1,331,390

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ 878,140 453,250 1,331,390

ซื้อสินทรัพย์ 216,500 208,600 425,100

การโอนเข้า (ออก) 394,000 (394,000) -

ค่าตัดจ�าหน่าย (265,961) - (265,961)

ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ 1,222,679 267,850 1,490,529

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

ราคาทุน 4,849,000 267,850 5,116,850

หัก  ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (3,626,321) - (3,626,321)

ราคาตามบัญชี สุทธิ 1,222,679 267,850 1,490,529
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมวินเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

18	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน	สุทธิ

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินประกอบด้วยเงินกู้ยืมดังต่อไปนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1,211,952,744 250,800,000 155,000,000 120,000,000

หนี้สินตามทรัสต์รีซีท 161,727,406 - 161,727,406 -

รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,373,680,150 250,800,000 316,727,406 120,000,000

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

ยอดคงเหลือต้นปี 250,800,000 - 120,000,000 -

กระแสเงินสด:

   เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น 3,828,493,424 250,800,000 1,138,693,424 120,000,000

   เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น (2,703,535,771) - (941,966,018) -

   เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
ยืมระยะสั้น

(2,437,500) - - -

การเปลี่ยนแปลงรายการที่มิใช่เงินสด:

   ตัดจ�าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
ยืม

359,997 - - -

ยอดคงเหลือปลายปี 1,373,680,150 250,800,000 316,727,406 120,000,000

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินซึ่งประกอบด้วยตั๋วสัญญาใช้เงินที่ไม่มีหลัก 
  ประกันจ�านวน 1,211.95 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.70 ถึงร้อยละ 4.75 ต่อปี (พ.ศ. 2560 จ�านวน 250.80 ล้านบาท มี 
  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.10 ถึงร้อยละ 4.00 ต่อปี) และทรัสต์รีซีทจ�านวน 161.73 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.02 ถึง 3.80  
  ต่อปี (พ.ศ. 2560 ไม่มี)

 การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

19	 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี	สุทธิ

 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้

   ประโยชน์ภายใน 12 เดือน 28,405,177 32,586,368 10,980,947 8,597,853

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้

   ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน 29,750,603 32,155,196 18,017,704 27,425,225

58,155,780 64,741,564 28,998,651 36,023,078

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่าย

   ช�าระภายใน 12 เดือน (972,576) (43,960) (199) (11,677)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่าย

   ช�าระเกินกว่า 12 เดือน (8,509,805) (4,857,405) - -

(9,482,381) (4,901,365) (199) (11,677)

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สุทธิ 48,673,399 59,840,199 28,998,452 36,011,401

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

ณ วันที่ 1 มกราคม 59,840,199 29,433,824 36,011,401 9,659,349

เพิ่ม (ลด) ในก�าไรหรือขาดทุน (11,166,800) 28,706,537 (7,012,949) 24,785,760

เพิ่ม บันทึกโดยตรงไปยัง

   ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - 1,699,838 - 1,566,292

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 48,673,399 59,840,199 28,998,452 36,011,401

 รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมวินเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

19	 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี	สุทธิ	(ต่อ)

 รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้ (ต่อ)

20	 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สัญญำเช่ำ
กำรเงิน
บำท

สินทรัพย์
อนุพันธ์กำร

เงิน
บำท

อื่นๆ 
บำท

รวม
บำท

สินทรัพย์
อนุพันธ์กำร

เงิน
บำท

รวม
บำท

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 (4,048,759) (17,128) (835,478) (4,901,365) (11,677) (11,677)

เพิ่ม/(ลด)ในก�าไรหรือขาดทุน (3,775,073) (417,275) (388,668) (4,581,016) 11,478 11,478

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (7,823,832) (434,403) (1,224,146) (9,482,381) (199) (199)

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 (1,568,567) (863,129) (421,247) (2,852,943) (100,346) (100,346)

เพิ่ม/(ลด)ในก�าไรหรือขาดทุน (2,480,192) 846,001 (414,231) (2,048,422) 88,669 88,669

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (4,048,759) (17,128) (835,478) (4,901,365) (11,677) (11,677)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

เจ้าหนี้การค้า 1,159,289,047 1,081,424,590 438,937,464 580,231,242

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7,119,840 - 1,126,208 394,295

รวมเจ้าหนี้การค้า 1,166,408,887 1,081,424,590 440,063,672 580,625,537

เจ้าหนี้อื่น 301,187,240 329,248,386 48,585,334 85,086,018

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 71,355,720 68,040,708 49,064,395 40,916,648

โบนัสค้างจ่าย 40,487,213 30,377,338 16,838,188 9,730,860

เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,354,650 1,354,650 13,769,934 10,103,310

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,580,793,710 1,510,445,672 568,321,523 726,462,373
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

 มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี เนื่องจากผลกระทบของอัตราคิดลด 
  ไม่มีสาระส�าคัญ

21	 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน	สุทธิ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

ณ วันที่ 31 ธันวำคม

ภายใน 1 ปี 21,823,340 35,975,356 - -

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 23,464,896 23,917,610 - -

45,288,236 59,892,966 - -

หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของ

     สัญญาเช่าการเงิน (2,205,457) (2,786,512) - -

มูลค่าปัจจุบันของหนี้สิน

   ตามสัญญาเช่าการเงิน สุทธิ 43,082,779 57,106,454 - -

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

ณ วันที่ 31 ธันวำคม

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 45,288,236 59,892,966 - -

หัก ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย (2,205,457) (2,786,512) - -

43,082,779 57,106,454 - -

หัก ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

     ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี สุทธิ (20,448,375) (34,116,627) - -

