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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ช่ือบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ :	 บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคช่ัน	จ�ำกัด	(มหำชน)
เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000222
ช่ือย่อหลักทรัพย์ :	 ILINK	(กลุ่มอุตสำหกรรม	:	เทคโนโลยี)	
ประเภทธุรกิจ :	 3	ธุรกิจหลัก	ได้แก่
	 1)	 ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสำยสัญญำณ	(Distribution)
	 2)	 ธุรกิจโทรคมนำคม	(Telecom)
	 3)	 ธุรกิจวิศวกรรม	และโครงกำรพิเศษ	(Engineering)
ทุนจดทะเบียน :	 543,632,325	บำท	ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ	543,632,325	หุ้น	มูลค่ำหุ้นละ	1	บำท
(ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2562)
ทุนท่ีออกและช�ำระเต็มมูลค่ำ :	 543,632,325	บำท	ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ	543,632,325	หุ้น	มูลค่ำหุ้นละ	1	บำท	
(ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2562)

ส�านักงานใหญ่
บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคช่ัน	จ�ำกัด	(มหำชน)
48	อำคำรอินเตอร์ลิ้งค์	ซ.รุ่งเรือง	ถ.รัชดำภิเษก
แขวงสำมเสนนอก	เขตห้วยขวำง	กรุงเทพฯ	10310
Tel	Group	 :	02-666-1111	(100	lines)	
Fax	Group	 :	02-666-1199	(auto)
E-mail	 	 :	info@interlink.co.th

	interlinkfan	 	interlinkfan

R&D CENTER
(ศูนย์กระจำยสินค้ำ	และ	LAB)
9/2	ซ.	01	กำญจนำภิเษก	5/5	ถ.กำญจนำภิเษก	
แขวงท่ำแร้ง	เขตบำงเขน	กรุงเทพฯ	10220
Tel	R&D	 	 :	02-181-1522	(auto)
Fax	R&D		 :	02-181-1525	(auto)

ภาคเหนือ (สาขาเชียงใหม่)
412/3	ถนนช้ำงคลำน	ต�ำบลช้ำงคลำน
อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่	50100
Tel			 :	052-065-911	(auto),	052-065-912-3
Fax		 :	052-065-914
E-mail	 :	chiangmai@interlink.co.th

ภาคใต้ (สาขาหาดใหญ่)
70,	72	ถนน	ป.ณัฐพล	3	ต�ำบลหำดใหญ่
อ�ำเภอหำดใหญ่	จังหวัดสงขลำ	90110
Tel	 	 :	074-220-911	(auto),	074-220-982-3
Fax		 :	074-220-984
E-mail	 :	hatyai@interlink.co.th

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สาขาขอนแก่น)
108/141-142	ถนนอนำมัย	ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมืองขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น	40000
Tel			 :	043-052-911	(auto),	043-052-912-3
Fax		 :	043-052-914	
E-mail	 :	khonkaen@interlink.co.th

ภาคตะวันออก (สาขาระยอง)
267/249	ถนนสุขุมวิท	ต�ำบลมำบตำพุด
อ�ำเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง	21150
Tel			 :	038-608-283-4
Fax		 :	038-608-294
E-mail	 :	rayong@interlink.co.th

สาขาภาคกลาง 
9/2	ซ.	01	กำญจนำภิเษก	5/5	ถ.	กำญจนำภิเษก
แขวงท่ำแร้ง	เขตบำงเขน	กรุงเทพฯ	10220
Tel	R&D			 :	02-181-1522	(auto)
Fax	R&D		 :	02-181-1525	(auto)
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รายงานประจ�าปี 2562

ส�านักงาน
(ตัวแทนในสาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว)
ตึก	NNN	บ้ำนโพนสีนวน	เมืองสีสัดตะนำก
แขวงนะคอนหลวงเวียงจัน	
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
Tel			 	 :	856	20	5558	6767
E-mail		 	 :	duangpasert.s@interlink.co.th

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน)
48/66	ซ.รุ่งเรือง	ถ.รัชดำภิเษก	
แขวงสำมเสนนอก	เขตห้วยขวำง	กรุงเทพฯ	10310
Tel	Telecom		 :	02-666-2222	(100	lines)	
Fax	Telecom	 :	02-666-2299	(auto)
E-mail		 	 :	info@interlinktelecom.co.th

NETWORK MANAGEMENT CENTER (NMC)
9/1	ซ.	01	กำญจนำภิเษก	5/5	ถ.	กำญจนำภิเษก
แขวงท่ำแร้ง	เขตบำงเขน	กรุงเทพฯ	10220
Tel	NMC		 :	02-666-2288	(24	hrs)	
Fax	 		 		 :	02-666-2298	(auto)	
E-mail		 	 :	nmc@interlinktelecom.co.th

DATA CENTER OPERATIONS (NOC)
9/1	ซ.	01	กำญจนำภิเษก	5/5	ถ.	กำญจนำภิเษก
แขวงท่ำแร้ง	เขตบำงเขน	กรุงเทพฯ	10220
Tel	NOC			 :	02-666-2255	(24	hrs)	
E-mail		 	 :	noc@interlinkdatacenter.co.th

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์
เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
48	อำคำรอินเตอร์ลิ้งค์	ซ.รุ่งเรือง	ถ.รัชดำภิเษก	
แขวงสำมเสนนอก	เขตห้วยขวำง	กรุงเทพฯ	10310
Tel	Power		 :	02-666-1133	(30	lines)
Fax	Power		 :	02-666-1134	(auto)	
E-mail		 	 :	power@interlink.co.th

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เมดิคัล จ�ากัด
9/2	ซ.	01	กำญจนำภิเษก	5/5	ถ.	กำญจนำภิเษก
แขวงท่ำแร้ง	เขตบำงเขน	กรุงเทพฯ	10220
Tel	Medical	 :	02-666-1122	(auto)
E-mail		 	 :	interlinkmedical@.co.th

ผู้สอบบัญชี
นำยพงทวี	รัตนะโกเศศ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต	เลขทะเบียน	7795)	
บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จ�ำกัด	
179/74-80	ถนนสำทรใต้	กรุงเทพมหำนคร	10120
โทรศัพท์	 	 :	02-344-1000	
โทรสำร	 	 :	02-824-5000

นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท	ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด
93	อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดำภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400
โทรศัพท์	 	 :	02-009-9000	
โทรสำร	 	 :	02-009-9991

นายทะเบียนหุ้นกู้
ธนำคำรกสิกรไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)
ฝ่ำยบริกำรธุรกิจหลักทรัพย	์
เลขท่ี	1	ซอยรำษฎร์บูรณะ	27/1	ถนนรำษฎร์บูรณะ	
เขตรำษฎร์บูรณะ	กรุงเทพมหำนคร	10140
โทรศัพท์	 	 :	02-470-6662	
โทรสำร	 	 :	02-273-22791
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีประกัน	และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
“หุ้นกู้	บริษัท	 อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคช่ัน	จ�ำกัด	(มหำชน)	
ครั้งท่ี	1/2561	ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2563”
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ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน

	(หน่วย:	ล้ำนบำท)

งบกำรเงิน

ผลกำรด�ำเนินงำน 2560 2561 2562

รำยได้จำกธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสำยสัญญำณ	 2,001.56 2,118.57 2,260.92

รำยได้จำกธุรกิจโทรคมนำคม	 	1,065.75	 1,588.21 2,327.62

รำยได้จำกธุรกิจวิศวกรรมโครงกำร 1,151.13 1,622.41 1,038.24

รำยได้อื่น 32.56 40.68 35.51

รำยได้รวม	 4,251.00 5,369.87 5,662.29

ต้นทุนจำกธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสัญญำณ 1,565.89 	1,596.38	 1,652.55

ต้นทุนจำกธุรกิจโทรคมนำคม	 800.66 	1,214.68	 1,860.51

ต้นทุนจำกธุรกิจวิศวกรรมโครงกำร 1,254.63 	1,585.66	 	1,115.79	

ก�ำไรขั้นต้น	 	629.82	 	973.15	 	1,033.44

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 472.62 462.71 635.13

ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 4.56 17.19 10.09

รวมค่ำใช้จ่ำย	 477.18 479.90 645.22

ก�ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้นิติบุคคล	 	152.64	 	493.25	 	388.22	

ต้นทุนทำงกำรเงิน	 66.25 95.51 138.81

ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล 86.39 	397.74	 	249.41	

ภำษีเงินได้นิติบุคคล 16.83 83.16 54.06

ก�ำไรส�ำหรับปี	 69.56 	314.58	 	195.35	

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -6.80 - -6.47

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี 62.76 	314.58	 	188.88	

ก�ำไรต่อหุ้น 0.05 0.48 0.23



05บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

 งบกำรเงิน

ฐำนะกำรเงิน 2560 2561 2562

สินทรัพย์รวม	 7,129.62 9,466.70 10,855.29

หนี้สินรวม 3,951.26 6,011.09 7,384.46

ส่วนของผู้ถือหุ้น	 3,178.36 3,455.60 3,470.83

 งบกำรเงิน 

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน 2560 2561 2562

อัตรำส่วนสภำพคล่อง	(เท่ำ)	 1.53 1.25 1.07

อัตรำส่วนก�ำไรขั้นต้น	(ร้อยละ)	 13.82 	17.50	 	17.74	

อัตรำส่วนก�ำไรสุทธิ	(ร้อยละ)	 1.64 5.86 3.45

อัตรำผลตอบแทนจำกทรัพย์สิน	(ร้อยละ)	 1.09 3.79 1.92

อัตรำผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น	(ร้อยละ) 2.19 9.48 5.64

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่ำ)	 1.24 1.74 2.13

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้	 1.57 1.34 1.17
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ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน
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	 บริษัทฯ	 มีรำยได้หลักจำก	3	 ธุรกิจ	 คือ	 ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสำยสัญญำณ	 ธุรกิจโทรคมนำคม	 และธุรกิจวิศวกรรม	 และ
โครงกำรพิเศษ	และมีรำยได้อ่ืนๆ	ซ่ึงประกอบด้วย	ดอกเบ้ียรับ	และก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน	เป็นต้น	โดยมีรำยละเอียดตำม
ตำรำงด้ำนล่ำง	ดังนี้

(หน่วย:	ล้ำนบำท)

รายละเอียด

งบการเงินรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รำยได้จำกธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสำยสัญญำณ 2,001.56 47.08 2,118.57 39.45 2,260.92 39.93

รำยได้จำกธุรกิจโทรคมนำคม 1,065.75 25.07 1,588.21 29.58 2,327.62 41.11

รำยได้จำกธุรกิจวิศวกรรม	และโครงกำรพิเศษ 1,151.13 27.08 1,622.41 30.21 1,038.24 18.33

รำยได้อื่น 32.56 0.77 40.68 0.76 35.51 0.63

รวมรำยได้ 4,251.00 100.00 5,369.87 100.00 5,662.29 100.00
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พัฒนาการที่ส�าคัญ (MILESTONE)

1 32 4

พ.ศ. 2534
น�ำเทคโนโลยีสำย LAN (UTP) เข้ำมำเผยแพร่ใน
ประเทศไทยเป็นรำยแรก ก่อให้เกิดเทคโนโลยี
กำรเช่ือมต่อโครงข่ำยสำยสัญญำณ (Network Cabling) 
ท่ีเป็นสำกลนิยม และใช้เป็นมำตรฐำนมำจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2535
น�ำนวัตกรรม One Stop Service ในรูปแบบ 
“เลขำฝ่ำยขำย” มำให้บริกำร

พ.ศ. 2538
จดทะเบียน บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคช่ัน จ�ำกัด 
เพื่อมุ่งเน้นท�ำธุรกิจน�ำเข้ำและจัดจ�ำหน่ำยสำยสัญญำณ 
(Distribution Business)

พ.ศ. 2542
ประกำศปฎิญญำ 3 ข้อ ได้แก่

1. สินค้ำคุณภำพ 
2. รำคำถูกกว่ำ และ 
3. บริกำรท่ีดีกว่ำ 

เพื่อเป็นค�ำม่ันสัญญำทำงธุรกิจ และเป็น
กลยุทธ์ (Strategy) ทำงธุรกิจของบริษัทฯ 

บริษัท	 อินเตอร์ลิ้งค์	 คอมมิวนิเคช่ัน	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 ก่อตั้งโดยกำรโอนย้ำยธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสำยสัญญำณมำจำกบริษัท 
อินเตอร์ลิ้งค์	 โฮลดิ้ง	 จ�ำกัด	 โดยปรัชญำ	(Philosophy)	 ของผู้ก่อตั้ง	(นำยสมบัติ	 อนันตรัมพร)	 คือต้องกำรน�ำเทคโนโลยีมำ
พัฒนำประเทศไทยให้เติบโตสู่สำกล

พ.ศ. 2547
20 สิงหำคม 2547 จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย ์
เอ็มเอไอ (mai) ภำยใต้ชื่อ “ILINK”

พ.ศ. 2546
เตรียมตัวเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย, ต่อยอดธุรกิจเพื่อเพิ่ม
มูลค่ำให้งำนจัดจ�ำหน่ำยสำยสัญญำณ 
ด้วยธุรกิจวิศวกรรมและโครงกำรพิเศษ 
(Engineering Business)

พ.ศ. 2530 
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด 
โดยนำยสมบัติ และนำงชลิดำ อนันตรัมพร



09บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

5 76 8

พ.ศ. 2551
8 กันยำยน 2551 จดทะเบียนบริษัทลูก ได้แก่ 
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพำเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 
จ�ำกัด เพื่อรุกธุรกิจวิศวกรรมและโครงกำรพิเศษ 
(Engineering Business)

พ.ศ. 2550
3 มกรำคม 2550 จดทะเบียนบริษัทลูก ได้แก่ 
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ำกัด เพื่อรุก
ธุรกิจโทรคมนำคม(Telecom Business)

พ.ศ. 2556
• เปิด R&D CENTER เพื่อเป็นศูนย์กระจำย 

สินค้ำหลัก (Distribution Center) 
บนพื้นท่ี15 ไร่ และสร้ำง LAB เพื่อท�ำกำร 
วิจัยงำนด้ำนโครงข่ำยสำยสัญญำณ 

• เปิดสำขำครบใน 4 ภูมิภำค ได้แก่ 
สำขำเชียงใหม่ (2548) ดูแลภำคเหนือ, 
สำขำหำดใหญ่ (2549) ดูแล ภำคใต้, 
สำขำขอนแก่น (2551) ดูแลภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และสำขำระยอง (2555) ดูแลภำคตะวันออก

พ.ศ. 2559
14 กันยำยน 2559 Spin Off บริษัทลูก ได้แก่ 
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ำกัด (มหำชน) 
เข้ำไปจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ 
(mai) ภำยใต้ชื่อ “ITEL”

พ.ศ. 2558
19 สิงหำคม 2558 ย้ำยบริษัทแม่ (ILINK) เข้ำไป
ซ้ือขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

พ.ศ. 2562
20 สิงหำคม 2562 จดทะเบียน 
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เมดิคัล จ�ำกัด 
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บริษทัจดทะเบยีน ที่ได้รบัการจดัอนัดบัอยู่ในระดบั “ดเีลศิ” 
(Excellent) เป็นปีแรก โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD)

1 บริษัทจดทะเบียน ท่ีได้รับการประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 (AGM) โดยได้รับ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน  
จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2

ได้รับการประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการ
ที่ผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว จากกรมสวัสดิการและ 
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

3

รางวัล แห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลเกียรติคุณ บริษัทน�าร่อง โครงการรณรงค ์
สร้างวินัยทางการเงนิ ประจ�าปี 2562 จากสหพันธ์สมาคม
สตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมภ์ 

4

เกียรติบัตรเชิดชูหน่วยงานที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ปี 2562 จากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม5



11บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

ได้รับเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชนที่ให้การสนับสนุนโครงการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน จากส�านักงาน ป.ป.ช. 