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน สุทธิ 22,634,404 22,989,827 - -

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยในอนาคต มีดังนี้

241บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมวินเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

21	 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน	สุทธิ	(ต่อ)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หนี้สินตำม
สัญญำเช่ำ
กำรเงิน

ที่ครบก�ำหนด
ภำยใน 1 ปี

บำท

หนี้สินตำม
สัญญำเช่ำ
กำรเงิน

ที่ครบก�ำหนด 
เกิน 1 ปี

บำท
รวม
บำท

หนี้สินตำม
สัญญำเช่ำ
กำรเงิน

ที่ครบก�ำหนด
ภำยใน 1 ปี

บำท

หนี้สินตำม
สัญญำเช่ำ
กำรเงิน

ที่ครบก�ำหนด 
เกิน 1 ปี

บำท
รวม
บำท

หน้ีสินสุทธิ ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 41,597,088 37,768,826 79,365,914 - - -

   กระแสเงินสด:

   จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (44,744,713) - (44,744,713) - - -

   การเปลี่ยนแปลงรายการที่ไม่ใช่เงินสด:

   เพิ่มหนี้สินสัญญาเช่าทางการเงิน

     ไม่รวมดอกเบี้ยในอนาคต 8,907,132 13,578,121 22,485,253 - - -

  โอนจากหนี้สินตามสัญญาที่ครบ 

     ก�าหนดช�าระเกินกว่า 1 ปีเป็น

     หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่  

     ครบก�าหนดภายใน 1 ปี 28,357,120 (28,357,120) - - - -

หนี้สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 34,116,627 22,989,827 57,106,454 - - -

   กระแสเงินสด:

   จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (38,044,740) - (38,044,740) - - -

   การเปลี่ยนแปลงรายการที่ไม่ใช่เงินสด:

   เพิ่มหนี้สินสัญญาเช่าทางการเงิน

      ไม่รวมดอกเบี้ยในอนาคต 9,773,737 14,247,328 24,021,065 - - -

   โอนจากหนี้สินตามสัญญาที่ครบ

      ก�าหนดช�าระเกินกว่า 1 ปีเป็น

      หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่

      ครบก�าหนดภายใน 1 ปี 14,602,751 (14,602,751) - - - -

หนี้สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 20,448,375 22,634,404 43,082,779 - - -
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

22	 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน	สุทธิ

  22.1	 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินประกอบด้วยเงินกู้ยืมดังต่อไปนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

   ที่จะครบก�ำหนดภำยในหนึ่งปี

เงินกู้ยืมสกุลเงินบาท 355,014,924 180,600,000 - -

หัก  ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม

          ตัดจ่ายภายใน 1 ปี (1,056,150) (1,195,461) - -

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

   ที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี สุทธิ 353,958,774 179,404,539 - -

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

เงินกู้ยืมสกุลเงินบาท 1,357,159,361 1,537,300,000 - -

หัก  ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม

          ตัดจ่ายเกินกว่า 1 ปี (1,811,642) (2,867,792) - -

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ 1,355,347,719 1,534,432,208 - -

รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ 1,709,306,493 1,713,836,747 - -

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

ยอดคงเหลือต้นปี สุทธิ 1,713,836,747 1,213,896,268 - -

กระแสเงินสด:

   เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 202,682,017 600,000,000 - --

   เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (208,407,732) (99,200,000) - -

ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น - (1,920,000) - -

การเปลี่ยนแปลงรายการที่มิใช่เงินสด:

   ตัดจ�าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม 1,195,461 1,060,479 - --

1,709,306,493 1,713,836,747 - --

โอนจัดประเภทเป็นเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก�ำหนด

   ช�าระภายในหนึ่งปี สุทธิ (353,958,774) - - --

ยอดคงเหลือปลายปี สุทธิ 1,355,347,719 1,713,836,747 - --

   การเปลีย่นแปลงของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิส�าหรบัปีส้ินสุดวันที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 สามารถวเิคราะห์ 
    ได้ดังนี้
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมวินเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

22	 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน	สุทธิ	(ต่อ)

  22.1	 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินประกอบด้วยเงินกู้ยืมดังต่อไปนี้	(ต่อ)

    มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคาตามบัญชีเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเป็น 
    แบบลอยตัว ดังนั้นผลกระทบของอัตราคิดลดจึงไม่มีสาระส�าคัญ

    มูลค่ายุติธรรมค�านวณจากกระแสเงินสดในอนาคต ซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่อัตราร้อยละ 4.00 และ 4.75  
    (พ.ศ. 2560 ที่อัตราร้อยละ 4.75) และอยู่ในข้อมูลระดับ 2 ของล�าดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เงินกู้ยืมระยะยาวของกลุ่มกิจการเป็นเงินกู้ยืมสกุลเงินบาทที่มีหลักประกันจากสถาบัน 
    การเงินภายในประเทศจ�านวน 1,712.17 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 จ�านวน 1,717.90 ล้านบาท) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ล�ำดับท่ี

จ�ำนวนคงเหลือ
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 

พ.ศ. 2561
(บำท)

จ�ำนวนคงเหลือ
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 

พ.ศ. 2560
(บำท)

อัตรำดอกเบ้ียต่อปี
ร้อยละ กำรช�ำระคืนเงินต้น

ก�ำหนดกำร
จ่ำยช�ำระดอกเบ้ีย

1* 328,700,000 422,900,000 MLR - ร้อยละ 1.5 ช�าระทุกเดือนนับตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ช�าระทุกเดือน