6

ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้น Thailand 
Sustainability Investment (THSI) ประจ�าปี 2562 
ประเภทอุตสาหกรรมเทคโนโลยี กลุ่มที่ 5 ซึ่งมีมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้าน และ
รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความย่ังยืน 
(Sustainability Excellence) ประเภทรางวัล Rising 
Star Sustainability Awards ในงานประกาศผลรางวัล 
SET AWARDS 2019 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

7 รางวัลกิตติประกาศด้านการเปิดเผยรายงาน
ความย่ังยืน (Sustainability Disclosure 
Acknowledgement) โดยส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ 
สถาบันไทยพัฒน์ ประจ�าปี 2562

8
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
	 บริษัท	 อินเตอร์ลิ้งค์	 คอมมิวนิเคช่ัน	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 ซ่ึงมี
บริษัท	 อินเตอร์ลิ้งค์	 โฮลดิ้ง	 จ�ำกัด	 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และจดทะเบียนอยู่
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น	 ก่อตั้งมำนำนกว่ำ	32	 ปี	 ด้วย
อุดมกำรณ์ท่ีจะน�ำเทคโนโลยีมำพัฒนำประเทศไทยให้เติบโตสู ่สำกล	
ปัจจุบัน	 บริษัทด�ำเนินธุรกิจน�ำเข้ำสำยสัญญำณจำกสหรัฐอเมริกำ 
มำเพื่อกำรขำยส่งสำยสัญญำณให้แก่ลูกค้ำท่ีน�ำไปจ�ำหน่ำยต่อกว่ำ	20,000	
รำยท่ัวประเทศและเริ่มขยำยตลำดสู่อำเซียนผ่ำนประเทศ	CLMV	 และ
ด้วยกลยุทธ์ซ้ือง่ำย-ขำยคล่อง	 ผ่ำนวิธีจ�ำหน่ำยสำยสัญญำณคุณภำพสูง
จำกสหรัฐอเมริกำ	 ในรำคำท่ีถูกกว่ำ	และเพิ่มกำรบริกำรท่ีเหนือคู่แข่งขัน	
ท�ำให้ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสำยสัญญำณ	(Distribution	Business)	ของ	บริษัท 
อินเตอร์ลิ้งค์	 คอมมิวนิเคช่ัน	 จ�ำกัด	(มหำชน)	 สำมำรถครองควำมเป็น 
ท่ี	1	มีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดมำกท่ีสุดประเทศไทย

	 ต่อมำบริษัทได้ขยำยกิจกำรจำกธุรกิจน�ำเข้ำและจัดจ�ำหน่ำยสำย
สัญญำณท่ีมีกลุ่มลูกค้ำท่ัวประเทศไทย	มำสู่ธุรกิจโทรคมนำคม	(Telecom	
Business)	โดยได้น�ำผลิตภัณฑ์สำยสัญญำณไฟเบอร์ออฟติก	ไปต่อยอด
ลงทุนเป็นผู้ให้บริกำรโครงข่ำยไฟเบอร์ออฟติกท่ัวประเทศ	 เพื่อให้บริกำร
วงจรเช่ำกำรสื่อสำรควำมเร็วสูงผ่ำนโครงข่ำยสำยไฟเบอร์ออฟติก	ในนำม
ของบริษัทลูกช่ือ	 บริษัท	 อินเตอร์ลิ้งค์	 เทเลคอม	 จ�ำกัด	(มหำชน)	 และ
เม่ือกำรก่อสร้ำงโครงข่ำยไฟเบอร์ออฟติกเพื่อกิจกำรเทเลคอมแล้วเสร็จ	
จึงได้หำวิธีสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับทีมวิศวกรกว่ำ	300	 คน	 และหน่วยงำน 
ซ่อมบ�ำรงุท่ีลงทุนไว้กว่ำ	38	แห่ง	ได้ไปรบัเหมำงำนตดิตัง้โครงข่ำยไฟเบอร์
ออฟติกและดูแลรักษำสำยไฟเบอร์ออฟติกให้กับหน่วยงำนภำครัฐ	 อำทิ	
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	(PEA)	และกำรไฟฟ้ำนครหลวง	(MEA)	ซ่ึงในเวลำ
ต่อมำ	ทีมงำนวิศวกรยังได้ขยำยงำนไปท�ำงำนเทิร์นคีย์ในธุรกิจวิศวกรรม
และโครงกำรพิเศษ	(Engineering	Business)	เชี่ยวชำญงำนด้ำนวิศวกรรม
ไฟฟ้ำแรงสูงให้แก่หน่วยงำนเหล่ำนี้	ได้แก่	โครงกำรวำงสำยไฟฟ้ำแรงสูง
และสำยสื่อสำรใต้ทะเล	(Submarine	Cable)	โครงกำรสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง
ท้ังบนอำกำศและใต้ดิน	(Transmission	Line	and	Underground	Cable)	
และโครงกำรสถำนีไฟฟ้ำย่อย	(Power	Substation)	 ในนำมของบริษัท 
อินเตอร์ลิ้งค์	พำวเวอร์	แอนด์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ำกัด	อีกด้วย

สารจาก ประธานกรรมการ

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ท�าแผนยุทธศาสตร์
ของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ เพื่อสนับสนุนการเติบโต
แบบต่อเนื่องและยั่งยืน ใน 5 ปี ข้างหน้า ซึ่งเป็นแผน 
ที่สามารถปฏิบัติ ได้จริง 

	 จำกกำรต่อยอดธรุกจิจดัจ�ำหน่ำยสำยสญัญำณไปยงัอกีสองธรุกจิ	คอื
ธรุกจิโทรคมนำคมและ	ธรุกจิวิศวกรรมและโครงกำรพเิศษ	ท�ำให้กลุม่บรษัิท
อินเตอร์ลิ้งค์ฯ	 เติบโตอย่ำงรวดเร็วใน	5	 ปีท่ีผ่ำนมำ	 มีรำยได้รวมสูงข้ึน 
แบบก้ำวกระโดด	 แต่ไม่สำมำรถรักษำสมดุลของก�ำไรสุทธิไว้ได้	 โดยบำง
ครั้งธุรกิจวิศวกรรมซ่ึงมีควำมเสี่ยงสูง	ยังสร้ำงปัญหำต่อผลกำรด�ำเนินงำน
ของท้ังกลุ่มบริษัทฯ	อีกด้วย	แต่เนื่องจำกกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ	มีธุรกิจ
ท่ีหลำกหลำยได้แก่	 ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสำยสัญญำณ	 ธุรกิจโทรคมนำคม	
และธุรกิจวิศวกรรม	 ดังนั้นเมื่อมองภำพรวมของท้ังสำมธุรกิจซ่ึงมีกำรส่ง
เสริมซ่ึงกันและกัน	 ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อภำพรวมรำยได้ของบริษัทแม ่
(บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน))	แต่จะส่งผลกระทบ
ในเชิงจิตวิทยำแก่นักลงทุนและนักวิเครำะห์	ที่บำงปีก็สำมำรถท�ำก�ำไรมำก 
แต่บำงปีก็มีก�ำไรน้อย	 ท�ำให้นักลงทุนท่ีไม่เข้ำใจโครงสร้ำงรำยได้ของ	
บริษัทฯ	ซ่ึงมีควำมซับซ้อน	อำจขำดควำมม่ันใจได้	

	 ดงันัน้คณะกรรมกำรบรษัิทฯ	จงึได้ท�ำแผนยุทธศำสตร์ของกลุม่บรษัิท
อินเตอร์ลิ้งค์ฯ	 เพื่อสนับสนุนกำรเติบโตแบบต่อเนื่องและย่ังยืนใน	5	 ปี 
ข้ำงหน้ำ	ซ่ึงเป็นแผนท่ีสำมำรถปฏิบัติได้จริง	และสำมำรถเผยแพร่เพื่อให้
นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นมีควำมม่ันใจในก้ำวต่อไปของกลุ่มบริษัท

	 นอกจำกควำมมุ่งมั่นในกำรเติบโตต่อเนื่องและยั่งยืนของธุรกิจแล้ว	
บริษัท	 อินเตอร์ลิ้งค์ฯ	 ยังได้ก่อตั้ง	 “มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ”	 เพื่อท�ำ
โครงกำรต่ำงๆ	ให้กับสังคมอย่ำงมำกมำย	อำทิ	“โครงกำรพี่สอนน้อง	84	
โรงเรยีน”	ปลกูปัญญำ	พร้อมมอบควำมอบอุ่นให้กบัเดก็นกัเรยีนด้อยโอกำส
ในถิ่นทุรกันดำร	โครงกำรออกร้ำนในงำนสภำกำชำดไทย	และโครงกำรจิต
สำธำรณะมำกมำย

	 ผมขอขอบคุณ	 ลูกค้ำ	 และผู ้มีอุปกำรคุณทุกท่ำน	 ท่ีได้ให้กำร
สนับสนุนกิจกำรของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ	 ด้วยดีตลอดมำ	 ท�ำให้
กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ	 มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและย่ังยืน	 โดยผม
ขออำรำธนำคุณพระศรีรัตนตรัย	 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสำกลโลก	 ได้โปรด 
ดลบันดำลและประทำนพรให้แก่ทุกท่ำน	 ได้ประสบควำมสุขและสมหวัง 
ในทุกสิ่งท่ีปรำรถนำตลอดปี	2563	และตลอดไปครับ

นายสมบัติ อนันตรัมพร

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

1 มกราคม 2563



13บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

รายงาน คณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	 ประกอบด้วยกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีควำมเป็นอิสระจ�ำนวน	 3	 ท่ำน ซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒ ิ
มีคุณสมบัติ	ควำมรู้	และประสบกำรณ์	ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท	
ซ่ึงสอดคล้องกับประกำศของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน	และข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 โดยในปี	2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	มีกำรประชุมท้ังสิ้น	4 ครั้ง	และได้รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำร
บริษัทเป็นประจ�ำทุกไตรมำส	โดยกรรมกำรตรวจสอบ	ได้เข้ำร่วมประชุมตำมรำยละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

นำยชูศักดิ์	 ดิเรกวัฒนชัย ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 4

นำยธีรกุล	 นิยม กรรมกำรตรวจสอบ 4

คุณหญิงชฎำ	 วัฒนศิริธรรม1 กรรมกำรตรวจสอบ 2

กรรมกำรท่ีลำออกระหว่ำงปี 2562

พลเรือเอกอภิวัฒน์	 ศรีวรรธนะ1 กรรมกำรตรวจสอบ 1

	 โดยมี	นำยณัฐพล	เกษมทรัพย์ ผู้อ�ำนวยกำรแผนกตรวจสอบภำยใน	เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ	

หมายเหตุ
1	คุณหญิงชฎา	วัฒนศิริธรรม	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทน	พลเรือเอกอภิวัฒน์	ศรีวรรธนะ	 ซ่ึงได้ลาออกจากการเป็นกรรมการใน 

ทุกต�าแหน่ง	ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี	3/2562	เมื่อวันที่	13 พฤษภาคม	2562 โดยคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม	มีคุณสมบัติ

ครบตามองค์ประกอบท่ีก�าหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ	ตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบและตำมที่ได้รับมอบหมำย 
จำกคณะกรรมกำรบริษัท	 ซ่ึงรวมถึงกำรสอบทำนให้มีรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ	 อย่ำงถูกต้อง	 และเพียงพอมีระบบกำร
ควบคุมภำยในและกระบวนกำรก�ำกับดูแลท่ีมีประสิทธิภำพ	มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดต่ำงๆ	ท่ีเกี่ยวข้อง	มีกำร
ดูแลกำรท�ำรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง	 และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัทฯ	ตลอดจนมีหน้ำท่ีในกำรคัดเลือกและเสนอควำมเห็นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	โดยกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ท่ีมีสำระส�ำคัญสรุปได้	ดังนี้

ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ�ำปี	 2562 ของบริษัท	 อินเตอร์ลิ้งค์ 
คอมมิวนิเคช่ัน	 จ�ำกัด	(มหำชน)	 งบกำรเงินรวมของบริษัท	 อินเตอร์ลิ้งค์	 คอมมิวนิเคช่ัน	 จ�ำกัด	(มหำชน)	 และบริษัทย่อย 
ได้จัดท�ำตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินของไทย	ซ่ึงสอดคล้องกับมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ	โดยได้สอบ
ทำนประเด็นท่ีเป็นสำระส�ำคัญ	 รำยกำรพิเศษ	 และได้รับค�ำช้ีแจงจำกผู้สอบบัญชี	 ฝ่ำยจัดกำร	 และผู้มีอ�ำนวยกำรแผนกตรวจ
สอบภำยในจนเป็นท่ีพอใจว่ำกำรจัดท�ำงบกำรเงิน	รวมท้ังรำยกำรเปิดเผยหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน	เป็นไปตำมข้อก�ำหนด
ของกฎหมำย	มำตรฐำนกำรบัญชีตำมหลักกำรบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป	และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	จึงได้ให้ควำมเห็น
ชอบงบกำรเงินดังกล่ำวท่ีผู้สอบบัญชีได้สอบทำนและตรวจสอบแล้ว	 ท้ังนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้เข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบ
บัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุม	 จ�ำนวน	 1 ครั้ง	 เพื่อหำรือเกี่ยวกับแผนกำรสอบบัญชี	 ควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่	 และกำรแสดงควำมเห็นของผู้สอบบัญชี	 โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรน�ำเสนอข้อมูลอย่ำงถูกต้อง	ครบถ้วน	และเพียงพอ 
ซ่ึงในปี	2562 ผูส้อบบัญชีไม่ได้มีข้อสงัเกตท่ีเป็นสำระส�ำคญั	และไม่พบพฤตกิำรณ์อนัควรสงสยั	ส่งผลให้กำรจดัท�ำงบกำรเงนิ	และ
งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ	เช่ือถือได้	โปร่งใส	สอดคล้องตำมมำตรฐำน	ผู้สอบบัญชีมีควำมเป็นอิสระและสำมำรถตรวจสอบได้
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การเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	 ได้พิจำรณำสอบทำนให้ควำมเห็นชอบ	 และเปิดเผยข้อมูล	 และกำรปฏิบัติในรำยกำรระหว่ำงกัน
รำยกำรเกี่ยวข้องกัน	 และรำยกำรเกี่ยวโยงกันระหว่ำงบริษัทกับบริษัทย่อยและผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย	 ซ่ึงอำจท�ำให้เกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัท	 ก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ	 ซ่ึงรำยกำรท่ีเกิดขึ้นในปี	 2562 

เป็นรำยกำรทำงกำรค้ำอันเป็นธุรกิจปกติท่ัวไป	 โดยบริษัทได้ถือปฏิบัติตำมนโยบำยและเปิดเผยข้อมูลตำมหลักเกณฑ ์
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทรำบอย่ำงถูกต้องตำมเวลำท่ีก�ำหนด

การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนควำมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลของระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง	โดยมีคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบในกำรท�ำหน้ำพิจำรณำโครงสร้ำง	 นโยบำย	 กรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง	 คู่มือบริหำร 
ควำมเสี่ยง	 แผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง	 กำรทบทวนควำมเสี่ยงและติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ	 
ซ่ึงคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้จัดท�ำรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงประจ�ำปี	 2562 โดยกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ	 ได้
ให้ควำมส�ำคัญกับควำมเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนใหม่	 (Emerging	Risk)	 เช่น	 ควำมเสี่ยงด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์และควำม
ปลอดภยัของข้อมลู	(Cyber	Security	and	Data	Security)	ซ่ึงเป็นกำรพจิำรณำควำมเสีย่งท่ีมนียัส�ำคญัและมีโอกำสเกดิข้ึนในอนำคต 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้เตรียมมำตรกำรรองรับโดยก�ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง	รวมถึงได้พิจำรณำผลกำร
ประเมินควำมเสี่ยงและกำรตอบสนองต่อควำมเสี่ยงตำมท่ีผู้สอบบัญชีรำยงำน	ท้ังนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะ	เพ่ือน�ำไปสู่กำรปรับปรุง
ให้ดีย่ิงข้ึน	ซ่ึงระบบบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ	มีควำมเพียงพอแล้ว

ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนแผนกลยุทธ์	แผนกำรตรวจสอบประจ�ำปี	และแผนกำรตรวจสอบระยะยำว	กำรปฏบัิตงิำน 
ตำมแผน	 ผลกำรตรวจสอบของแผนกตรวจสอบภำยใน	 โดยให้ข้อแนะน�ำและติดตำมกำรด�ำเนินกำรแก้ไขประเด็นท่ีมี 
นัยส�ำคัญ	เพื่อให้เกิดกำรก�ำกับดูแลท่ีดี	และมีกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอ	ตำมมำตรฐำน	COSO	รวมท้ังแผนอัตรำก�ำลังและ
แผนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนงำนตรวจสอบภำยในพิจำรณำรำยงำนผลกำรตรวจสอบท่ีแผนกตรวจสอบภำยในได้รำยงำนเป็น
รำยไตรมำส	 พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อแผนกตรวจสอบภำยใน	 และฝ่ำยบริหำรเพื่อประโยชน์ในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 

รวมถึงกำรประเมินตำมแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ก.ล.ต.)	พบว่ำ	มีควำมเพียงพอ	และเหมำะสมแล้วกับกำรด�ำเนินธุรกิจ	และสอดคล้อง
กับควำมเห็นของผู้สอบบัญชีท่ีรำยงำนว่ำกำรสอบทำนไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสำระส�ำคัญ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	 ได้สอบทำนประสิทธิภำพและประสิทธิผลด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	 พบว่ำ	 คณะกรรมกำร
บริษัท	คณะผู้บริหำร	และพนักงำน	ปฏิบัติตำมนโยบำยท่ีก�ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด	โดยมีคณะกรรมกำรบริษัทและคณะผู้บริหำร
เป็นแบบอย่ำงท่ีดี	 มีกำรน�ำนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชันและคู่มือจรรยำบรรณไปปฏิบัติใช้อย่ำงจริงจังซ่ึงขยำยผลไปถึงคู่ธุรกิจ	
เพ่ือให้คู่ธุรกิจใช้เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินธุรกิจร่วมกัน	 โดยคณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดี	 และได้ติดตำมควำมคืบหน้ำของกระบวนกำรพัฒนำกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำง 
ต่อเนื่อง	และได้ให้คณะผูบ้รหิำรและแผนกตรวจสอบภำยใน	ภำยใต้กำรก�ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบ 
ในกำรก�ำกบัดแูลและจดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัตติำมนโยบำยก�ำกบัดแูลกจิกำรเป็นประจ�ำทุกปี	และได้เปิดเผยไว้ในรำยงำน
ประจ�ำปีนี้แล้ว	ภำยใต้หัวข้อ	“กำรก�ำกับดูแลกิจกำร”

การปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	 ได้สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 ข้อก�ำหนด 
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงสม�่ำเสมอ	โดยมีควำมเห็นว่ำ	รำยกำรท่ีบริษัทต้องปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง
กับธุรกิจได้สอบทำนนั้นมีควำมเพียงพอ
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นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 26 กุมภาพันธ์ 2563

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
	 บริษัทฯ	 ได้พัฒนำระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบำะแสของบุคคลภำยนอก	 นอกเหนือจำกกำรรับข้อร้องเรียนภำยใน 
ของพนักงำน	 โดยสำมำรถร้องเรียนผ่ำนเว็บไซด์	 www.interlink.co.th	 เพิ่มเติมจำกกำรรับร้องเรียนผ่ำนทำงโทรศัพท์	 e-mail	
จดหมำยถึงประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	เลขำนุกำรบริษัท	โดยในปี	2562 มี	2 เรื่องท่ีเป็นกำรกระท�ำผิดจรรยำบรรณ	ไม่ปฏิบัติ
ตำมระเบียบบรษัิท	และไม่พบเรือ่งท่ีผดินโยบำยต่อต้ำนคอร์รปัชัน	โดยค่ำเสยีหำยไม่เป็นสำระส�ำคญั	ข้อเท็จจรงิจำกกำรสอบสวน 
ได้น�ำมำก�ำหนดวธิปีฏบัิตแิละแนวทำงป้องกนั	นอกจำกนี	้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนผลกำรตรวจสอบทุจรติ	กำรประเมนิ
ควำมเสีย่งโอกำสเกดิทุจรติ	ผลกระทบ	เพือ่ก�ำหนดแนวทำงเชิงป้องกนักำรทุจรติท่ีจะเกดิข้ึนได้ในระบบงำนต่ำงๆ	รวมท้ังสอบทำน 
มำตรกำรทบทวนระเบียบกำรสอบทำนสอบสวนให้ทันสมัยและเหมำะสมกับสภำพด�ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง	 และปัจจุบัน
บริษัทฯ	อยู่ระหว่ำงกำรยื่นขอรับรองแนวร่วมปฏิบัติ	(Collective	Action	Coalition)	ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

การคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	ได้พจิำรณำผลกำรปฏบัิตงิำนในปีท่ีผ่ำนมำของบรษัิท	บรษัิท	ไพรซ์วอเตอร์เฮ้ำส์คเูปอร์	เอบีเอเอส 
จ�ำกัด	ซ่ึงท�ำหน้ำท่ีเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทกับบริษัทย่อย	โดยเห็นว่ำ	เป็นท่ีพอใจ	จำกกำรประชุมหำรือร่วมกับผู้สอบบัญชี
ซ่ึงได้รำยงำนข้อบกพร่องของระบบกำรควบคุมภำยในท่ีตรวจสอบพบ	 รวมท้ังแนวทำงกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบ	จึงเห็นควรเสนอแนะให้คณะกรรมกำรบริษัทน�ำเสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง 
นำยพงทวี	 รัตนะโกเศศ	 เลขทะเบียน	7795	 และ/หรือ	 นำงสำวอมรรัตน์	 เพิ่มพูนวัฒนำสุข	 เลขทะเบียน	4599	 และ/หรือ 
นำยวิเชียร	กิ่งมนตรี	 เลขทะเบียน	3977	แห่งบริษัท	ไพรซ์วอเตอร์เฮ้ำส์คูเปอร์	 เอบีเอเอส	จ�ำกัด	 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของ
บริษัท	ประจ�ำปี	2562

ความเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 จำกกำรประเมินผลกำรปฏบัิตงิำนตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ�ำปี	2562	ท่ีผ่ำนมำนัน้	คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้ปฏิบัติหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 โดยใช้ควำมรู ้ควำมสำมำรถ 
ควำมระมดัระวงั	ควำมรอบคอบ	และมคีวำมอสิระอย่ำงเพยีงพอ	ตลอดจนได้ให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะต่ำงๆ	อย่ำงสร้ำงสรรค์	
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงเท่ำเทียมกัน	 ในกำรสอบทำนกำรจัดท�ำงบกำรเงิน	 กำรพิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยง
กันหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	 กำรบริหำรควำมเสี่ยง	 กำรสอบทำนกำรควบคุมภำยใน	 กำรก�ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดี	กำรสอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต
คอร์รัปชัน	กำรพจิำรณำคดัเลอืกเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี	กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีด	ีทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ	และ
กำรจัดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	ซ่ึงผลกำรประเมินโดยรวมสรุปว่ำ	ได้ปฏิบัติงำนอย่ำงครบถ้วนตำมกฎบัตรแล้ว

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ	 บริษัทฯ	 ได้จัดท�ำรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง	 สอดคล้องตำมมำตรฐำนกำร
บัญชีท่ีรับรองท่ัวไป	มกีำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรระหว่ำงกนั	หรอืรำยกำรท่ีอำจก่อให้เกดิควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงเพียง
พอ	กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเพียงพอ	มีระบบกำรควบคุมภำยในและตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสม	และมีประสิทธิภำพ 
มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย	 ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้องครบถ้วน	 และมีกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีอย่ำงย่ังยืน
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยง	 เพ่ือให้มีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กรอย่ำงเหมำะสม 
เป็นระบบและต่อเนื่อง	ในกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้ก�ำหนดระดับควำมเสี่ยงท่ีสำมำรถยอมรับได้	ท่ีสัมพันธ์กับกำรเติบโต
และเป้ำหมำย	ของผลตอบแทนตำมวตัถปุระสงค์ท่ีองค์กรก�ำหนดไว้	รวมท้ังนโยบำย	กรอบกำรบรหิำรควำมเสีย่ง	และกำรก�ำกบัดแูล 
สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของบริษัท	 กลยุทธ์และเป้ำหมำยทำงธุรกิจอย่ำงย่ังยืน	 โดยพิจำรณำสภำวกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ัง
ภำยในและภำยนอก	ภำยใต้กำรวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะแวดล้อมอย่ำงสม�่ำเสมอ

	 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท	 อินเตอร์ลิ้งค์	 คอมมิวนิเคช่ัน	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 ได้รับกำรแต่งตั้งจำก 
คณะกรรมกำรบรษัิท	โดยกรรมกำรอสิระ	ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง	และมีกรรมกำรบรษัิทฯ	จ�ำนวน	
5 ท่ำน	ได้แก่กรรมกำรอิสระ	3 ท่ำน	และกรรมกำรบริษัทฯ	2 ท่ำน	เป็นกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	โดยมีผู้บริหำรระดับสูงร่วม
เป็นคณะท�ำงำน	โดยแบ่งออกเป็น	3 ธุรกิจหลัก	ดังนี้	ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสำยสัญญำณ, ธุรกิจโทรคมนำคม และธุรกิจวิศวกรรม
และโครงกำรพิเศษ

	 โดยในปี	 2562 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	 มีกำรประชุมท้ังสิ้น	 1 ครั้ง	 และได้รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนต่อ 
คณะกรรมกำรบรษัิทเป็นประจ�ำทุกไตรมำส	โดยกรรมกำรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง	ได้เข้ำร่วมประชุมตำมรำยละเอียดดงันี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

พลเรือเอกอภิวัฒน์	 ศรีวรรธนะ1 (อดีต)	ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 1

นำยชูศักดิ์	 ดิเรกวัฒนชัย1 (รักษำกำร)	ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 1

นำยธีรกุล	 นิยม กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 1

นำงธัญญรัตน์	 เรืองบัณฑิต กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 1

นำงเพ็ญศรี	 จันต๊ะคำด กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 1

	 โดยมี	นำยณัฐพล	เกษมทรัพย์ ผู้อ�ำนวยกำรแผนกตรวจสอบภำยใน	เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

หมายเหตุ
1 พลเรือเอกอภิวัฒน์	 ศรีวรรธนะ	 ซ่ึงในปี	2562	 ด�ารงต�าแหน่ง	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	 ตั้งแต่	 กุมภาพันธ์	2561	 จนถึง 

1	พฤษภาคม	2562	 ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในทุกต�าแหน่ง	 และได้แต่งตั้งให้นายชูศักดิ์	 ดิเรกวัฒนชัย	 รักษาการประธานกรรมการ

บริหารความเสี่ยงแทน

	 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีได้รับมอบหมำยในกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
โดยในปี	2562 มีกำรประชุมจ�ำนวน	1 ครั้ง	เพื่อพิจำรณำเรื่องท่ีส�ำคัญ	ซ่ึงสำมำรถสรุปได้ดังนี้

1.	 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง, นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง และคู ่มือบริหำรควำมเสี่ยง 
เพื่อให้สอดคล้องกับสภำวะกำรเปลี่ยนในปัจจุบัน
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2.	 ทบทวนปัจจัยเสี่ยงและระดับควำมเสี่ยงระดับองค์กร	(Enterprise	Risk)	 โดยพิจำรณำถึงกำรเปลี่ยนแปลงภำยนอก	
ด้ำนเศรษฐกิจ	และด้ำนนวัตกรรมทำงเทคโนโลยีท่ีส่งผลกระทบต่อรูปแบบกำรด�ำเนินธุรกิจ	รวมถึงกำรแข่งขันภำยใน
อุตสำหกรรมเดียวกันและจำกคู่แข่งรำยใหม่จำกอุตสำหกรรมอ่ืน	 และปัจจัยภำยในเพื่อก�ำหนดปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญ 
ท่ีเช่ือมโยงและครอบคลุมกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	โดยปัจจัยเสี่ยงครอบคลุม	6 ด้ำน	ได้แก่	ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ	์
(Strategic	Risk)	ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน	(Financial	Risk)	ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน	(Operation	Risk)	ควำมเสี่ยง
ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ	(Compliance	Risk)	 ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยี	(Information	Technology	Risk)	 และ
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรคอร์รัปชัน	(Corruption	Risk)	ดังท่ีได้เปิดเผยในหัวข้อ	“กำรบริหำรควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง”

3.	 ทบทวนควำมเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนใหม่	(Emerging	Risk)	ท่ีอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อเป้ำหมำย	หรือ	กำรด�ำเนิน
งำนของบริษัทฯ	

4.	 ก�ำหนดมำตรกำรป้องกันและแก้ไข	เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรหำรควำมเสี่ยง	เพ่ือใช้เป็นแนวทำงประเมินและ
บริหำรควำมเสี่ยง

5.	 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	 ได้สรุปผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง	 ในปี	 2562 ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและ 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ	รับทรำบ

	 จำกผลกำรด�ำเนินงำนข้ำงต้น	 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	 ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำได้มีกำรปฏิบัติตำมหน้ำท่ีและ 
ควำมรบัผดิชอบตำมท่ีได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง	นอกจำกนีไ้ด้ก�ำหนดให้มีแนวทำงกำรพฒันำบุคลำกรของ 
บริษัทฯ	โดยในปี	2562 ได้มกีำรจดัอบรมหลกัสตูรกำรจดักำรบรหิำรควำมเสีย่งในกำรท�ำงำน	และมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน	
ให้แก่ผู้บริหำรและพนักงำน	 รวมท้ังติดตำมดูแลให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้บริหำรและพนักงำน	 ให้มีควำมเข้ำใจในกระบวนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง	เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร

นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย

รักษาการประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

26 กุมภาพันธ์ 2563
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รายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
	 บริษัทฯ	ให้ควำมส�ำคัญในกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรด�ำเนินธุรกิจตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีอย่ำงต่อเนื่อง	
เพื่อให้บริษัทฯ	 มีรำกฐำนท่ีแข็งแกร่ง	 และสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 จึงได้จัดตั้ง	
และมอบหมำยให้คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	เพ่ือท�ำหน้ำท่ีตำมกฎบัตร	ในกำรก�ำกับดูแล 
ติดตำมและส่งเสริมกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต)	และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	รวมถึงกำรสรรหำ	คัดเลือก	และเสนอ
บุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร	 และผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ	 อีกท้ังยังมีหน้ำท่ีในกำรน�ำเสนอนโยบำยผลตอบแทน	
แนวทำงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนๆ	ส�ำหรับคณะกรรมกำรบริษัทฯ	คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ	ผู้บริหำรระดับสูง 
ตลอดจนพนักงำนของบริษัทฯ	อย่ำงเป็นธรรมและสมเหตุสมผล	

	 ซ่ึงคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนประกอบด้วยกรรมกำร	3	ท่ำน	โดยเป็นกรรมกำรอิสระ 
2 ท่ำน	และกรรมกำรบรษัิทฯ	1 ท่ำน	อีกท้ังกรรมกำรดงักล่ำวยังเป็นผูม้คีวำมรู	้ควำมสำมำรถ	ประสบกำรณ์	มคีวำมรู	้ควำมเข้ำใจ 
ถึงคุณสมบัติ	 หน้ำท่ี	 ควำมรับผิดชอบของตน	 และสำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีเพ่ือให้กำรด�ำเนินงำน 
ของคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	ส�ำเร็จตำมวัตถุประสงค์

	 โดยในปี	2562	คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	มีกำรประชุมท้ังสิ้น	3 ครั้ง และได้รำยงำน
ผลกำรด�ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ�ำทุกไตรมำส	 โดยกรรมกำรคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	 สรรหำและ
ก�ำหนดค่ำตอบแทน	ได้เข้ำร่วมประชุมตำมรำยละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

นำยชูศักดิ์	 ดิเรกวัฒนชัย ประธำนคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	 
สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

3

นำยธีรกุล	 นิยม	1 กรรมกำร 3

ดร.	ชลิดำ อนันตรัมพร กรรมกำร 3

	 โดยมี	นำงธัญญรัตน์	เรืองบัณฑิต เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

หมายเหตุ
1	นายธีรกุล นิยม	ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในทุกต�าแหน่ง	โดยมีผลวันท่ี	31 ธันวาคม	2562 และได้แต่งตั้ง	นางภัทรียา	เบญจพลชัย 
เป็นกรรมการอิสระแทน	ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งท่ี	1/2563	เมื่อวันท่ี	14 มกราคม	2563

 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	ได้จัดมีให้กำรประชุม	3	ครั้ง	เพ่ือพิจำรณำในเรื่องส�ำคัญ
ต่ำงๆ	 ซ่ึง	 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	 สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนได้รำยงำนผลกำรประชุมพร้อมควำมคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ	เพ่ือพิจำรณำอย่ำงต่อเนื่อง	โดยสำมำรถสรุปสำระส�ำคัญได้ดังนี้

ด้านการก�ากับดูแลกิจการ
• ทบทวนนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร จริยธรรมธุรกิจ และกฎบัตรคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทฯ 
	 ทบทวนและปรับเปลี่ยนนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	 จรรยำบรรณ	 กฎบัตรคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทฯ	 
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของ	 ก.ล.ต.	 และ	 ตลท.	 นอกจำกนั้น	 ยังได้ศึกษำเกี่ยวกับหลักกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรปี	2560	(CG	Code)	และน�ำมำปรับใช้ตำมควำมเหมำะสมกับบริบทของธุรกิจ และสภำพกำรณ์ของบริษัท 
โดยน�ำมำพิจำรณำทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี อย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง
• ดูแลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยให้เป็นไปตำมนโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำร
	 มีกำรดูแลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ	 และได้
ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะ	จัดท�ำรำยงำนกำรปฏิบัติงำนในรอบปีท่ีผ่ำนมำ	เพ่ือเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรำยงำน
ประจ�ำปีของบริษัทฯ	
• จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย ประธำนกรรมกำรบริหำร 
	 เพื่อให้สอดคล้องตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของ	 ตลท.	 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	 สรรหำและก�ำหนด 
ค่ำตอบแทน	ได้ก�ำหนดให้มกีำรประเมินผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษัิทฯ	ท้ังคณะและรำยบุคคล	คณะกรรมกำร
ชุดย่อย	กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่	(CEO)	เพือ่น�ำผลกำรประเมินดงักล่ำวไปปรบัปรงุพฒันำให้เกดิประสทิธภิำพท่ีดย่ิีงข้ึน	รวมท้ัง 
ให้มีกำรรำยงำนสรุปผลกำรด�ำเนินงำนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรและผู้ถือหุ้นให้ได้รับทรำบ
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• จัดให้มีกำรประชุมระหว่ำงกันของกรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร
	 เพื่อให้สอดคล้องตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของ	ตลท.	คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรได้ก�ำหนดให้มีกำรประชุม
ระหว่ำงกรรมกำรท่ีไม่ใช่ผูบ้รหิำรของบรษัิทฯ	โดยปรำศจำกกำรมส่ีวนร่วมของฝ่ำยจดักำร	เพือ่เปิดโอกำสให้กรรมกำรอสิระ 
ได้อภิปรำยปัญหำต่ำงๆ	เกี่ยวกับกำรจัดกำรของบริษัทฯ	ได้อย่ำงอิสระ
• ก�ำหนดให้มีกำรรำยงำนข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ เกี่ยวกับกฎหมำยใหม่ หรือกฎหมำยท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลง
	 เพื่อสร้ำงควำมรู้	ควำมเข้ำใจให้แก่กรรมกำรบริษัทฯ	คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
จึงได้ก�ำหนดให้มีกำรรำยงำนข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ	 เกี่ยวกับกฎหมำยใหม่	หรือกฎหมำยท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงซ่ึงเกี่ยวข้อง
กับกรรมกำรได้รับทรำบ

ด้านสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน
• สรรหำและคัดเลือกบุคคลเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรและผู้บริหำร
	 พิจำรณำสรรหำ	 และคัดเลือกบุคคลเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระ	 กรรมกำรบริษัทฯ	 และกรรมกำรชุดย่อย
แทนกรรมกำรท่ีครบวำระรวมถึงผู้บริหำรระดับสูง	 โดยได้พิจำรณำสรรหำจำกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสม	 ครบถ้วน 
ตำมข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 และตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	 และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยก�ำหนด	 รวมท้ังเป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้	 ควำมสำมำรถ	
และประสบกำรณ์กำรท�ำงำนท่ีโปร่งใส	 มีคุณธรรม	 และมีควำมรับผิดชอบ	 ตลอดจนมีควำมเหมำะสมและเป็นประโยชน์
ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ก่อนน�ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ	และท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	(กรณีกำรสรรหำ
กรรมกำร	บริษัทฯ	)	เพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป	โดยกรรมกำรผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้ำร่วม	และงดออกเสียงในเรื่องดังกล่ำว	
	 คณะกรรมกำรฯ	ได้ก�ำหนดให้เปิดเผยถึงนโยบำยควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร	(Board	Diversity)	
และ	(Board Skill Matrix)	เพื่อให้กรรมกำรมีควำมเหมำะสมด้ำนควำมรู้	ประสบกำรณ์	และควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนท่ีเป็น
ประโยชน์กับบริษัท	หรือมีประสบกำรณ์ในธุรกิจหรืออุตสำหกรรมหลักท่ีบริษัทด�ำเนินกิจกำรอยู่	และเพื่อให้คณะกรรมกำร
มีองค์ประกอบตำมท่ีก�ำหนด	หรือเป็นแนวทำงในกำรสรรหำคณะกรรมกำรให้มีคุณสมบัติครอบคลุมทุกด้ำน
• ก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ
	 พิจำรณำกลั่นกรองค่ำตอบแทนของกรรมกำร	 และกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ	 อย่ำงละเอียด	 เป็นธรรม	 และเหมำะสม	 
ซ่ึงเชือ่มโยงค่ำตอบแทนกบัผลกำรด�ำเนนิงำนโดยรวมของบรษัิทฯ	โดยกรรมกำรท่ีได้รบัมอบหมำยหน้ำท่ีและควำมรบัผดิชอบ 
ท่ีเพ่ิมข้ึนในคณะกรรมกำรชดุย่อยต่ำงๆ	จะได้รบัค่ำตอบแทนเพิม่ตำมปรมิำณงำนและควำมรบัผดิชอบท่ีเพิม่ข้ึนอย่ำงเหมำะสม 
เทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน	เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจำรณำอนุมัติ	
• ก�ำหนดอัตรำกำรขึ้นเงินเดือนและโบนัส
	 เพื่อเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจ	 และรักษำไว้ซ่ึงพนักงำนท่ีมีควำมรู้	 ควำมสำมำรถ	 และมีผลกำรปฏิบัติงำนท่ีดี	 จึงได้
พิจำรณำหลักเกณฑ์ในกำรก�ำหนดอัตรำกำรขึ้นเงินเดือนประจ�ำปี	 กำรก�ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยโบนัสประจ�ำปี	 ร่วมกับ
แผนกทรัพยำกรบุคคลและคณะกรรมกำรบริหำร	 ซ่ึงอัตรำกำรข้ึนเงินเดือนและโบนัสของบริษัทฯ	อยู่ในอัตรำท่ีเหมำะสม	
สอดคล้องกับสภำวะเศรษฐกิจและผลประกอบกำรของบริษัทฯ	

	 ในปี	2562	คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้ำท่ี	และภำรกิจตำมท่ีได้รับมอบ
หมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ	 อย่ำงครบถ้วน	 ระมัดระวัง	 รอบคอบ	 และเป็นอิสระ	 โดยค�ำนึงถึงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	
รวมถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยเป็นส�ำคัญ นอกจำกนั้น	คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำ
และก�ำหนดค่ำตอบแทนจะมุ่งม่ันด�ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส	เป็นธรรม	เต็มประสิทธิภำพ	และตรวจสอบได้	เพ่ือสร้ำงควำม
แข็งแกร่ง	และกำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงย่ังยืนให้กับบริษัทฯ	ในระยะยำว	ควบคู่ไปกับกำรศึกษำหำแนวทำงพัฒนำกระบวนกำร
สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนให้ยังประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ	และท่ำนผู้ถือหุ้นทุกท่ำน

นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
26 กุมภาพันธ์ 2563
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รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคช่ัน จ�ากัด (มหาชน)

	 ในปี	 2562 ถือเป็นอีกปีหนึ่งท่ีสภำวะเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงได้รับผลกระทบท้ังทำงตรงและทำงอ้อมจำกสภำวะ 
กำรผันผวนของเศรษฐกิจ	 ท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในระยะสั้นและระยะยำว	 ด้วยเหตุผลนี้บริษัทฯ	 จึงจ�ำเป็นต้องเร่ง
พัฒนำและเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับองค์กรในทุกๆ	 ด้ำนเพื่อให้สำมำรถด�ำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่องและพร้อมรับกำร
เปลี่ยนแปลงต่ำงๆ	ซ่ึงรวมถึงกำรก้ำวเข้ำสู่ยุค	4.0	อย่ำงม่ันคงและย่ังยืน	โดยคณะกรรมกำรบริหำรได้ท�ำหน้ำท่ีช่วยคณะกรรม
กำรบริษัทฯ	 ในกำรพิจำรณำตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่ำงๆ	 ท่ีส�ำคัญก่อนน�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ	 เพื่อพิจำรณำ 
ท�ำให้บริษัทฯ	และบริษัทย่อยสำมำรถด�ำเนินธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 ในปี	2562 คณะกรรมกำรบริหำร	มีกำรประชุม 18 ครั้ง	เพื่อพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ	ท่ีส�ำคัญของบริษัทฯ	โดยได้รำยงำนผลกำร
ประชุมแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำและข้อเสนอแนะ	ต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ	เพ่ือกำรพิจำรณำได้อย่ำงถูกต้องและสม�่ำเสมอ	
ซ่ึงสำมำรถสรุปได้ดังนี้

• กำรก�ำหนดแผนและกลยุทธ์ทำงธุรกิจ

	 พิจำรณำก�ำหนดกลยุทธ์และแผนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	 บริษัทย่อยและร่วมในแต่ละสำยธุรกิจเป็นประจ�ำทุกป	ี
และได้มีกำรถ่ำยทอดแผนดังกล่ำวไปสู่ผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับในองค์กรให้ได้ทรำบ	เพ่ือน�ำไปปฏิบัติให้สอดคล้อง
และเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีได้ก�ำหนดไว้
• ตรวจสอบและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

	 พิจำรณำตรวจสอบ	 ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของทุกสำยงำนธุรกิจเป็นประจ�ำทุกเดือน	 เพ่ือให้เป็นไปตำมแผนงำน
และตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทฯ	มอบหมำย
• ด�ำเนินกำรตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย

	 พิจำรณำและให้ควำมส�ำคัญต่องบประมำณประจ�ำปี	กำรลงทุนของบริษัทฯ	กำรด�ำเนินกำรทำงกำรเงิน	และกำรด�ำเนิน
กำรท่ีส�ำคัญ	ก่อนเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ	เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ
• ก�ำหนดนโยบำยอัตรำค่ำตอบแทนและโครงสร้ำงเงินเดือนของพนักงำน

	 พิจำรณำนโยบำยอัตรำค่ำตอบแทนและโครงสร้ำงเงินเดือนของพนักงำน	 เพื่อเสนอคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	
สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนพิจำรณำก่อนเสนอท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ	เพ่ือพิจำรณำอนุมัติต่อไป

	 คณะกรรมกำรบริหำร	 มีควำมมุ่งม่ันท่ีจะปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต	 รอบคอบ	 พร้อมท้ังมีควำมมุ่งม่ันในกำร
พัฒนำธุรกิจของกลุ่มบริษัทสำมำรถและค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน	 อีกท้ังยังดูแลให้
บริษัทฯ	 มีระบบกำรด�ำเนินงำนท่ีมีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด	 รวมท้ังสอดคล้องตำมหลักกำรก�ำดับดูแล
กิจกำรท่ีดี	 ซ่ึงถือเป็นหลักส�ำคัญในกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริหำรท่ีจะน�ำพำองค์กรก้ำวไปข้ำงหน้ำอย่ำงม่ันคงและ
ย่ังยืนต่อไป

นายสมบัติ อนันตรัมพร
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

26 กุมภาพันธ์ 2563



21บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

นายสมบัติ อนันตรัมพร
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ดร. ชลิดา อนันตรัมพร
กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่/
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

นายณัฐนัย อนันตรัมพร
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
(สายงานกลยุทธ์ และสายงานธุรกิจโทรคมนาคม) 
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ ดังนี้
• บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน)
• บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
• บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ�ากัด

1

1

4

4

2

2

5

3

6

3

5

6

คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร

นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหา 
และก�าหนด ค่าตอบแทน / 
รักษาการประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

นายธีรกุล นิยม
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการก�ากับดูแลกิจการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน
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นางสาวขวัญตา มีสมพร
กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
(สายงานธุรกิจจัดจ�าหน่าย)

นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต
กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
(สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มฯ )
และเลขานุการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางเพ็ญศรี จันต๊ะคาด
กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
(สายงานการเงินของกลุ่มฯ )/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายประสิทธิ์ชัย วีระยุทธวิ ไล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
(สายงานธุรกิจวิศวกรรม และโครงการพิเศษ)

นางสาววริษา อนันตรัมพร
ผู้จัดการท่ัวไป 
• บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการ/เลขานุการบริษัทฯ 
• บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน)

นายณัฐพล เกษมทรัพย์
ผู้อ�านวยการแผนกตรวจสอบภายใน 
• บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
• บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน)



23บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

นายสมบัติ อนันตรัมพร

ประวัติคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

อำยุ 60 ปี (เกิด พ.ศ. 2502)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน 
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

กำรถือหุ้น
• ณ	28	ธ.ค.	2561 
67,878,137	หุ้น

• กำรเปลี่ยนแปลงระหว่ำงปี 
74,722	หุ้น

• ณ	30	ธ.ค.	2562 
67,952,859	หุ้น

สัดส่วนกำรถือหุ้น	 12.500	%

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว ระหว่ำงผู้บริหำร
• เป็นคู่สมรส:	ดร.	ชลิดำ	อนันตรัมพร	
กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

• เป็นบิดำ:	

• นำยณัฐนัย	อนันตรัมพร 
ซึ่งมีต�ำแหน่งต่ำงๆ	ดังนี้

กรรมกำร/รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
(สำยงำนกลยุทธ์ และสำยงำนธุรกิจ
โทรคมนำคม) 

-	บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคชั่น	
จ�ำกัด	(มหำชน)

กรรมกำรผู้จัดกำรของบริษัท	ดังนี้

-	บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม	จ�ำกัด	
(มหำชน)

-	บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เพำเวอร์	แอนด์ 
เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ำกัด

-	บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	ดำต้ำเซ็นเตอร์	จ�ำกัด

• นำงสำววริษำ	อนันตรัมพร 
ซึ่งมีต�ำแหน่งต่ำงๆ	ดังนี้

ผู้จัดกำรทั่วไป 

-	บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคชั่น	
จ�ำกัด	(มหำชน)

กรรมกำรและเลขำนุกำรบริษัทฯ 

-	บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม	จ�ำกัด	
(มหำชน)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรครั้งแรก
• 18	มีนำคม	2547

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้นทำง
ตรง

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นโดยคู่
สมรส และ
บุตรที่ยัง
ไม่บรรลุ
นิติภำวะ

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ 

ผู้บริหำร

12.500	% ดร.	ชลิดำ	
อนันตรัมพร	
13.705%

คู่สมรส
บิดำ:	นำยณัฐนัย	
อนันตรัมพร	และ
นำงสำววริษำ	
อนันตรัมพร

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม

ปริญญำเอก บริหำรธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	

มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี

ปริญญำโท สำขำพัฒนบริหำรศำสตร์มหำ
บัณฑิต	ทำงกำรบริหำรธุรกิจ

สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี

ปริญญำบัตร วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร	
(วปอ.	2548)

วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร

ประกำศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง	(วตท.	4)

สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน

ประกำศนียบัตร หลักสูตรเทคนิคกำรไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพำท

ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศกลำง

ประกำศนียบัตร กำรเมืองกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตย	(ปปร.	14)

สถำบันพระปกเกล้ำ

ประกำศนียบัตร กระบวนกำรยุติธรรมระดับสูง	
(บ.ย.ส.	19)	

วิทยำลัยกำรยุติธรรม

ประกำศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำน
วิทยำกำรพลังงำน	(วพน.	8)

สถำบันวิทยำกำรพลังงำน

ประกำศนียบัตร Directors	Accreditation	Program	
(DAP)

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย	(IOD)

ประสบกำรณ์ท�ำงำน

2538	-	ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรและ 
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคชั่น	
จ�ำกัด	(มหำชน)

2554	-	ปัจจุบัน นำยกสมำคมก่อตั้งและ 
นำยกกิตติมศักดิ์ 
สมำคมบริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ

2556	-	ปัจจุบัน นำยกสมำคมก่อตั้งและนำยก
กิตติมศักดิ์ 
สมำคมเคเบิ้ลลิ่งไทย

2557-	ปัจจุบัน ที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์	รองประธำนสภำ
นิติบัญญัติแห่งชำติ	คนที่	2 
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ

2535	-	ปัจจุบัน กรรมกำร 
มูลนิธินักเรียนเก่ำอ�ำนวยศิลป์

2562	-	ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชำญประจ�ำตัวสมำชิกวุฒิสภำ 
วุฒิสภำ

2562	-	ปัจจุบัน ผู้ช�ำนำญกำรคณะกรรมำธิกำร
ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม 
คณะกรรมำธิกำรสำมัญประจ�ำวุฒิสภำ

2546	-	2562 ผูพ้พิำกษำสมทบ 
ศำลทรพัย์สนิทำงปัญญำและกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศกลำง

2559	-	2562 กรรมกำร 
องค์กำรสวนสัตว์ในพระบรม
รำชูปถัมภ์

2557	-	2562 ที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์ 
คณะกรรมำธิกำรเศรษฐกิจ	กำรเงิน
และกำรคลัง	สนช.

2557	-	2562 ท่ีปรกึษำกติตมิศกัดิ ์
คณะกรรมำธกิำรกำรพำณชิย์	 
กำรอุตสำหกรรมและกำรแรงงำน	สนช.

2560	-	2562 เลขำนุกำร 
คณะกรรมำธิกำรบริหำรรำชกำร 
แผ่นดิน	สนช.