2* 235,000,000 295,000,000 MLR - ร้อยละ 1.5 ช�าระทุกเดือนนับตั้งแต่
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

ช�าระทุกเดือน

3* 173,600,000 200,000,000 MLR - ร้อยละ 1.5 ช�าระทุกเดือนนับตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

ช�าระทุกเดือน

4* 200,000,000 200,000,000 MLR - ร้อยละ 1.5 ช�าระคืนทุกเดือนนับตั้งแต่
เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

ช�าระทุกเดือน

5* 200,000,000 200,000,000 MLR - ร้อยละ 1.5 ช�าระทุกเดือนนับตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ช�าระทุกเดือน

6* 200,000,000 200,000,000 MLR - ร้อยละ 1.5 ช�าระทุกเดือนนับตั้งแต่
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ช�าระทุกเดือน

7* 200,000,000 200,000,000 MLR - ร้อยละ 1.5 ช�าระทุกเดือนนับตั้งแต่
เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ช�าระทุกเดือน

8** 52,925,664 - ร้อยละ 4 ช�าระทุกเดือนนับตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

ช�าระทุกเดือน

9** 2,156,169 - ร้อยละ 4 ช�าระทุกเดือนนับตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

ช�าระทุกเดือน

10** 31,022,870 - ร้อยละ 4 ช�าระทุกเดือนนับตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

ช�าระทุกเดือน

11** 81,129,941 - ร้อยละ 4 ช�าระคืนทุกเดือนนับตั้งแต่
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

ช�าระทุกเดือน

12** 570,288 - ร้อยละ 4 ช�าระคืนทุกเดือนนับตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

ช�าระทุกเดือน

13** 7,092,752 - ร้อยละ 4 ช�าระคืนทุกเดือนนับตั้งแต่
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561

ช�าระทุกเดือน

รวม 1,712,174,285 1,717,900,000
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

  22.4	 วงเงินกู้ยืม

    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีวงเงินกู้ยืมและวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารที่ยังไม่ได้เบิกใช้จ�านวน  
    1,078 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 จ�านวน 887 ล้านบาท) วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต วงเงินทรัสต์รีซีท วงเงินค�้าประกันและ 
    วงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่ได้เบิกใช้จ�านวน 8,586 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 จ�านวน 4,683 ล้านบาท) 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
   - ณ อัตราคงที่ 174,874,285 - - -

   - ณ อัตราลอยตัว 1,537,300,000 1,717,900,000 - -

รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,712,174,285 1,717,900,000 - -

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ภายใน 1 ปี 355,014,924 180,600,000 - -

เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1,304,959,361 1,309,500,000 - -

เกินกว่า 5 ปี 52,200,000 227,800,000 - -

รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,712,174,285 1,717,900,000 - -

	 	 22.3	 ระยะเวลำกำรครบก�ำหนดของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินมีดังต่อไปนี้

22	 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน	สุทธิ	(ต่อ)

  22.1	 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินประกอบด้วยเงินกู้ยืมดังต่อไปนี้	(ต่อ)

    *ตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ดังกล่าว บริษัทย่อยต้องรักษาอัตราส่วนเงินกู้ยืมสถาบันการเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและ 
    เงินกู้ยืมจากกลุ่มกิจการไม่เกิน 2 เท่า และความสามารถในการช�าระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) จะต้อง 
    ไม่ต�า่กว่า 1.2 เท่า (พิจารณาจากงบการเงนิประจ�าปีของบรษัิทย่อย) และครอบครวัอนนัตรัมพรต้องรักษาสดัส่วนการเป็น 
    ผู้ถือหุ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมโดยผ่านบริษัทในเครือไม่ต�่ากว่าร้อยละ 25 โดยสัญญาเงินกู้ดังกล่าว ค�้าประกันโดย 
    1. กรรมการบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)    
    2. หุ้นของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) จ�านวนร้อยละ 51

    **เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินค�้าประกันโดยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตามหมายเหตุฯ ข้อ 16

  22.2	 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

    ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกลุ่มกิจการ มีดังต่อไปนี้

245บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมวินเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

23	 หุ้นกู้	สุทธิ

  หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้สกุลเงินบาทดังต่อไปนี้

  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
  ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จ�านวนไม่เกิน 1,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว ้
  หน่วยละ 1,000 บาท มูลค่ารวมท้ังสิ้นไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช�าระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือ ใช้เป็น 
  เงินทุนหมุนเวียนบริษัท และ/หรือ ขยายธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้บริษัทต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขบางประการที่ได้ 
  ระบุไว้ เช่น การด�ารงไว้ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของไม่เกิน 2.5 เท่า โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมประจ�าปี

  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บริษัทได้ด�าเนินการออกหุ้นกู้แล้วจ�านวน 700 ล้านบาท โดยหุ้นกู้มีอายุ 1 ปี 6 เดือน อัตรา 
  ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.75 ต่อปี มีก�าหนดการจ่ายช�าระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน หุ้นกู้ดังกล่าวครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่ 6 มกราคม  
  พ.ศ. 2563

  การเปลี่ยนแปลงของหุ้นกู้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดังนี้

  ที่ ปณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทได้ออกหุ้นกู้แล้วจ�านวน 700 ล้านบาท และมีวงเงินหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ออกจ�านวน  
  300 ล้านบาท

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

หุ้นกู้ 700,000,000 -

หัก  ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี (2,993,614) -

หุ้นกู้ สุทธิ 697,006,386 -

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บำท

ยอดคงเหลือต้นปี สุทธิ -

กระแสเงินสด :

   เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 700,000,000

   เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ (4,383,865)

การเปลี่ยนแปลงรายการที่มิใช่เงินสด :

   ตัดจ�าหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ 1,390,251

ยอดคงเหลือปลายปี สุทธิ 697,006,386
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

  ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

24	 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนหลังเกษียณอำยุ	

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

งบแสดงฐานะการเงิน :

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 24,559,880 25,167,342 17,881,490 20,268,507

หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน 24,559,880 25,167,342 17,881,490 20,268,507

ก�าไรหรือขาดทุนที่รวมอยู่ในก�าไรจาก

   การด�าเนินงาน :

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 4,202,538 2,338,077 2,212,983 978,835

4,202,538 2,338,077 2,212,983 978,835

การวัดมูลค่าใหม่ส�าหรับ :

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุสุทธิจากภาษี - 6,799,348 - 6,265,168

- 6,799,348 - 6,265,168

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์

   ที่จะจ่ายช�าระภายใน 12 เดือน 5,536,172 4,810,000 5,536,172 4,600,000

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์

   ที่จะจ่ายช�าระเกินกว่า 12 เดือน 19,023,708 20,357,342 12,345,318   15,668,507

24,559,880 25,167,342 17,881,490 20,268,507
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมวินเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

24	 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนหลังเกษียณอำยุ	(ต่อ)

  รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุระหว่างปีมีดังนี้ 

  ข้อสมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Technique) ที่ส�าคัญ ณ วันที่ในงบการเงิน 
  มีดังต่อไปนี้ 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

ยอดคงเหลือต้นปี 25,167,342 17,260,079 20,268,507 12,718,212

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 3,626,700 1,922,357 1,780,943 689,459

ต้นทุนดอกเบี้ย 575,838 415,720 432,040 289,376

การวัดมูลค่าใหม่

   ขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

      ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ - 5,440,408 - 5,047,059

   ก�าไรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

      ข้อสมมติทางการเงิน - (904,377) - (451,381)

   ขาดทุนที่เกิดจากประสบการณ์ - 3,963,155 - 3,235,782

จ่ายช�าระเงินจากโครงการ:

      จ่ายช�าระผลประโยชน์ (4,810,000) (2,930,000) (4,600,000) (1,260,000)

ยอดคงเหลือปลายปี 24,559,880 25,167,342 17,881,490 20,268,507

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2561
ร้อยละ

พ.ศ. 2560
ร้อยละ

พ.ศ. 2561
ร้อยละ

พ.ศ. 2560
ร้อยละ

อัตราคิดลด 2.34 - 2.98 2.13 - 2.97 2.34 2.13

อัตราการขึ้นเงินเดือน 7.00 7.00 7.00 7.00

อัตราการลาออก 5.00 - 19.00 5.00 - 19.00 5.00 - 19.00 5.00 - 19.00

อัตราการตาย อ้างอิงตามตาราง
มรณะปี 2560

อ้างอิงตามตาราง
มรณะปี 2560

อ้างอิงตามตาราง
มรณะปี 2560

อ้างอิงตามตาราง 
มรณะปี 2560
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

24	 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนหลังเกษียณอำยุ	(ต่อ)

  ข้อสมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Technique) ที่ส�าคัญ ณ วันที่ในงบการเงิน 
  มีดังต่อไปนี้ (ต่อ) 

งบกำรเงินรวม

พ.ศ. 2561
ผลกระทบต่อภำระผูกพัน

โครงกำรผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้

กำรเปลี่ยนแปลงใน
ข้อสมมติ

กำรเพิ่มขึ้นของ
ข้อสมมติ

กำรลดลงของ
ข้อสมมติ

อัตราคิดลด ร้อยละ 0.5 ลดลง 828,741 บาท เพิ่มขึ้น 901,685 บาท

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน ร้อยละ 0.5 เพิ่มขึ้น 892,715 บาท ลดลง 829,351 บาท

อัตราการลาออกของพนักงาน ร้อยละ 10.0 ลดลง 1,287,218 บาท เพิ่มขึ้น 1,487,327 บาท

งบกำรเงินรวม

พ.ศ. 2560
ผลกระทบต่อภำระผูกพัน

โครงกำรผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้้

กำรเปลี่ยนแปลงใน
ข้อสมมติ

กำรเพิ่มขึ้นของ
ข้อสมมติ

กำรลดลงของ
ข้อสมมติ

อัตราคิดลด ร้อยละ 0.5 ลดลง 810,996 บาท เพิ่มขึ้น 880,774 บาท

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน ร้อยละ 0.5 เพิ่มขึ้น 768,637 บาท ลดลง 715,302 บาท

อัตราการลาออกของพนักงาน ร้อยละ 10.0 ลดลง 1,098,831 บาท เพิ่มขึ้น 1,262,218 บาท
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมวินเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

24	 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนหลังเกษียณอำยุ	(ต่อ)

  ข้อสมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Technique) ที่ส�าคัญ ณ วันที่ในงบการเงิน 
  มีดังต่อไปนี้ (ต่อ) 

  การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นน้ีอ้างอิงจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ ์
  ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการค�านวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
  ของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับ (มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน 
  โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ค�านวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)  
  ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน) ในการค�านวณหนี้สินบ�าเหน็จบ�านาญที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

  ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ของกลุ่มกิจการและบริษัทเท่ากับ 17 ปี และ 13 ปี  
  ตามล�าดับ (พ.ศ. 2560 เท่ากับ 18 ปี และ 14 ปี ตามล�าดับ) 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2561
ผลกระทบต่อภำระผูกพัน

โครงกำรผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้

กำรเปลี่ยนแปลงใน
ข้อสมมติ

กำรเพิ่มขึ้นของ
ข้อสมมติ

กำรลดลงของ
ข้อสมมติ

อัตราคิดลด ร้อยละ 0.5 ลดลง 828,741 บาท เพิ่มขึ้น 901,685 บาท

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน ร้อยละ 0.5 เพิ่มขึ้น 892,715 บาท ลดลง 829,351 บาท

อัตราการลาออกของพนักงาน ร้อยละ 10.0 ลดลง 1,287,218 บาท เพิ่มขึ้น 1,487,327 บาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2560
ผลกระทบต่อภำระผูกพัน

โครงกำรผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้

กำรเปลี่ยนแปลงใน
ข้อสมมติ

กำรเพิ่มขึ้นของ
ข้อสมมติ

กำรลดลงของ
ข้อสมมติ

อัตราคิดลด ร้อยละ 0.5 ลดลง 810,996 บาท เพิ่มขึ้น 880,774 บาท

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน ร้อยละ 0.5 เพิ่มขึ้น 768,637 บาท ลดลง 715,302 บาท

อัตราการลาออกของพนักงาน ร้อยละ 10.0 ลดลง 1,098,831 บาท เพิ่มขึ้น 1,262,218 บาท
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

24	 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนหลังเกษียณอำยุ	(ต่อ

  การวิเคราะห์การครบก�าหนดของการจ่ายช�าระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่มีการคิดลด

งบกำรเงินรวม

น้อยกว่ำ 1 ปี
บำท

ระหว่ำง 1-2 ปี
บำท

ระหว่ำง 2-5 ปี
บำท

เกินกว่ำ 5 ปี
บำท

รวม
บำท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 5,536,172 305,925 2,527,645 127,092,629 135,462,371

รวม 5,536,172 305,925 2,527,645 127,092,629 135,462,371

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

น้อยกว่ำ 1 ปี
บำท

ระหว่ำง 1-2 ปี
บำท

ระหว่ำง 2-5 ปี
บำท

เกินกว่ำ 5 ปี
บำท

รวม
บำท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 5,536,172 305,925 2,276,018 54,220,613 62,338,728

รวม 5,536,172 305,925 2,276,018 54,220,613 62,338,728

งบกำรเงินรวม

น้อยกว่ำ 1 ปี
บำท

ระหว่ำง 1-2 ปี
บำท

ระหว่ำง 2-5 ปี
บำท

เกินกว่ำ 5 ปี
บำท

รวม
บำท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

น้อยกว่ำ 1 ปี
บำท

ระหว่ำง 1-2 ปี
บำท

ระหว่ำง 2-5 ปี
บำท

เกินกว่ำ 5 ปี
บำท

รวม
บำท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 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
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมวินเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

25	 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น

หุ้นสำมัญ
จดทะเบียน

หุ้น

หุ้นที่ออกและ
เรียกช�ำระแล้ว

หุ้น

หุ้นที่ออกและ
เรียกช�ำระแล้ว

บำท

ส่วนเกิน
มูลค่ำหุ้น

บำท
รวม
บำท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 362,423,986 362,423,986 362,423,986 770,857,410 1,133,281,396

เพิ่มขึ้น - - - - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 362,423,986 362,423,986 362,423,986 770,857,410 1,133,281,396

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 362,423,986 362,423,986 362,423,986 770,857,410 1,133,281,396

เพิ่มขึ้น 181,211,993 181,208,339 181,208,339 - 181,208,339

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 543,635,979 543,632,325 543,632,325 770,857,410 1,314,942,915

  ในการประชุมสามญัประจ�าปี เมือ่วนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 ผูถ้อืหุน้ได้มมีตอินมุตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจากหุน้สามญั 
  จ�านวน 362,423,986 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 543,635,979 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  
  1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญตามหมายเหตุฯ ข้อ 26 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ 
  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

26	 เงินปันผล

  ทีป่ระชมุสามญัประจ�าปีผูถ้อืหุน้เมือ่วนัที ่25 เมษายน พ.ศ. 2561 ได้อนมุตัจ่ิายเงนิปันผลประจ�าปีส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม  
  พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  - จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจ�านวน 181,208,339 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา  
   2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลหุ้นละ 0.50 บาท 

  - จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.05556 บาทต่อหุ้น เป็นจ�านวนเงินรวม 20.14 ล้านบาท

  บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2560 ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ�าปีส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
  พ.ศ. 2559 เป็นเงินสดในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น เป็นจ�านวนเงินรวม 72.48 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่  
  23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

27	 ส�ำรองตำมกฎหมำย

  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องส�ารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิหลังจาก 
  หักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ารองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองนี้ไม่สามารถ 
  น�าไปจ่ายเงินปันผลได้

28	 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

ณ วันที่ 1 มกรำคม 36,242,398 36,242,398 36,242,398 36,242,398

จัดสรรระหว่ำงปี 9,123,575 - 9,123,575 -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 45,365,973 36,242,398 45,365,973 36,242,398

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูป

   และงานระหว่างท�า 18,292,721 22,141,676 18,292,721 22,141,676

ต้นทุนงานจ้างเหมา 804,817,621 447,630,052 356,112,304 161,811,071

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 91,158,414 78,933,583 3,241,553 3,091,943

วัสดุและอุปกรณ์ใช้ไป 1,459,713,925 1,031,046,937 985,991,836 939,120,477

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบและอุปกรณ์ 61,022,667 55,151,217 3,139,658 4,785,397

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 340,854,984 295,018,271 241,403,990 183,389,049