2548	-	2553 นำยกสมำคมผู้ปกครองและครู 
โรงเรียนสตรีวิทยำ	2

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2550	-	ปัจจุบัน รองประธำนกรรมกำร/ 
กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจ

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม	จ�ำกัด	
(มหำชน)

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น 
(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)

2556	-	ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร/ 
กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจ

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	ดำต้ำ
เซ็นเตอร์	จ�ำกัด

2551	-	ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร/ 
กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจ

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เพำเวอร์	
แอนด์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ำกัด

2530	-	ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด
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ดร. ชลิดา อนันตรัมพร

อำยุ 61 ปี (เกิด พ.ศ. 2501)
ต�ำแหน่งปัจจุบัน 
กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ / 
กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร สรรหำและก�ำหนด
ค่ำตอบแทน

กำรถือหุ้น
• ณ	28	ธ.ค.	2561 
74,506,840	หุ้น

• กำรเปลี่ยนแปลงระหว่ำงปี 
-	หุ้น

• ณ	30	ธ.ค.	2562 
74,506,840	หุ้น

สัดส่วนกำรถือหุ้น 13.705 %

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว ระหว่ำงผู้บริหำร

• เป็นคู่สมรส:	นำยสมบัติ	อนันตรัมพร	
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

• เป็นมำรดำ:	

• นำยณัฐนัย	อนันตรัมพร 
ซึ่งมีต�ำแหน่งต่ำงๆ	ดังนี้

กรรมกำร/รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
(สำยงำนกลยุทธ์ และสำยงำนธุรกิจ
โทรคมนำคม) 

-	บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคชั่น	
จ�ำกัด	(มหำชน)

กรรมกำรผู้จัดกำรของบริษัท	ดังนี้

-	บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม	จ�ำกัด	
(มหำชน)

-	บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เพำเวอร์	แอนด์ 
เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ำกัด

-	บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	ดำต้ำเซ็นเตอร์	จ�ำกัด

• นำงสำววริษำ	อนันตรัมพร 
ซึ่งมีต�ำแหน่งต่ำงๆ	ดังนี้

ผู้จัดกำรทั่วไป 

-	บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคชั่น	
จ�ำกัด	(มหำชน)

กรรมกำรและเลขำนุกำรบริษัทฯ 

-	บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม	จ�ำกัด	
(มหำชน)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรครั้ง แรก
• 18	มีนำคม	2547

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้นทำง
ตรง

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นโดยคู่
สมรส และ
บุตรที่ยัง
ไม่บรรลุ
นิติภำวะ

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ 

ผู้บริหำร

13.705	% นำยสมบัติ	
อนันตรัมพร	
12.500	%

คู่สมรส

มำรดำ:	นำยณัฐนัย	
อนันตรัมพร	และ

นำงสำววริษำ	
อนันตรัมพร

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม
ปริญญำเอก ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต 

สำขำวิชำกำรจัดกำร

มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ

ปริญญำโท มหำบัณฑิต	ทำงกำรบริหำรธุรกิจ

สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

ปริญญำตรี สำขำกำรจัดกำรทั่วไป 
คณะบริหำรธุรกิจ

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

อนุปริญญำตรี สำขำบัญชี

วิทยำลัยพำณิชยกำรวิทยำ 
เขตพระนคร

ประกำศนียบัตร Directors	Accreditation	Program	
(DAP)

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย	(IOD)

ปริญญำบัตร กำรป้องกันรำชอำณำจักร 
(วปอ.	2552)

วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร

ประกำศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง	(วตท.	8)

สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน

ประกำศนียบัตร กำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคง 
ขั้นสูง	(สวปอ.มส.4)

วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร

วุฒิบัตร ผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรค้ำ 
และกำรพำณิชย์	รุ่นที่	5	

สถำบันวิทยำกำรกำรค้ำ	(TEPCoT)

ประกำศนียบัตร หลักสูตรธรรมำภิบำลทำงกำรแพทย์
ส�ำหรับผู้บริหำรระดับสูง	(ปธพ.	7)

แพทยสภำร่วมกบัสถำบันพระปกเกล้ำ

ประกำศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำน
วิทยำกำรพลังงำน	รุ่น	14

สถำบันวิทยำกำรพลังงำน	

ประสบกำรณ์ท�ำงำน
ม.ค.	2561-ปัจจุบัน กรรมกำร/กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคชั่น	

จ�ำกัด	(มหำชน)

ส.ค.	2560	-	ปัจจุบัน กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำ

และก�ำหนดค่ำตอบแทน

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคชั่น	

จ�ำกัด	(มหำชน)

2555	-	ปัจจุบัน ประธำนมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ

มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ

2556	-	ปัจจุบัน ผู้พิพำกษำสมทบ 

ศำลเยำวชนและครอบครัวกลำง

2557	-	ปัจจุบัน ประธำนคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร 

สหกรณ์ออมทรัพย์อินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ

2557	-	ปัจจุบัน นำยกก่อตั้งสโมสร 

สโมสรซอนต้ำกรุงเทพ	10

2552	-	ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำร/ 

ประธำนฝ่ำยสำรสนเทศ 

สภำสตรีแห่งชำติในพระบรม

รำชินูปถัมภ์

2553	-	ปัจจุบัน กรรมกำรคณะกรรมกำรธรรมมำ 

ภิบำลและควำมรับผิดชอบ	 

สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย

2553	-	ปัจจุบัน เลขำนุกำรประจ�ำคณะกรรมำธิกำร 

คณะกรรมกำรนักศึกษำ 

วปอ.รุ่น	2552 

วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร

2554	-	ปัจจุบัน ประธำน/กรรมกำรกลำง	รุ่น	61

สมำคมส่งเสริมบุคลิกสตรี

2553	-	ปัจจุบัน ประธำนฝ่ำยกิจกรรมพิเศษ 

สมำคมสตรีนักธุรกิจและวิชำชีพแห่ง

ประเทศไทย	กรุงเทพฯ	ในพระบรม

รำชินูปถัมภ์	(สธวท.	กรุงเทพ)

2558	-	ปัจจุบัน ประธำนฝ่ำยหำทุน	 

(โครงกำร	สธวท.	-	กรุงเทพฯ	สร้ำง

ทำยำททำงธุรกิจ	ประจ�ำปี	2559)

สมำคมสตรีนักธุรกิจและวิชำชีพแห่ง

ประเทศไทย	กรุงเทพฯ	ในพระบรม

รำชินูปถัมภ์	(สธวท.)



25บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

ดร. ชลิดา อนันตรัมพร

(ต่อ)

ประสบกำรณ์ท�ำงำน
2558	-	2562 ที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์	 

คณะกรรมำธิกำรกำร	เศรษฐกิจ 

กำรเงินและกำรคลัง

สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ

2556	-	2557 ที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์ 

คณะกรรมำธิกำรกำร	พัฒนำสังคม

และกิจกำรเด็ก	เยำวชน	สตรี	 

ผู้สูงอำยุ	คนพิกำร	และผู้ด้อยโอกำส

วุฒิสภำ

2556	-	2557 เลขำนุกำรประจ�ำคณะกรรมำธิกำร

กำรเกษตร	และสหกรณ์

วุฒิสภำ

2553	-	2557 กรรมกำรฝ่ำยปฏิคม 

สมำคมนักศึกษำสถำบันวิทยำกำร

ตลำดทุน

2552	-	2553 รองประธำนฝ่ำยสันทนำกำร	และ

คณะกรรมกำรนักศึกษำ 

วปอ.รุ่น	2552

วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร

2550	-	2552 กรรมกำร	เหรัญญิก	/	ประชำสัมพันธ์

หอกำรค้ำไทย

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2550	-	ปัจจุบัน กรรมกำร

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม	

จ�ำกัด	(มหำชน)

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น 
(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)

ส.ค.	2562	-	ปัจจุบัน กรรมกำร

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เมดิคัล	จ�ำกัด

2556	-	ปัจจุบัน กรรมกำร/กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจ

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	ดำต้ำ

เซ็นเตอร์	จ�ำกัด

2551	-	ปัจจุบัน กรรมกำร

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เพำเวอร์	

แอนด์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ำกัด

2530	-	ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด	



26

นายณัฐนัย อนันตรัมพร

อำยุ 32 ปี (เกิด พ.ศ. 2530)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
กรรมกำร/รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  
(สำยงำนกลยุทธ์ และสำยงำนธุรกิจ
โทรคมนำคม) 

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด 
(มหำชน)

กรรมกำรผู้จัดกำร ดังนี้
• บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม	จ�ำกัด	
(มหำชน)

• บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เพำเวอร์	แอนด์ 
เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ำกัด

• บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	ดำต้ำเซ็นเตอร์	จ�ำกัด

กำรถือหุ้น
• ณ	28	ธ.ค.	2561 
509,787	หุ้น

• กำรเปลี่ยนแปลงระหว่ำงปี 
39,793	หุ้น

• ณ	30	ธ.ค.	2562 
549,580	หุ้น

สัดส่วนกำรถือหุ้น
• 0.101	%

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว ระหว่ำงผู้บริหำร
• เป็นบุตร:	นำยสมบัติ	อนันตรัมพร		
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	
และ	ดร.	ชลิดำ	อนันตรัมพร		 กรรมกำร
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

• เป็นพี่ชำย:	นำงสำววริษำ	อนันตรัมพร	

• ผู้จัดกำรทั่วไป 

-	บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคชั่น	
จ�ำกัด	(มหำชน)

• กรรมกำร/เลขำนุกำรบริษัทฯ 

-	บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม	จ�ำกัด	
(มหำชน)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรครั้งแรก
• 21	พฤศจิกำยน	2555

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้นทำง
ตรง

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นโดยคู่
สมรส และ
บุตรที่ยัง
ไม่บรรลุ
นิติภำวะ

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ 

ผู้บริหำร

0.101	% ไม่มี บุตร:	นำยสมบัติ	
อนันตรัมพร	และ

ดร.	ชลิดำ 
อนันตรัมพร	

พี่ชำย: 
นำงสำววริษำ	
อนันตรัมพร

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม

ปริญญำโท Financial	Economics

Boston	University	
สหรัฐอเมริกำ

ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ประกำศนียบัตร Directors	Accreditation	

Program	(DAP) 
รุ่น	103/2013

สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)

ประกำศนียบัตร Director	Certification	
Program	(DCP) 
รุ่น	281/2019

สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)

ประกำศนียบัตร SCB	Young	Entrepreneur	
Program	รุ่น	12

ธนำคำรไทยพำณิชย์
ประกำศนียบัตร ผู้น�ำยุคใหม่ในระบบ	

ประชำธิปไตย	รุ่นที่	3

สถำบันพระปกเกล้ำ
ประกำศนียบัตร Project	Manager

Boston	University	
สหรัฐอเมริกำ

ประสบกำรณ์ท�ำงำน

ม.ค.	2561	-	
ปัจจุบัน

รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	

(สำยงำนกลยุทธ์	และสำยงำน
ธุรกิจโทรคมนำคม)

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์ 
คอมมิวนิเคชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)

2555	-	ปัจจุบัน กรรมกำร

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์ 
คอมมิวนิเคชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)

2556	-	ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำร

สมำคมบริษัทจดทะเบียน 
ในตลำดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ

2554	-	2555 ผู้จัดกำรทั่วไป

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม	
จ�ำกัด	(มหำชน)

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2555	-	ปัจจุบัน กรรมกำรและ 
กรรมกำรผู้จัดกำร

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	
เทเลคอม	จ�ำกัด	(มหำชน)

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น 
(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)

ก.ค.	2559-	
ปัจจุบัน

กรรมกำรผู้จัดกำร

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์ 
เพำเวอร์	แอนด์	เอ็นจิเนียริ่ง 
จ�ำกัด

2556	-	ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์ 
ดำต้ำเซ็นเตอร์	จ�ำกัด



27บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย

อำยุ 74 ปี (เกิด พ.ศ. 2488)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/
ประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน/ 
รักษำกำรประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
สัดส่วนกำรถือหุ้น ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว ระหว่ำงผู้บริหำร
• ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรครั้งแรก
• 2	เมษำยน	2553

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นทำง

ตรง

สัดส่วนกำรถือ
หุ้นโดยคู่สมรส 
และบตุรที่ยงัไม่
บรรลุนิติภำวะ

ควำม
สัมพันธ์ทำง
ครอบครัว
ระหว่ำง
กรรมกำร

และ 
ผู้บริหำร

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม

ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ	(MBA)	

Northern	Illinois	University,	
USA

ปริญญำตรี 	เศรษฐศำสตร์บัณฑิต	
(หลักสูตรภำษำอังกฤษ)

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ปริญญำบัตร Chartered	Director	Class	

(CDC)	รุ่นที่	1

สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)

ประกำศนียบัตร Directors	Accreditation	
Program	(DAP)

สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)

ประกำศนียบัตร Director	Certification	
Program	(DCP)	รุ่นที่	24

สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)

ประกำศนียบัตร Audit	Committee	Program	
(ACP)

สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)

ประกำศนียบัตร Finance	for	Non-Finance	
Director	(FN)

สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)

ประสบกำรณ์ท�ำงำน

2553	-	ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ/ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์ 
คอมมิวนิเคชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)

ส.ค.	2561	-	
ปัจจุบัน

ประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแล
กิจกำร	สรรหำและก�ำหนด 
ค่ำตอบแทน	

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์ 
คอมมิวนิเคชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)

พ.ค.	2562	-	
ปัจจุบัน

รักษำกำรประธำนกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์ 
คอมมิวนิเคชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)

ส.ค.	2559	-	
ปัจจุบัน

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์ 
คอมมิวนิเคชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)

2553	-	ปัจจุบัน ที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์

หอกำรค้ำไทยรัสเซีย
2557	-	2562 ที่ปรึกษำประจ�ำ,	ที่ปรึกษำ

กิตติมศักดิ์คณะกรรมำธิกำร
เศรษฐกิจ	กำรเงิน	และกำรคลัง	
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ

สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
2546	-	2562 ผู้พิพำกษำสมทบ

ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและ
กำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำง

2558	-	2561 ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร

สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)

2557	-	2559 กรรมกำร

สภำธุรกิจไทย-สหภำพยุโรป
2552	-	2558 กรรมกำรและประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ

สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)

2550	-	2555 รองประธำน

สภำธุรกิจไทย-รัสเซีย
2549	-	2555 กรรมกำรอนุกรรมกำรกิจกำร

ยุโรป

สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย
2548	-	2553 กรรมกำร

สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2552	-	ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ/ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำร
คณะกรรมกำรสรรหำและ
ก�ำหนดค่ำตอบแทน

บริษัท	เมืองไทยประกันภัย	
จ�ำกัด	(มหำชน)

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น 
(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)

2551	-	2559 กรรมกำรที่ปรึกษำ

บริษัท	กรีน	เนเจอรัล	 
โปรดักส์	จ�ำกัด
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คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

อำยุ 74 ปี (เกิด พ.ศ. 2488)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

สัดส่วนกำรถือหุ้น ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว ระหว่ำงผู้บริหำร
• ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรครั้งแรก
• 14	พฤษภำคม	2562

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นทำง

ตรง

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นโดยคู่
สมรส และ
บุตรที่ยัง
ไม่บรรลุ
นิติภำวะ

ควำม
สัมพันธ์ทำง
ครอบครัว
ระหว่ำง
กรรมกำร

และ 
ผู้บริหำร

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม

ปริญญำโท	 M.A.	(เศรษฐศำสตร์)	

มหำวิทยำลัยวิลเลียมส์	
สหรัฐอเมริกำ

ปริญญำโท	 	M.A.	(เศรษฐศำสตร์)	

มหำวิทยำลัยเคมบริดจ์	
ประเทศอังกฤษ

ปริญญำตรี B.A.	(เศรษฐศำสตร์)

มหำวิทยำลัยเคมบริดจ์	
ประเทศอังกฤษ

ประกำศนียบัตร หลักสูตร	Director	
Certification	Program	
(DCP)	ปี	2543

สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)

ประกำศนียบัตร Monitoring	the	Internal	
Audit	Function

สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)

ประกำศนียบัตร Monitoring	the	Quality	of	
Financial	Reporting

สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)

ประกำศนียบัตร Successful	Formulation	
and	Execution	of	Strategy

สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)

ประสบกำรณ์ท�ำงำน
พ.ค.	2562	-	
ปัจจุบัน

กรรมกำรอิสระ	/	กรรมกำร
ตรวจสอบ	

บรษัิท	อนิเตอร์ลิง้ค์	 
คอมมิวนิเคชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)

ปัจจุบัน ประธำนกิตติมศักดิ์	

สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย

2562	-	ปัจจุบัน ประธำนคณะอนุกรรมกำร
วินิจฉัยกำรเข้ำถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบง�ำกิจกำร

ส�ำนักงำน	กลต.
2557	-	ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร

สถำบันคีนันแห่งเอเชีย
ปัจจุบัน กรรมกำรสภำที่ปรึกษำ

สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ
ศศินทร์	แห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย	

2549	-	ปัจจุบัน กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

สภำมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสำนมิตร

2555	-	ปัจจุบัน กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

สภำสถำบันบัณฑิต
พัฒนบริหำรศำสตร์

ปัจจุบัน กรรมกำร

สถำบันคลังสมองของชำติ
2556	-	ปัจจุบัน กรรมกำรและเหรัญญิก

สภำกำชำดไทย
2552	-2561 กรรมกำรอิสระ	 

ประธำนกรรมกำรกิจกรรมเพื่อ
สังคม	และกรรมกำรสรรหำค่ำ
ตอบแทนและบรรษัทภิบำล

ธนำคำรไทยพำณิชย์	จ�ำกัด	
(มหำชน)

2554	-	2556 ประธำนกรรมกำร

สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)

2549	-	2551 สมำชิก

สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
2549 ประธำน

สมำคมธนำคำรไทย
2549	-	2553 กรรมกำรและประธำน

อนุกรรมกำรตรวจสอบ

ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	

2550	-	2553 กรรมกำรอิสระ	และประธำน
อนุกรรมกำรตรวจสอบ

บริษัท	ปตท.	จ�ำกัด	(มหำชน)
2542-	ม.ค.	
2550

ต�ำแหน่งสุดท้ำย	กรรมกำร 
ผู้จัดกำรใหญ่

ธนำคำรไทยพำณิชย์	จ�ำกัด	
(มหำชน)

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2550	-	ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร

บริษัท	ไทยพำณิชย์	 
ประกันชีวิต	(มหำชน)

2552	-	ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร

บริษัท	ชับบ์สำมัคคีประกันภัย	
จ�ำกัด	(มหำชน)

2551	-	ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	
ประธำนกรรมกำรก�ำหนด 
ค่ำตอบแทน	

และกรรมกำรสรรหำและ
ก�ำกับดูแลกิจกำร

บริษัท	ไมเนอร์	อินเตอร์
เนชั่นแนล	จ�ำกัด	(มหำชน)

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น 
(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)
2554	-	ปัจจุบัน กรรมกำร

บริษัท	สยำมพำรำกอน 
ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ำกัด

2535	-	ปัจจุบัน กรรมกำร

บริษัท	สยำมพิวรรธน์	จ�ำกัด



29บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

นายธีรกุล นิยม

อำยุ 63 ปี (เกิด พ.ศ. 2499)
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/ 
กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร สรรหำและก�ำหนด
ค่ำตอบแทน

สัดส่วนกำรถือหุ้น ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว ระหว่ำงผู้บริหำร
• ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรครั้งแรก
• 3	มกรำคม	2561

วันที่ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร
• 31	ธันวำคม	2562

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นทำง

ตรง

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นโดยคู่
สมรส และ
บุตรที่ยัง
ไม่บรรลุ
นิติภำวะ

ควำม
สัมพันธ์ทำง
ครอบครัว
ระหว่ำง
กรรมกำร

และ 
ผู้บริหำร

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม
ปริญญำโท Master	of	Arts 

(Political	Science)

Middle	Tennessee	State	
University,	USA

ปริญญำตรี รัฐศำสตร์บัณฑิต 
(กำรค้ำระหว่ำงประเทศ)

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ปริญญำบัตร วิทยำลัยป้องกันรำช

อำณำจักร	(วปอ.	2548)

วิทยำลัยป้องกันรำช
อำณำจักร

ประกำศนยีบัตร Directors	Accreditation	
Program	(DAP)

สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)

ประสบกำรณ์ท�ำงำน
ม.ค.	2561	-	
31	ธ.ค.	2562

กรรมกำรอิสระ/กรรมกำร 
ตรวจสอบ

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์ 
คอมมิวนิเคชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)

ส.ค.	2561	-	 
31	ธ.ค.	2562

กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	
สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์ 
คอมมิวนิเคชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)

ก.พ.	2561	-	
31	ธ.ค.	2562

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์ 
คอมมิวนิเคชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)

2560	-	ปัจจุบัน รองอธิกำรบดีฝ่ำยกำรต่ำงประเทศ
และผู้อ�ำนวยกำรศูนย์กำรเรียนรู้
แบบองค์รวม 
(Holistic	Learning	Center)

สถำบันอำศรมศิลป์	
2560	-	ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนบริหำร 

จัดกำรทรัพยำกรมนุษย์	
อนุกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน

กระทรวงกำรต่ำงประเทศ
30	ก.ย.	2559 เกษียณอำยุรำชกำร

กระทรวงกำรต่ำงประเทศ
พ.ศ.	2558 เอกอัครรำชทูต 

(นักบริหำรกำรทูต	ระดับสูง)	

สถำนเอกอัครรำชทูต	 
ณ	กรุงปักกิ่ง,	จีน

พ.ศ.	2554 เอกอัครรำชทูต 
(นักบริหำรกำรทูตระดับสูง)

สถำนเอกอัครรำชทูต	 
ณ	กรุงออสโล,	นอร์เวย์

พ.ศ.	2552 ปลัดกระทรวง 
(นักบริหำร	ระดับสูง)	

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวง
พ.ศ.	2552 เอกอัครรำชทูต 

(นักบริหำรกำรทูต	ระดับสูง)

สถำนเอกอัครรำชทูต 
ณ	กรุงโซล,	เกำหลีใต้

พ.ศ.	2549 อธิบดี	(นักบริหำร	10)	

กรมกำรกงสุล
พ.ศ.	2546 เอกอัครรำชทูตประจ�ำกระทรวง	

เจ้ำหน้ำที่กำรทูต	10

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวง
พ.ศ.	2543 อัครรำชทูตที่ปรึกษำ 

(เจ้ำหน้ำที่กำรทูต	8)	

สถำนเอกอัครรำชทูต 
ณ	กรุงออตตำวำ

พ.ศ.	2540 บุคลำกร	8	(ผู้อ�ำนวยกำรกอง)	
กองกำรเจ้ำหน้ำที่และฝึกอบรม

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวง
พ.ศ.	2538 ผู้อ�ำนวยกำรกอง 

(เจ้ำหน้ำที่กำรทูต	8) 
กองเอเชียตะวันออก	3

กรมเอเชียตะวันออก
พ.ศ.	2536 เจ้ำหน้ำที่กำรทูต	7	กองเอเชีย

ตะวันออก

กรมเอเชียตะวันออก
พ.ศ.	2536 บุคลำกร	7

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวง

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น 
(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)
• ไม่มี



30

นางสาวขวัญตา มีสมพร

อำยุ 50 ปี (เกิด พ.ศ. 2512)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
กรรมกำร / รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
(สำยงำนธุรกิจจัดจ�ำหน่ำย)

กำรถือหุ้น
• ณ	28	ธ.ค.	2561 
754,827	หุ้น

• กำรเปลี่ยนแปลงระหว่ำงปี 
31,313	หุ้น

• ณ	30	ธ.ค.	2562 
786,140	หุ้น

สัดส่วนกำรถือหุ้น
• 0.145%

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว ระหว่ำงผู้บริหำร
• ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรครั้งแรก
• 18	มีนำคม	2547

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นทำง

ตรง

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นโดยคู่
สมรส และ
บุตรที่ยัง
ไม่บรรลุ
นิติภำวะ

ควำม
สัมพันธ์ทำง
ครอบครัว
ระหว่ำง
กรรมกำร

และ 
ผู้บริหำร

0.145% ไม่มี ไม่มี

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม

ปริญญำโท คณะรัฐประศำสนศำสตร์

สถำบันบัณฑิต
พัฒนบริหำรศำสตร์

ปริญญำตรี กำรจัดกำรทั่วไป 
คณะศิลปศำสตร์

มหำวิทยำลัยรำชภัฎจันทรเกษม
ประกำศนียบัตร หลักสูตร	Mini	Master	of	

Management	(MMM) 
คณะรัฐประศำสน์ศำสตร์

สถำบันบัณฑิต
พัฒนบริหำรศำสตร์

ประกำศนียบัตร Directors	Accreditation	
Program	(DAP)

สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)

ประกำศนียบัตร หลักสูตร	Advanced	Retail	
Management	(ARM)	รุ่นที่	28	

สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์

ประสบกำรณ์ท�ำงำน

2547	-	ปัจจุบัน กรรมกำร

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์ 
คอมมิวนิเคชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)

ม.ค.	2561	-	
ปัจจุบัน

รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
(สำยงำนธุรกิจจัดจ�ำหน่ำย)

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์ 
คอมมิวนิเคชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)

ส.ค.	2560	-	
ส.ค.	2561

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ
ก�ำกับดูแลกิจกำร

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์ 
คอมมิวนิเคชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)

2556	-	2560 รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
(สำยงำนธุรกิจจัดจ�ำหน่ำย)

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์ 
คอมมิวนิเคชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)

2538	-	2556 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยจัดจ�ำหน่ำย

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์ 
คอมมิวนิเคชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)

2535	-	2538 เลขำนุกำรกรรมกำรผู้จัดกำร

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	โฮลดิ้ง	
จ�ำกัด

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น 
(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)
• ไม่มี



31บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต

อำยุ 44 ปี (เกิด พ.ศ. 2518)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
กรรมกำร / รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
(สำยงำนสนับสนุนธุรกิจ ของกลุ่มฯ ) และ
เลขำนุกำรบริษัท/ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

สัดส่วนกำรถือหุ้น
• ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว ระหว่ำงผู้บริหำร
• ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรครั้งแรก 
• 18	มีนำคม	2547

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นทำง

ตรง

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นโดยคู่
สมรส และ
บุตรที่ยัง
ไม่บรรลุ
นิติภำวะ

ควำม
สัมพันธ์ทำง
ครอบครัว
ระหว่ำง
กรรมกำร

และ 
ผู้บริหำร

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม

ปริญญำโท บัญชีกำรเงิน

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ปริญญำตรี สำขำกำรบัญชี
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

ประกำศนียบัตร หลักสูตรผู้ตรวจสอบบัญชีภำษี
อำกรส�ำนักงำนธรรมนิติ

ส�ำนักงำนธรรมนิติ

ประกำศนียบัตร Directors	Accreditation	
Program	(DAP)

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย	(IOD)

ประกำศนียบัตร Company	Secretary	Program	
(CSP)	รุ่น	29/2009

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย	(IOD)

ประกำศนียบัตร Effective	Minute	Talking	
(EMT)	รุ่น	35/2016

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย	(IOD)

ประกำศนียบัตร หลักสูตรเทคนิคกำรวิเครำะห์
และบริหำรควำมเสี่ยงโครงกำร
ลงทุนเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของ
กิจกำรอย่ำงยั่งยืน	(SFLP)

สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- สัมมนำเครื่องมือทำงกำรเงิน	

สภำวิชำชีพบัญชี	ในพระบรม
รำชูปถัมภ์

ประกำศนียบัตร มำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน	ใหม่ที่ต้องรู้

NYC	Management	

	- มำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน	ฉบับ15	

บรษัิท	ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส	
เอบีเอเอส	จ�ำกดั

ประกำศนียบัตร มำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน	ฉบับ15	รำยได้จำก
สัญญำที่ท�ำกับลูกค้ำ 
(หลกักำรและมำตรฐำนทำงบัญช)ี

NYC	Management

ประกำศนียบัตร Update	มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน	ฉบับที่ส�ำคัญที่ใช้
ในปี	2562

ส�ำนักงำนธรรมนิติ

ประกำศนียบัตร เจำะประเด็นกำรทุจริตที่องค์กร
ต้องรู้ทันและจัดกำรให้จบ 
เพื่อควำมยั่งยืนของธุรกิจ

ส�ำนักงำนธรรมนิติ

	- ผลกระทบจำกมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่

บรษัิท	ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส	
เอบีเอเอส	จ�ำกดั

ประสบกำรณ์ท�ำงำน

2548	-	ปัจจุบัน กรรมกำร

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์ 
คอมมิวนิเคชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)

ม.ค.	2561	-	
ปัจจุบัน

รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	

(สำยงำนสนบัสนนุธรุกจิของกลุม่ฯ	) 
และเลขำนุกำรบริษัท

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์ 
คอมมิวนิเคชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)

ส.ค.	2561	-	
ปัจจุบัน

	กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์ 
คอมมิวนิเคชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)

ส.ค.	2560	-	
ปัจจุบัน

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนด
ค่ำตอบแทน

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์ 
คอมมิวนิเคชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)

2558	-	2560 รองกรรมกำรผู้จัดกำร	

(สำยงำนสนับสนุนธุรกิจ)	และ
เลขำนุกำรบริษัท

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์ 
คอมมิวนิเคชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)

2540	-	2554 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชี

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์ 
คอมมิวนิเคชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)

2540	-	2554 ผู้จัดกำรแผนกบัญชี

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	โฮลดิ้ง	
จ�ำกัด

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น 
(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)

2540	-	ปัจจุบัน ผู้จัดท�ำ	/	บัญชี

ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด	เรืองบัณฑิต	
ปิโตรเลียม	(1991)
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นางเพ็ญศรี จันต๊ะคาด

อำยุ 52 ปี (เกิด พ.ศ. 2510) 

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
กรรมกำร / รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
(สำยงำนกำรเงินของกลุ่มฯ )/ 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

กำรถือหุ้น
• ณ	28	ธ.ค.	2561 
123,750	หุ้น

• กำรเปลี่ยนแปลงระหว่ำงปี 
-	หุ้น

• ณ	30	ธ.ค.	2562 
123,750	หุ้น

สัดส่วนกำรถือหุ้น
• 0.023%

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว ระหว่ำงผู้บริหำร
• ไม่มี

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร
• 3	เมษำยน	2549

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นทำง

ตรง

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นโดยคู่
สมรส และ
บุตรที่ยัง
ไม่บรรลุ
นิติภำวะ

ควำม
สัมพันธ์ทำง
ครอบครัว
ระหว่ำง
กรรมกำร

และ 
ผู้บริหำร

0.023% ไม่มี ไม่มี

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม
ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ

มหำวิทยำลัยเซนต์จอห์น
ปริญญำตรี สำขำกำรจัดกำร

มหำวทิยำลยัสโุขทัยธรรมำธริำช
อนุปริญญำตรี สำขำบัญชี	

โรงเรียนพำณิชยกำรเชียงใหม่
ประกำศนียบัตร หลักสูตรกำรพัฒนำผู้จัดกำร

ระดับสูง

สถำบันบัณฑิต
พัฒนบริหำรศำสตร์

ประกำศนียบัตร Directors	Accreditation	
Program	(DAP)

สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)

ประสบกำรณ์ท�ำงำน
2547	-	ปัจจุบัน กรรมกำร

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์ 
คอมมิวนิเคชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)

ม.ค.	2561	-	
ปัจจุบัน

รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	

(สำยงำนกำรเงินของกลุ่มฯ	)

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์ 
คอมมิวนิเคชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)

ส.ค.	2561	-	
ปัจจุบัน

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์ 
คอมมิวนิเคชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)

ก.พ.	- 
ธ.ค.	2560

รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
(สำยงำนกำรเงิน)

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์ 
คอมมิวนิเคชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)

2538	-	2559 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์ 
คอมมิวนิเคชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)

2530	-	2538 ผู้จัดกำรแผนกบัญชีและกำรเงิน

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	โฮลดิ้ง	
จ�ำกัด

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น 
(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)

2556	-	ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เพำเวอร์	
แอนด์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ำกัด



33บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

นายประสิทธิ์ชัย วีระยุทธวิ ไล 

คณะผู้บริหาร บริษัท

อำยุ 58 ปี (เกิด พ.ศ. 2504)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน 
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
(สำยงำนธุรกิจวิศวกรรม และโครงกำรพิเศษ)

วันที่ลำออกจำกต�ำแหน่ง 
29 กุมภำพันธ์ 2563

สัดส่วนกำรถือหุ้น ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว ระหว่ำงผู้บริหำร
• ไม่มี

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นทำง

ตรง

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นโดยคู่
สมรส และ
บุตรที่ยัง
ไม่บรรลุ
นิติภำวะ

ควำม
สัมพันธ์ทำง
ครอบครัว
ระหว่ำง
กรรมกำร

และ 
ผู้บริหำร

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม

ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์บัณฑิต

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ประกำศนียบัตร
ชั้นสูง

หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง	
เศรษฐกิจสำธำรณะ	

สถำบันพระปกเกล้ำ

ประกำศนียบัตร
ชั้นสูง

กำรเมืองกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยส�ำหรับนักบริหำร
ระดับสูง

สถำบันพระปกเกล้ำ

ประกำศนียบัตร หลักสูตรวิทยำกำรประกันภัย
ระดับสูง	(วปส.)	รุ่นที่	9	

สถำบันวิทยำกำรประกันภัย
ระดับสูง

ประสบกำรณ์ท�ำงำน

ม.ค.	2561	-	 
29	ก.พ.	2563

รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	

(สำยงำนธุรกิจวิศวกรรม	และ
โครงกำรพิเศษ)

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์ 
คอมมิวนิเคชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)

ม.ค.	-	ธ.ค.	
2560

รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์ 
คอมมิวนิเคชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)

2557-	2559 Executive	Director

EDMI	Limited,	Singapore

2548	-	2557 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

บริษัท	สำมำรถ	เทเลคอม	จ�ำกัด	
(มหำชน)

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น 
(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)

ม.ค.	2561	- 
29	ก.พ.	2563

กรรมกำรผู้จัดกำร

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เพำเวอร์	
แอนด์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ำกัด	
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นางสาววริษา อนันตรัมพร

อำยุ 28 ปี (เกิด พ.ศ.2534) 

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
ผู้จัดกำรทั่วไป 
• บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคชั่น	จ�ำกัด	
(มหำชน)

กรรมกำร/เลขำนุกำรบริษัทฯ 
• บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม	จ�ำกัด	
(มหำชน)

กำรถือหุ้น
• ไม่มี

สัดส่วนกำรถือหุ้น
• ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว ระหว่ำงผู้บริหำร
• เป็นบุตร:	นำยสมบัติ	อนันตรัมพร	
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	
และ	ดร.	ชลิดำ	อนันตรัมพร	กรรมกำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

• เป็นน้องสำว:	นำยณัฐนัย	อนันตรัมพร

• กรรมกำรและรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
(สำยงำนกลยุทธ์ และสำยงำนธุรกิจ
โทรคมนำคม) 

-	บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคชั่น	
จ�ำกัด	(มหำชน)

• กรรมกำรผู้จัดกำร	ดังนี้

-	บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม	จ�ำกัด	
(มหำชน)

-	บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เพำเวอร์	แอนด์ 
เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ำกัด

-	บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	ดำต้ำเซ็นเตอร์	จ�ำกัด	

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นทำง

ตรง

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นโดยคู่
สมรส และ
บุตรที่ยัง
ไม่บรรลุ
นิติภำวะ

ควำม
สัมพันธ์ทำง
ครอบครัว
ระหว่ำง
กรรมกำร

และ 
ผู้บริหำร

ไม่มี ไม่มี บุตร: 

นำยสมบัติ	

อนันตรัมพร	

และ	ดร.	ชลิดำ	

อนันตรัมพร	

น้องสำว: 

นำยณัฐนัย	

อนันตรัมพร

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม

ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต	(MBA)

University	of	Michigan, 
Ann	Arbor,	ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ

ปริญญำตรี บัญชีบัณฑิต	 
(หลักสูตรภำษำอังกฤษ)

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ประกำศนียบัตร โครงกำรฝึกอบรมพิเศษ	

“ธนำคำรคู่บ้ำนคู่เมือง”	(SIP)	
รุ่นที่	60	

ธนำคำรกรุงเทพ
ประกำศนียบัตร หลักสูตร	Director	

Accreditation	Program	(DAP)	
รุ่นที่	157/2019

สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)

ประกำศนียบัตร หลักสูตร	Director	Certification	
Program	(DCP) 
รุ่นที่	272/2019

สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)

ประกำศนียบัตร หลักสูตร 
Company	Secretary	Program	
(CSP)	รุ่นที่	103/2019

สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)