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 219,785,589 180,985,024 26,934,073 27,829,574

ค่าเช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 74,243,159 60,670,080 20,835,839 9,390,579
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมวินเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

29	 ภำษีเงินได้	

  ภาษีเงินได้ส�าหรบัก�าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษเีงนิได้มยีอดจ�านวนเงนิท่ีแตกต่างจากการค�านวณก�าไร (ขาดทนุ) ทางบญัชคีณูกบัภาษี  
  โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
ภาษีเงินได้ในปีปัจจุบัน 71,994,771 45,535,142 32,186,033 18,421,111

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 11,166,800 (28,706,537) 7,012,949   (24,785,760)

รวมภาษีเงินได้ 83,161,571 16,828,605 39,198,982 (6,364,649)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 397,742,661 86,390,536 221,670,496

      
(38,485,921)

ภาษีค�านวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20 20 20 20

ผลคูณของก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชี

   กับอัตราภาษีที่ใช้ 79,548,533 17,278,107 44,334,099 (7,697,184)

ผลกระทบ

   ผลการด�าเนินงานของการร่วมค้าสุทธิจากภาษี 3,437,453 912,332 - -

   รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี (982,276) (1,189,457) (6,056,426) (853,925)

   ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี 1,157,861 528,636 921,309 995,759

   กลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้

      รอการตัดบัญชี - 1,190,701 - 1,190,701

   ขาดทุนทางภาษีที่บันทึกเป็นสินทรัพย์

      ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - (1,891,714) - -

ภาษีเงินได้ 83,161,571 16,828,605 39,198,982 (6,364,649)
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

29	 ภำษีเงินได้	(ต่อ)

  ภาษีเงินได้ที่ (ลด) / เพิ่ม ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีดังนี้

งบกำรเงินรวม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ก่อนภำษี
บำท

ภำษี (ลด) / 
เพ่ิม
บำท

หลังภำษี
บำท

ก่อนภำษี
บำท

ภำษี (ลด) / เพ่ิม
บำท

หลังภำษี
บำท

การวัดมูลค่าใหม่ของ

   ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ - - - 8,499,186 (1,699,838) 6,799,348

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - 8,499,186 (1,699,838) 6,799,348

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน - -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุฯ 19) - (1,699,838)

   - (1,699,838)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ก่อนภำษี
บำท

ภำษี (ลด) / 
เพ่ิม
บำท

หลังภำษี
บำท

ก่อนภำษี
บำท

ภำษี (ลด) / 
เพ่ิม
บำท

หลังภำษี
บำท

การวัดมูลค่าใหม่ของ

   ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ - - - 7,831,460 (1,566,292) 6,265,168

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - 7,831,460 (1,566,292) 6,265,168

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุฯ 19) - (1,566,292)

- (1,566,292)
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมวินเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

30	 ก�ำไร	(ขำดทุน)	ต่อหุ้น

ก�าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค�านวณโดยการหารก�าไร (ขาดทนุ) ส�าหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัใหญ่ด้วยจ�านวน
หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักที่ออกในระหว่างปี

31	 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะ 
  เป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม หรอือยูภ่ายใต้การควบคมุเดยีวกันกบับรษิทั รวมถงึบรษิทัทีท่�าหน้าทีถ่อืหุน้ บรษัิทย่อย และกจิการ 
  ทีเ่ป็นบริษทัย่อยในเครอืเดียวกนั นอกจากนีบ้คุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกันยงัหมายรวมถึงบรษิทัร่วมและบคุคลซึง่ถอืหุน้ทีม่สิีทธิ 
  ออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมและมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส�าคญักบับรษิทั ผูบ้รหิารส�าคญั กรรมการหรอืพนกังานของบริษัท  
  ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

  ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนักบับรษิทัแต่ละรายการ จะค�านงึถงึเนือ้หาของความสัมพนัธ์ 
  มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้แก่

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของ

   บริษัทใหญ่ (บาท) 260,953,958 28,079,142 182,475,512 (32,121,272)

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้�าหนัก (หุ้น) 543,623,325 543,623,325 543,623,325 543,623,325

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.48 0.05 0.34 (0.06)

อัตรำร้อยละของหุ้นที่ถือ

• ครอบครัว อนันตรัมพร 26.31

• บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จ�ากัด (ถือโดยครอบครัว อนันตรัมพร) 25.05

• ครอบครัว ศักดิ์ชัยเจริญกุล 5.28

• บุคคลทั่วไป 43.36
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

31	 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน	(ต่อ)

  รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระส�าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  31.1	 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร

    ส�าหรับรายได้ค่าเช่าและบริการ บริษัทได้ท�าสัญญาให้เช่าพื้นที่อาคารส�านักงานและสัญญาให้บริการบริหารจัดการ 
    กับบริษัทย่อยโดยเป็นสัญญาปีต่อปี ค่าเช่าและบริการค�านวณตามหลักเกณฑ์ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

  31.2	 ค่ำบริกำร

    บริษัทได้ท�าสัญญาการใช้บริการเช่าวงจรกับบริษัทย่อยโดยเป็นสัญญาปีต่อปี ค่าบริการค�านวณตามหลักเกณฑ์ต้นทุน 
    บวกก�าไรส่วนเพิ่ม

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

รายได้จากการขายสินค้า

   - บริษัทย่อย - - 19,980,397 14,382,397

รายได้ค่าเช่าและบริการ

   - บริษัทย่อย - - 14,980,087 5,895,624

   - กิจการร่วมค้า 7,490,215 1,920,000 - -

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

ค่าบริการ

   - บริษัทย่อย - - 5,092,313 4,470,562
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมวินเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

31	 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน	(ต่อ)

  รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระส�าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

  31.3	 ลูกหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้กำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

  31.4	 ลูกหนี้และเจ้ำหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

ลูกหนี้การค้า

   - บริษัทย่อย - - 9,267,505 10,860,867

   - กิจการร่วมค้า 8,560 - - -

เจ้าหนี้การค้า

   - บริษัทย่อย - - 1,126,208 394,295

   - กิจการร่วมค้า 7,119,840 - - -

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

   - บริษัทย่อย - - 25,377,238 4,140,021

   - กิจการร่วมค้า 1,027,200 2,034,928 - -

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

   - บริษัทย่อย - - 12,965,284 9,298,660

   - กรรมการ 1,354,650 1,354,650 804,650 804,650
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

31	 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน	(ต่อ)

  รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระส�าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

  31.5	 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรคนส�ำคัญ

  31.6	 สัญญำกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

    บริษัทมีสัญญากิจการร่วมค้ากับบริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย จ�านวน  
    1 ฉบับ เพื่อร่วมด�าเนินงานในโครงการจ้างเหมาก่อสร้างสายระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด จังหวัดเชียงใหม่  
    สถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9.1 ช่วงที่ 3 มูลค่า 
    สัญญาทั้งสิ้นจ�านวน 362.14 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นส่วนของบริษัท มูลค่า 43.63 ล้านบาท และของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์  
    เพาวเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด มูลค่า 318.51 ล้านบาท

32	 มูลค่ำยุติธรรม

	 	 32.1	 กำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรม

    ตารางต่อไปนีแ้สดงถึงเครือ่งมอืทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรมจ�าแนกตามวิธกีารประมาณมลูค่า ความแตกต่าง 
    ของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

   - ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)

   - ข้อมูลอื่นนอกจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือ 
    โดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ค�านวณมาจากราคาตลาด) ส�าหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)

   - ข้อมูลส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)  
    (ข้อมูลระดับที่ 3)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

ผลประโยชน์ระยะสั้น 48,352,721 52,397,190 31,096,500 30,066,817

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 787,298 788,564 578,110 558,408

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญ 49,140,019 53,185,754 31,674,610 30,625,225
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมวินเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

32	 มูลค่ำยุติธรรม	(ต่อ)

 	 32.1	 กำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรม	(ต่อ)

    ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มกิจการที่วัดมูลค่าด้วยราคายุติธรรม ณ วันที่ 31  
    ธันวาคม  พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560

    ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 และระดับ 3 ของล�าดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี

    ไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการประมาณมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี

งบกำรเงินรวม

ข้อมูลระดับที่ 2
บำท

รวม
บำท

สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

     สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 2,172,014 2,172,014

สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

     สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 85,636 85,636

หนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

     สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 42,874,229 42,874,229

หนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

     สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 7,851,332 7,851,332

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ข้อมูลระดับที่ 2
บำท

รวม
บำท

สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

     สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 995 995

สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

     สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 58,383 58,383

หนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

     สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 42,559,416 42,559,416

หนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

     สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 1,023,277 1,023,277
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนเิคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)   
ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

32	 มูลค่ำยุติธรรม	(ต่อ)

 	 32.2	 เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส�ำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับที่	2

ตราสารอนุพันธ์ที่ใช้ส�าหรับการบัญชีป้องกันความเส่ียงซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 ได้แก่ สัญญาซ้ือขายเงินตรา 
ต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงค�านวณโดยใช้อัตราที่ก�าหนดโดยธนาคารคู่สัญญาของบริษัทเสมือนว่าได้ยกเลิกสัญญาเหล่านั้น 
ณ วนัทีใ่นงบการเงนิ การคดิลดไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญัต่อมลูค่ายตุธิรรมของตราสารอนพุนัธ์ซึง่มลูค่ายตุธิรรม 
อยู่ในระดับที่ 2

  32.3	 สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่ไม่ได้รับรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรม

    ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ซึ่งได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น 
    ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีการค้า ลูกหน้ีและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลูกหน้ีและเจ้าหนี้อื่น และเงินกู้ยืมระยะสั้น มีมูลค่า 
    ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินกลุ่มนี้มีระยะเวลาครบก�าหนดสั้น

33	 ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้น

  33.1	 ภำระผูกพันหนังสือค�้ำประกันของธนำคำร

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีหนังสือค�้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทและบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจ�านวน  
    1,919 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 จ�านวน 1,187 ล้านบาท) ซึง่เกีย่วเนือ่งกบัภาระผูกพนัทางปฏิบตับิางประการตามปกตธิรุกจิ 
    ของบริษัทและบริษัทย่อย

  33.2	 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนและสัญญำบริกำร

    กลุ่มกิจการได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่และสัญญาบริการอื่นๆ อายุของสัญญามีระยะเวลา 
    ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 30 ปี

    กลุ่มกิจการมีจ�านวนเงินขั้นต�่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้  
    ดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

จ่ายช�าระภายใน

   ภายใน 1 ปี 151.92 72.05

   1 ถึง 5 ปี 184.13 75.90

   มากกว่า 5 ปี 165.44 140.88
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	
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33	 ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้น	(ต่อ)