ประกำศนียบัตร หลักสูตร	“ควำมรู้พื้นฐำน
ส�ำหรับวิชำชีพนักลงทุน
สัมพันธ์”	รุ่นที่	2	

ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

ประสบกำรณ์ท�ำงำน
พ.ย.	2561	-	
ปัจจุบัน

ผู้จัดกำรทั่วไป

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์ 
คอมมิวนิเคชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)

พ.ค.	2558	-	
ต.ค.	2561

ผู้ช่วยผู้จัดกำรทั่วไป

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์ 
คอมมิวนิเคชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)

ก.ค.	2556-	
เม.ย.	2558	

ผู้ช่วยผู้จัดกำร

บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส	จ�ำกัด

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
12	ก.ค.	2562	-	
ปัจจุบัน

เลขำนุกำรบริษัทฯ	

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม	
จ�ำกัด	(มหำชน)

17	ม.ค.	2562	-	
ปัจจุบัน

กรรมกำร

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม	
จ�ำกัด	(มหำชน)

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น 
(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)
สิงหำคม	2562	-	
ปัจจุบัน

กรรมกำร

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เมดิคัล	จ�ำกัด
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นายณัฐพล เกษมทรัพย์

อำยุ 35 ปี (เกิด พ.ศ.2527)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
ผู้อ�ำนวยกำรแผนกตรวจสอบภำยใน 
• บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคชั่น	จ�ำกัด	
(มหำชน)

• บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม	จ�ำกัด	
(มหำชน)

สัดส่วนกำรถือหุ้น
• ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว ระหว่ำงผู้บริหำร
• ไม่มี

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นทำง

ตรง

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นโดยคู่
สมรส และ
บุตรที่ยัง
ไม่บรรลุ
นิติภำวะ

ควำม
สัมพันธ์ทำง
ครอบครัว
ระหว่ำง
กรรมกำร

และ 
ผู้บริหำร

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม

ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต

มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

ปริญญำตรี บัญชีบัณฑิต

มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

ประกำศนียบัตร หลักสูตร	Tools	and	Technical	
for	Internal	Auditor

สมำคมผู้ตรวจสอบภำยใน 
แห่งประเทศไทย

ประกำศนียบัตร หลักสูตรผู้ตรวจสอบภำยใน 
แห่งประเทศไทย	CPIAT	รุ่น	41

สมำคมผู้ตรวจสอบภำยใน 
แห่งประเทศไทย

ประกำศนียบัตร หลักสูตรกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ภำยใน	รุ่น	31

สภำวิชำชีพบัญชี	ในพระบรม
รำชูปถัมภ์

ประกำศนียบัตร หลักสูตร	Prospective	Internal	
Audit

The	Anti-Corruptions

ประกำศนียบัตร หลักสูตร	Risk	Management	
รุ่นที่	2

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ประกำศนียบัตร หลักสูตรกำรอ่ำนและวิเครำะห์
งบกำรเงิน

ศูนย์สัมมนำวำโซ่	บริษัท	วำโซ
จ�ำกัด

สัมมนำคณะกรรมกำรตรวจสอบ	
AC	HOT	UPDATE 
เตรียมรับ	CG	ยุคใหม่ 
ก้ำวไกลสู่ควำมยั่งยืน

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย	(IOD)

ประสบกำรณ์ท�ำงำน

ม.ค.	2562	-	
ปัจจุบัน

ผู้อ�ำนวยกำรแผนกตรวจสอบ
ภำยใน

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์ 
คอมมิวนิเคชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)

2560	-	ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยกำรแผนกตรวจสอบ
ภำยใน

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม	
จ�ำกัด	(มหำชน)

2560	-	ม.ค.	
2562

ผู้จัดกำรแผนกตรวจสอบภำยใน

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์ 
คอมมิวนิเคชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)

2557	-	2560 ที่ปรึกษำตรวจสอบภำยใน	และ
กำรบริหำร	ควำมเสี่ยง

บริษัท	แมคทริค	จ�ำกัด	(มหำชน)

2555	-	2560 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักตรวจสอบ
ภำยใน

บริษัท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จ�ำกัด	
(มหำชน)

2549	-	2555 หัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

บริษัท	บำงกอกกล๊ำส	จ�ำกัด	
(มหำชน)

2548	-	2549 เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน

บริษัท	กฤษดำนคร	จ�ำกัด	
(มหำชน)

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี

ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น 
(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)
• ไม่มี
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ACTIVITY 2019
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ประวัติความเป็นมา
	 กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ	ก่อตั้งข้ึนเมื่อปี	พ.ศ.	2530	โดยเริ่มประกอบธุรกิจครั้งแรกด้วยกำรเป็นผู้แทนจ�ำหน่ำย	สินค้ำ
ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้ำ	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส�ำนักงำน	เช่น	แผ่น	Diskette,	ตลับผ้ำหมึก	Ribbon	อุปกรณ์ส�ำนักงำน
อัตโนมัต	ิเป็นต้น	ต่อมำ	ได้เกดิกำรพัฒนำของคอมพวิเตอร์ด้วยกำรน�ำสำยไฟฟ้ำ	สวิตซ์ปลัก๊ไฟฟ้ำ	และคอมพิวเตอร์	มำเช่ือมต่อ 
เข้ำด้วยกันเป็นระบบ	network	 ท�ำให้คุณสมบัติ	 อนันตรัมพร	 ซ่ึงเรียนจบจำกสำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำและมีประสบกำรณ์ใน
โครงกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำและสื่อสำร	 เล็งเห็นโอกำสของธุรกิจสำยสัญญำณเพ่ือกำรเช่ือมต่อระบบคอมพิวเตอร์	 จึงได้ศึกษำ
ค้นคว้ำเทคโนโลยี	 ระบบสำยสัญญำณ	 และน�ำเทคโนโลยีสำย	UTP	 หรือปัจจุบันเรียกว่ำสำย	LAN	(Local	Area	Network) 
เข้ำมำเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นรำยแรก	ด้วยอุดมกำรณ์ทีจ่ะน�ำเทคโนโลยีมำพัฒนำประเทศไทย	และต้องกำรเหน็ธุรกิจเติบโต
อย่ำงต่อเนือ่งและย่ังยืน	เป็นท่ีรูจ้กัของประชำชนคนไทยโดยท่ัวไป	คณุสมบัต	ิอนนัตรมัพร	ในฐำนะผูก่้อตัง้บรษัิทฯ	จงึได้	โอนย้ำย 
ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยท้ังหมดจำก	บริษัท	 อินเตอร์ลิ้งค์	 โฮลดิ้ง	 จ�ำกัด	 ไปจดทะเบียนเป็นบริษัทใหม่ท่ีช่ือว่ำ	บริษัท	 อินเตอร์ลิ้งค	์
คอมมิวนิเคช่ัน	จ�ำกัด	ในปี	พ.ศ	2538	โดยตั้งวิสัยทัศน์ต้องกำรให้เป็นองค์กรท่ีมีกำรเติบโต	ต่อเนื่อง	และมีควำมย่ังยืน	อีกท้ัง 
มีควำมตั้งใจท่ีจะขับเคลื่อนธุรกิจด้วยปฏิญญำ	 สินค้ำคุณภำพ	 รำคำถูกกว่ำ	 และบริกำรท่ีดีกว่ำ	 และต้องกำรน�ำบริษัทเข้ำไป 
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์	เพื่อเป็นบริษัทช้ันน�ำของคนไทยต่อไป

	 บริษัท	 อินเตอร์ลิ้งค์	 คอมมิวนิเคช่ัน	 จ�ำกัด	 เริ่มต้นด้วยธุรกิจน�ำเข้ำและจัดจ�ำหน่ำยสำยสัญญำณ	 โดยในเวลำต่อมำได้
ต่อยอดธุรกิจจ�ำหน่ำยสำยสัญญำณ	 โดยกำรเพิ่มมูลค่ำให้สำยสัญญำณ	 ด้วยกำรเป็นผู้รับเหมำติดตั้งระบบสำยสัญญำณ	 โดย
เน้นโครงกำรขนำดใหญ่	 เช่น	 โครงกำรสนำมบินสุวรรณภูมิ	 โครงกำรติดตั้งสำย	Fiber	Optic	 ท้ังในกรุงเทพมหำนครและ 
จังหวัดอ่ืนๆ	 ท่ัวประเทศ	 เป็นต้น	 จำกควำมช�ำนำญและประสบกำรณ์ของทีมงำนวิศวกรในงำนรับเหมำติดตั้งโครงกำรระบบ	
Fiber	Optic	และโครงข่ำยสำยสัญญำณ	ท�ำให้บริษัทฯ	สำมำรถต่อยอดไปยังธุรกิจอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง	ได้แก่	ธุรกิจโทรคมนำคม	
และ	ธุรกิจวิศวกรรมและโครงกำรพิเศษ	มำจนถึงปัจจุบัน

	 เพ่ือสร้ำงกำรเติบโต	 อย่ำงต่อเนื่อง	 และย่ังยืนของบริษัทฯ	 จึงได้ก่อตั้ง	 บริษัทลูกมำรองรับธุรกิจใหม่	 ได้แก่	 บริษัท 
อินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม	จ�ำกัด	(มหำชน)	(ก่อตั้งเมื่อปี	พ.ศ.	2550)	เพ่ือรองรับธุรกิจโทรคมนำคมและศูนย์เก็บข้อมูล	และบริษัท	
อินเตอร์ลิ้งค์	 เพำเวอร์	 แอนด์	 เอ็นจิเนียริ่ง	 จ�ำกัด	(ก่อตั้งเม่ือปี	 พ.ศ.	2551)	 เพ่ือรองรับธุรกิจวิศวกรรมและโครงกำรพิเศษ 
ต่อมำในปี	พ.ศ.	2547	บริษัท	 อินเตอร์ลิ้งค์	 คอมมิวนิเคช่ัน	 จ�ำกัด	(มหำชน)	 ได้เข้ำไปจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์	mai 
ภำยใต้ช่ือว่ำ	“ILINK”	ซ่ึงมีบริษัทลูกอีก	2	บริษัท	จึงรวมเรียกว่ำ	กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคช่ัน	จ�ำกัด	(มหำชน)	หรือ
เรียกย่อๆ	ว่ำ	“กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ	”

	 ปัจจุบัน	กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ	ประกอบด้วย	3	ธุรกิจหลัก	ได้แก่	ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสำยสัญญำณ	(Distribution)	ธุรกิจ
โทรคมนำคม	(Telecom)	และ	ธุรกิจวิศวกรรมและโครงกำรพิเศษ	(Engineering)	ภำยใต้กำรบริหำรงำนโดย	3	บริษัท	ได้แก่	
ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสำยสัญญำณ	 โดย	 บริษัท	 อินเตอร์ลิ้งค์	 คอมมิวนิเคชั่น	 จ�ำกัด	(มหำชน)	 ธุรกิจโทรคมนำคม	 โดยบริษัท 
อินเตอร์ลิ้งค์	 เทเลคอม	 จ�ำกัด	(มหำชน)	 และธุรกิจวิศวกรรมและโครงกำรพิเศษ	 โดยบริษัท	 อินเตอร์ลิ้งค์	 เพำเวอร์	 แอนด ์
เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ำกัด	อย่ำงไรก็ตำม	กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ	ยังคงใช้กลยุทธ์ท่ีจะ	Synergy	บริษัทลูกให้สำมำรถสนับสนุนธุรกิจ
หลักท้ังสำมธุรกิจให้มีกำรเติบโตต่อเนื่องและสร้ำงควำมย่ังยืนให้กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ	ต่อไป

นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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นโยบาย

Motto (ค�ำขวัญ)
อินเตอร์ล้ิงค์ นัมเบอร์วัน 

(INTERLINK no. 1)

Mission (พันธกิจ)
เติบโตไปพร้อมกันท้ังลูกค้ำ 
และพันธมิตร

Core value (ค่ำนิยม)
คนดี - คนเก่ง

Commitment (ปฏิญญำ)
 1. สินค้ำคุณภำพ 
 2. รำคำถูกกว่ำ 
 3. บริกำรท่ีดีกว่ำ

Vision (วิสัยทัศน์)
เติบโต ต่อเน่ือง และย่ังยืน

Philosophy (ปรัชญำ)
น�ำเทคโนโลยีมำพัฒนำ

ประเทศไทย

โครงสร้างของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ 

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮสดิ้ง จ�ากัด
และ

(ครอบครวั คณุสมบัติ - ชลิดำ อนันตรมัพร)

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

ILINK

IPOWERITEL

51%

95.07%60%
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
	 กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ	ประกอบธุรกิจหลัก	3	ธุรกิจ	ภำยใต้กำรบริหำรงำนของบริษัทแม่และบริษัทลูก	ดังนี้

1. ธุรกิจจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณ (DISTRIBUTION) 

	 ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสำยสัญญำณเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ	โดยบริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคช่ัน	จ�ำกัด	
(มหำชน)	เป็นผู้น�ำเข้ำ	(Importer)	และผู้จัดจ�ำหน่ำย	(Distributor)	สำยสัญญำณสื่อสำรคอมพิวเตอร์และโทรคมนำคม	(Network	
Cabling)	ท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย	บรษัิทฯ	จดัจ�ำหน่ำยสนิค้ำโครงข่ำยสำยสญัญำณ	และอุปกรณ์ท่ีเกีย่วข้อง	ย่ีห้อช้ันน�ำของโลก 
ได้แก่	LINK	และ	COMMSCOPE	(เดิมช่ือ	AMP)	จำกสหรัฐอเมริกำ	และตู้	19”	RACK	ส�ำหรับใส่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ	
Server	ย่ีห้อ	19”	GERMANY	EXPORT	RACK	โดยมีสินค้ำท่ีหลำกหลำยและครบวงจร	ครอบคลุมท้ังโครงข่ำยสำยสัญญำณ	
ได้แก่	สำย	UTP	(สำย	LAN)	สำยไฟเบอร์ออฟติก	สำยโทรศัพท์	สำยโคแอกเชียล	สำยกล้องวงจรปิด	(CCTV)	สำย	Control	
and	Security	 เครื่องมือเข้ำหัวและทดสอบ	อุปกรณ์ส่งสัญญำณ	(PoE	Switch)	 อุปกรณ์แปลงสัญญำณ	(Media	Converter) 
ข้ัวต่อสำยทุกชนิด	และอปุกรณ์กำรตดิตัง้ท่ีเก่ียวข้องกบัโครงข่ำยสำยสญัญำณทุกชนดิ	รวมถงึเครือ่งมอืและเครือ่งทดสอบโครงข่ำย 
สำยสญัญำณ	โดยบรษัิทฯ	ได้กำรยอมรบัให้เป็นผูน้�ำอันดบั	1	ในธรุกจิโครงข่ำยสำยสญัญำณของประเทศไทย	ซ่ึงมีส่วนแบ่งทำงกำร
ตลำดมำกท่ีสดุในประเทศไทยอกีด้วย	นอกจำกนีแ้ล้ว	ในปัจจบัุน	บรษัิทฯ	ได้เริม่ขยำยตลำดไปยงัประเทศเพือ่นบ้ำนในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้	ได้แก่	สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ	สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว	และรำชอำณำจักรกัมพูชำ 
เพื่อน�ำเทคโนโลยีไปสร้ำงรำกฐำนกำรสื่อสำรท่ีก้ำวไกลมำกข้ึน

	 กำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำของบริษัทฯ	 เน้นกำรขำยส่งให้ผู้แทนจ�ำหน่ำย	(Dealer)	 ผู้รับเหมำระบบสำยสัญญำณ	(System	
Integrator)	 ผู้รับเหมำงำนระบบวิศวกรรม	(Contractor)	 บริษัทผู้ค้ำระบบ	IT	 และบริษัทห้ำงร้ำนท่ีจ�ำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ	
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ	IT	หรือกล้องวงจรปิด	ซ่ึงมีท้ังในรูปแบบกำรติดต่อเข้ำหำลูกค้ำท่ีมีศักยภำพโดยตรงด้วยทีมขำยของ	
บริษัทฯ	และกำรท่ีลูกค้ำติดต่อเข้ำมำท่ีบริษัทฯ	เอง	รวมถึงกำรได้รับกำรแนะน�ำต่อๆ	กันมำ	หรือจำกกำรโฆษณำในสื่อนิตยสำร
คอมพิวเตอร์	สื่อหนังสือพิมพ์	สื่อวิทยุ	สื่อโทรทัศน์	และสื่อ	Social	Media	ต่ำงๆ	ซ่ึงบริษัทฯ	ได้จัดท�ำแคตตำล็อกสินค้ำ	และ 
สื่ออิเลคทรอนิกส์	online	 พร้อมรำคำ	 ซ่ึงมีกำรปรับเปลี่ยนทุกๆ	6-12	 เดือน	 นอกจำกนี้แล้ว	 ลูกค้ำสำมำรถเลือกซ้ือสินค้ำ
ผ่ำนทำงหน้ำเว็บไซด์ของบริษัทฯ	 และสำมำรถร้องขอเพ่ือให้ท�ำกำรเสนอรำคำให้ลูกค้ำพิจำรณำก่อนกำรตัดสินใจได้อีกด้วย	
และหำกมีกำรสั่งซ้ือก็สำมำรถจะจัดส่งสินค้ำให้ลูกค้ำภำยในระยะเวลำไม่เกิน	3	วัน	โดยบริษัทฯ	มีคลังสินค้ำสำยสัญญำณท่ีมี
ควำมหลำกหลำยและจ�ำนวนมำกท่ีสุดในประเทศไทย	บริษัทฯ	ยังได้มีกำรบันทึกรำยละเอียดกำรสั่งซ้ือสินค้ำของลูกค้ำทุกรำย
ท่ีบริษัทฯ	มีกำรติดต่อท�ำใบเสนอรำคำ	เพื่อใช้เป็นฐำนข้อมูลลูกค้ำในกำรประมวลผลและจัดท�ำแผนกำรตลำดต่อเนื่องอีกด้วย	