 33.3	 คดีฟ้องร้อง

   บริษัทรับเหมาแห่งหนึ่ง (“โจทก์”) ได้ยื่นฟ้องบริษัทในเรื่องการผิดสัญญาจ้างเหมาค่าแรงติดตั้งเคเบิ้ลใยแก้วน�าแสง  
   โดยโจทก์ดังกล่าว เรียกร้องค่าเสียหายจ�านวน 0.98 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 0.19 ล้านบาท รวมเป็นจ�านวน 1.16  
   ล้านบาท และบริษัทได้ฟ้องแย้งเรียกร้องค่าเสียหายจ�านวน 0.69 ล้านบาท โดยศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ช�าระเงิน  
   จ�านวน 0.27 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 จนกว่าจะช�าระเสร็จ  
   และ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 อยู่ระหว่างสืบทรัพย์บังคับคดี

 33.4	 หนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกค่ำปรับงำนล่ำช้ำ

   บริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากค่าปรับงานล่าช้าของงานก่อสร้างโครงการหนึ่ง ซึ่งบริษัทยังไม่ได้บันทึกประมาณการ 
   หนี้สินดังกล่าวเนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนในภาระหนี้สินนั้นซึ่งอยู ่ในระหว่างการชี้แจงสาเหตุและเจรจากับ 
   เจ้าของโครงการก่อสร้าง

 33.5	 ภำระผูกพันเกี่ยวกับงำนก่อสร้ำง

   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บรษัิทมภีาระผูกพนัทีเ่กดิขึน้จากค่าซือ้อปุกรณ์ของงานก่อสร้างส�าหรบัโครงการก่อสร้าง 
   แห่งหนึ่งจ�านวน 1,358.97 ล้านบาท

34	 อนุพันธ์ทำงกำรเงิน

 สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งมีไว้เพื่อช่วยในการ 
 บรหิารความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศส�าหรบัเจ้าหนีใ้นสกลุเงนิตราต่างประเทศ ดังนี้

 เครื่องมือทำงกำรเงิน 

 (ก)  สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เป็น 
   สกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

(หน่วย : บำท/เงินตรำต่ำงประเทศ)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร อัตรำแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2561

สกุลเงิน

สินทรัพย์

ทำงกำรเงิน

หนี้สิน

ทำงกำรเงิน

หนี้สิน

ทำงกำรเงิน

สินทรัพย์

ทำงกำรเงิน อัตรำซื้อ อัตรำขำย

เหรียญสหรัฐอเมริกา 160,056 265,850,389 - 170,416,973 32.28 32.61
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34	 อนุพันธ์ทำงกำรเงิน	(ต่อ)

 เครื่องมือทำงกำรเงิน (ต่อ)

 (ก)  สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน (ต่อ)

 (ข)  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งมีไว้เพื่อช่วยในการบริหาร 
   ความเสี่ยงท่ีเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศส�าหรับเจ้าหนี้ในสกุลเงินตราต่างประเทศ  
   กลุ่มกิจการได้ท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจ�านวน 1,450 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 จ�านวน 323 ล้านบาท)  
   วันครบก�าหนดช�าระเงินของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เปิดสถานะไว้มีอายุระหว่าง 19 วัน ถึง 809 วัน  
   (พ.ศ. 2560 อายุระหว่าง 6 วัน ถึง 365 วัน) จ�านวนเงินในสกุลเงินบาทที่จะต้องช�าระและอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา 
   เป็นดังนี้ 

 (ค)  มูลค่ายุติธรรม

   มูลค่ายุติธรรมเปิดเผยตามหมายเหตุฯ ข้อ 32

(หน่วย : บำท/เงินตรำต่ำงประเทศ)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร อัตรำแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560

สกุลเงิน

สินทรัพย์

ทำงกำรเงิน

หนี้สิน

ทำงกำรเงิน

หนี้สิน

ทำงกำรเงิน

สินทรัพย์

ทำงกำรเงิน อัตรำซื้อ อัตรำขำย

เหรียญสหรัฐอเมริกา - 345,269,941 - 157,664,408 - 32.85

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา

   - อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 

       (บาท/เหรียญสหรัฐอเมริกา) 32.15 - 33.23 32.44 - 36.48 32.15 - 33.23 32.44 - 33.17

   - จ�านวนเงินในสกุลเงินต่างประเทศ 

       (เหรียญสหรัฐอเมริกา) 7,621,879 9,644,053 4,780,803 4,019,425

   - จ�านวนเงินในสกุลเงินท้องถิ่น (พันบาท) 246,603 323,079 154,890 132,234

สกุลเงินยูโร

   - อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย (บาท/ยูโร) 39.05 - 40.01 - 39.05 - 40.01 -

   - จ�านวนเงินในสกุลเงินต่างประเทศ (ยูโร) 30,195,926 - 30,195,926 -

   - จ�านวนเงินในสกุลเงินท้องถิ่น (พันบาท) 1,203,504 - 1,203,504 -
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35	 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่

 ตัวเลขที่น�ามาแสดงเปรียบเทียบได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้เปรียบเทียบได้กับการแสดงรายการที่เปล่ียนแปลงไป 
 ในงวดบัญชีปัจจุบัน กลุ่มกิจการได้จัดประเภทรายการส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ใหม่ดังนี้

ตำมที่
รำยงำนไว้เดิม

บำท
จัดประเภทใหม่

บำท

หลังจัด
ประเภทใหม่

บำท

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปีสิ้นสุด

    วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

   - รายได้ค่าบริการอื่น - 16,335,879 16,335,879

   - รายได้อื่น 48,894,039 (16,335,879) 32,558,160

   - ต้นทุนการให้บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ (426,766,488) 13,740,214 (413,026,274)

   - ต้นทุนบริการอื่น - (13,740,214) (13,740,214)
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