	 เพ่ือเป็นกำรรุกตลำดภูมิภำคโดยครอบคลุมท่ัวประเทศ	 บริษัทฯ	 ได้เปิดส�ำนักงำนสำขำใน	4	 ภูมิภำคหลักได้แก่	 ภำค
เหนือท่ีจังหวัดเชียงใหม่	 ภำคใต้ท่ีจังหวัดสงขลำ	 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีจังหวัดขอนแก่น	 และภำคตะวันออกท่ีจังหวัด
ระยอง	 เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรลูกค้ำในแต่ละพ้ืนท่ี	 และเพ่ือให้ลูกค้ำสำมำรถติดต่อกับบริษัทฯ	 ได้สะดวกย่ิงข้ึน	 รวมถึง
เป็นกำรกระจำยสินค้ำไปสู่จังหวัดหลักในแต่ละภูมิภำคได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	นอกจำกนี้แล้ว	บริษัทฯ	 ยังได้จัดให้มีโครงกำร 
“ส่งฟรีท่ัวไทย”	กล่ำวคือ	ลูกค้ำตัวแทนจ�ำหน่ำยในต่ำงจังหวัด	สำมำรถสั่งซ้ือสินค้ำได้ในรำคำเดียวกันกับลูกค้ำในเขตกรุงเทพฯ	
และปรมิณฑล	โดยบรษัิทฯ	เป็นผูร้บัผดิชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งสนิค้ำไปยังส่วนภมูภิำคท่ัวประเทศ	เพือ่ท�ำให้บรษัิทฯ	สำมำรถ
ให้บริกำรท่ีท่ัวถึงและครอบคลุมทุกส่วนภูมิภำคของประเทศไทย
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2. ธุรกิจโทรคมนาคม (TELECOM)

	 บริษัท	 อินเตอร์ลิ้งค์	 เทเลคอม	 จ�ำกัด	(มหำชน)	(“บริษัทฯ	 ”)	 ก่อตั้งเม่ือวันท่ี	3	 มกรำคม	 พ.ศ.	2550	 โดยจัดตั้งข้ึน
ตำมนโยบำยกำรปรับโครงสร้ำงทำงธุรกิจ	(“Reorganization”)	 ของบริษัท	 อินเตอร์ลิ้งค์	 คอมมิวนิเคชั่น	 จ�ำกัด	(มหำชน)	
(“ILINK”)	เพื่อต่อยอดจำกธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยอุปกรณ์สำยสัญญำณ	และอุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศท่ี	ILINK	มีควำมเช่ียวชำญ 
ผสมผสำนกบัธรุกจิวศิวกรรมท่ีมีประสบกำรณ์จำกกำรด�ำเนนิกจิกำรรบัเหมำตดิตัง้อปุกรณ์สำยสญัญำณให้กบัผูใ้ห้บรกิำรโทรศพัท์
เคลื่อนท่ี	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริกำรด้ำนกำรเช่ือมต่อข้อมูลระหว่ำงออฟฟิศส�ำนักงำนของผู้ใช้งำนและรองรับกำรพัฒนำ
และเติบโตของระบบโทรคมนำคมของประเทศไทย	ซ่ึงมีควำมต้องกำรระบบเครือข่ำยเพ่ือเช่ือมต่อข้อมูลท่ีมีเสถียรภำพสูงและ
สำมำรถรองรับกำรรับ-ส่งข้อมูลขนำดใหญ่

	 โดยบริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม	จ�ำกัด	(มหำชน)	ได้เข้ำไปจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์	mai	ภำยใต้ช่ือว่ำ	“ITEL”	
เมื่อวันท่ี	14	กันยำยน	2559	อีกท้ังเมื่อวันท่ี	8	พฤษภำคม	2555	บริษัทฯ	ได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ี	3 
ประเภทมีโครงข่ำยเป็นของตนเอง	จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง	กิจกำรโทรทัศน์	และกิจกำรโทรคมนำคม
แห่งชำติ	(กสทช.)	เพื่อท�ำธุรกิจเป็นผู้ให้บริกำรวงจรสื่อสำรควำมเร็วสูง	ซ่ึงมีระยะเวลำ	15	ปี	และเม่ือวันท่ี	19	ตุลำคม	2555	
บริษัทฯ	ได้รับอนุญำตจำกกำรทำงรถไฟแห่งประเทศไทยให้มีสิทธิติดตั้งโครงข่ำยใยแก้วน�ำแสงไปตำมเส้นทำงรถไฟ	เป็นระยะ
เวลำ	30	 ปี	 ซ่ึงเป็นเส้นทำงท่ีแตกต่ำงจำกโครงข่ำยใยแก้วน�ำแสงท่ีมีอยู่เดิมของผู้ให้บริกำรรำยอ่ืนๆ	 โดยภำยหลังจำกได้รับ 
ใบอนุญำตแล้ว	บริษัทฯ	ได้เริ่มด�ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงข่ำยใยแก้วน�ำแสง	(Interlink	Fiber	Optic	Network)	โดยมีจุดมุ่งหมำย
ท่ีจะเป็นโครงข่ำยภำคเอกชนท่ีมีควำมปลอดภัยและประสิทธิภำพสูงสุด	และเริ่มเปิดด�ำเนินกำรให้บริกำรโครงข่ำยใยแก้วน�ำแสง
ภำยใต้ช่ือโครงข่ำย	Interlink	Fiber	Optic	ในเดือนมิถุนำยน	2556

	 โครงข่ำย	Interlink	Fiber	Optic	ของบริษัทฯ	เป็นโครงข่ำยซ่ึงผสมผสำนระหว่ำงโครงข่ำยหลักตำมเส้นทำงของกำรรถไฟ
แห่งประเทศไทย	รวมท้ังเส้นทำงหลัก	เส้นทำงส�ำรองและเส้นทำงย่อยตำมเส้นทำงถนนผ่ำนเสำไฟฟ้ำเพื่อเช่ือมต่อเข้ำถึงลูกค้ำ	
ท�ำให้กำรเช่ือมต่อข้อมูลด้วยโครงข่ำยของบริษัทฯ	เป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและมีเสถียรภำพ	สำมำรถให้บริกำรครอบคลุม	ตั้งแต่	
Interlink	MPLS	IP-VPN,	Interlink	Wavelength	และ	Interlink	Dark	Fiber	ซ่ึงเหมำะส�ำหรับใช้ในกิจกำรเพ่ือกำรสื่อสำรและ
โทรคมนำคมทุกรูปแบบ	โดยสำมำรถสื่อสำรสัญญำณข้อมูล	(Data)	ภำพ	(Video)	เสียง	(Voice)	และกำรเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ท	
(Internet)	โดยมีทีมวิศวกรดูแลตลอด	24	ช่ัวโมง	และตลอด	365	ดังนั้นจึงม่ันใจได้ว่ำบริกำรของบริษัทฯ	สำมำรถตอบสนอง
กำรส่งผ่ำนข้อมูลและกำรสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	มีควำมปลอดภัยสูงสุด	และสำมำรถตรวจสอบสถำนะของโครงข่ำยผ่ำน
ระบบคอมพิวเตอร์	เพื่อให้สำมำรถป้องกันหรือแก้ปัญหำได้อย่ำงทันท่วงที	จึงท�ำให้โครงข่ำย	Interlink	Fiber	Optic	สำมำรถ
ให้บริกำรได้ด้วยมำตรฐำนและคุณภำพบริกำร	(Service	Level	Agreement)	ท่ีระดับไม่ต�่ำกว่ำ	99.99%	โครงข่ำยของบริษัทฯ	
ยังครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวกรุงเทพฯ	ปริมณฑล	และจังหวัดต่ำงๆ	ท่ัวประเทศไทย	(ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2561	บริษัทฯ	ได้วำงโครง
ข่ำย	ครอบคลุมแล้วท้ังสิ้น	75	จังหวัด	โดยสำมำรถให้บริกำรได้	77	จังหวัดท่ัวประเทศ)	นอกจำกนี้	บริษัทฯ	ยังได้รับอนุญำต
จำกส�ำนักงำน	กสทช.	ในกำรให้บริกำรเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมไปยังต่ำงประเทศ	เพ่ิมเติมเม่ือวันท่ี	26	เมษำยน	2557	
ส่งผลท�ำให้บริษัทฯ	 สำมำรถเชื่อมต่อโครงข่ำยต่อไปยังพันธมิตรในแถบอำเซียน	 เช่น	 ประเทศสิงคโปร์	 มำเลเซีย	 กัมพูชำ	
เวียดนำม	พม่ำและลำวได้อีกด้วย

	 บริษัทฯ	 ยังได้ต่อยอดธุรกิจ	 โดยให้บริกำรพื้นท่ีดำต้ำเซ็นเตอร์	(Date	Center)	 เพ่ือน�ำเอำประโยชน์ของกำรมีโครงข่ำย
ใยแก้วน�ำแสงท่ัวประเทศมำเป็นจุดขำย	 ซ่ึงครอบคลุมกำรให้บริกำรเช่ำพ้ืนท่ีวำงเซิร์ฟเวอร์	 พ้ืนท่ีเซิร์ฟเวอร์เสมือน	 และศูนย์
ส�ำรองข้อมูลฉุกเฉิน	(Disaster	Recovery)	แก่องค์กรต่ำงๆ	ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำท่ีแตกต่ำงกัน	โดยดำต้ำเซ็นเตอร์ของ	
บริษัทฯ	ถูกสร้ำงข้ึนเพื่อเป็นดำต้ำเซ็นเตอร์โดยเฉพำะ	และได้ออกแบบและก่อสร้ำงตำมข้อก�ำหนดของ	Data	Center	ประเภท	
TIER	3	โดยให้บริกำรตลอด	24	ชั่วโมง	ทุกวัน	ไม่มีวันหยุด
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3. ธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ (ENGINEERING)

	 บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เพำเวอร์	แอนด์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ำกัด	(“บริษัทฯ	”)	ก่อตั้งเม่ือวันท่ี	8	กันยำยน	พ.ศ.	2551	เพื่อรุก
ธุรกิจวิศวกรรมและโครงกำรพิเศษ	ให้บริกำรแบบครบวงจร	(Total	Solution)	ตั้งแต่ออกแบบ	ก่อสร้ำง	จัดหำ	ติดตั้ง	และบ�ำรุง
รักษำ	ด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ	ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม	และ	ระบบขนส่ง	

	 โดยบริษัทฯ	มุ่งเน้นเฉพำะงำนวิศวกรรมโครงกำรขนำดใหญ่ท่ีต้องกำรควำมเช่ียวชำญพิเศษและใช้เทคโนโลยีระดับสูง	เพื่อ
สร้ำงรำยได้และบริกำรต่อเนื่องระยะยำว	 เพื่อกำรเติบโตท่ีย่ังยืน	 รวมท้ังกำรรับเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยสินค้ำอุปกรณ์ด้ำนระบบ
ไฟฟ้ำและสื่อสำร	เพิ่มเติม	โดยจัดกลุ่มรูปแบบธุรกิจ	ดังนี	้

1.	 โครงกำรระบบสื่อสำรขนำดใหญ่	 ได ้แก ่	 ระบบสำยสัญญำณคอมพิวเตอร ์และสำยเคเบ้ิลใยแก้วน�ำแสง 
โดยมีประสบกำรณ์	 ได้แก่	 โครงกำรสนำมบินสุวรรณภูมิ	กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย	กำรไฟฟ้ำนครหลวง	
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	บริษัท	ทีโอที	จ�ำกัด	(มหำชน)	บริษัท	กำรบินไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)	ธนำคำรกรุงไทย	ธนำคำร
กสิกรไทย	ธนำคำรทหำรไทย	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	ฯลฯ	

2.	 โครงกำรระบบสำยส่งไฟฟ้ำ	สำยส่งไฟฟ้ำใต้ทะเล	สำยส่งไฟฟ้ำใต้ดิน	ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	โดยมีประสบกำรณ	์
ได้แก่	สำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง	115	KV	ท่ีอ�ำเภอปำย	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	สำยไฟฟ้ำใต้ทะเล	ของเกำะล้ำน	เกำะสีชัง	
จังหวัดชลบุรี,	เกำะปูยู	เกำะยำว	จังหวัดสตูล,	เกำะมุกด์	เกำะสุกร	เกำะลิบง	จังหวัดตรัง,	เกำะกูด	เกำะหมำก	จังหวัด
ตรำด,	เกำะพะงัน	จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี	ฯลฯ	

3.	 โครงกำรระบบสถำนีไฟฟ้ำ	(	Power	Substation)	ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	โดยมีประสบกำรณ์	ได้แก่	ระบบสถำนี
ไฟฟ้ำท่ีจังหวัดล�ำพูน	ล�ำปำง	พระนครศรีอยุธยำ	ฯลฯ	

4.	 โครงกำรระบบบริหำรจัดกำร	Smart	City	และ	IOT	ได้แก่	ระบบบริหำรจัดกำรไฟฟ้ำ	Smart	Grid	AMI	System	และ	
Smart	Electronic	Meter	

5.	 โครงกำรพิเศษขนำดใหญ่	อำทิ	ระบบขนส่งรถไฟโดยสำร	และระบบอำณัติสัญญำณ	เป็นต้น

	 ท้ังนี้	 บริษัทฯ	 ได้รับควำมไว้วำงใจให้เป็นผู้ก่อสร้ำงโครงกำรวิศวกรรมขนำดใหญ่ของท้ังภำครัฐและองค์กรภำคเอกชน
มำกมำย	โดยในปี	2562	ท่ีผ่ำนมำ	บริษัทฯ	ได้ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงต่ำงๆ	และยังไม่แล้วเสร็จ	ดังนี้

• โครงกำรก่อสร้ำงพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำยส่งแรงสูง	115KV	อ.ฮอด-แม่สะเรียง	จ.แม่ฮ่องสอน	มูลค่ำ	310	ล้ำนบำท

• โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำ	พระนครศรีอยุธยำ	-บ้ำนเลน	2	มูลค่ำ	275	ล้ำนบำท

• โครงกำรก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคของสนำมบินสุวรรณภูมิ	เฟส	2	มูลค่ำ	1,980	ล้ำนบำท	

• โครงกำรระบบขนส่งผู้โดยสำรอัตโนมัติ	APM	มูลค่ำ	2,099	ล้ำนบำท

• โครงกำรสำยใต้ดิน	115KV	พัทยำ	มูลค่ำ	187.55	ล้ำนบำท

• โครงกำรสำยใต้ดิน	115KV	จ.เชียงใหม่	มูลค่ำ	187.55	ล้ำนบำท	

• โครงกำร	Repair	Joint	33KV	มูลค่ำ	29.46	ล้ำนบำท	

	 (หมายเหตุ:	ราคาดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

	 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำธุรกิจวิศวกรรมและโครงกำรพิเศษ	 จะเติบโตอย่ำงย่ังยืน	 พัฒนำได้อย่ำงต่อเนื่อง	 และยังมีโอกำสท่ีจะ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มของกำรบริกำรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่	สู่ควำมส�ำเร็จในอนำคตได้ต่อไป
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1. ธุรกิจจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณ (DISTRIBUTION) 
	 จำกจุดเริ่มต้นท่ีบริษัทฯ	เป็นผู้น�ำเทคโนโลยีสำย	LAN	(UTP)	มำเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นรำยแรก	เป็นเวลำกว่ำ	32	ปี	
ท่ีบริษัทฯ	ท�ำธุรกิจสำยสัญญำณ	โดยเน้นกำรขำยส่งเพ่ือให้คู่ค้ำน�ำไปจ�ำหน่ำยต่อ	หรือเพ่ือให้ผู้รับเหมำน�ำไปติดตั้งให้กับลูกค้ำ	
ประกอบกบัตลำดทำงด้ำนกำรสือ่สำรของประเทศไทย	มกีำรเตบิโตมำโดยตลอด	อีกท้ังยังมีกำรปรบัเปลีย่นและพฒันำเทคโนโลยี
ตลอดเวลำ	จงึช่วยผลกัดนัให้ธรุกจิจดัจ�ำหน่ำยสำยสญัญำณของบรษัิทฯ	มีกำรเตบิโตมำโดยตลอดเช่นกนั	อย่ำงไรกต็ำม	ด้วยโลก 
ของเทคโนโลยีกำรสื่อสำรท่ีปรับตัวตลอดเวลำ	 ส่งผลให้บริษัทฯ	ต้องมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง	 ท้ังกำรเพ่ิมควำมหลำกหลำย
ของผลิตภัณฑ์	และกำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำร	เพื่อจะสำมำรถแข่งขันกับโลกดิจิตอลท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วได้ทันเวลำ

 1.1 ผลิตภัณฑ์ (PRODUCT) และบริการ (SERVICE) 
	 ในฐำนะท่ีบริษัทฯ	เป็นผู้น�ำด้ำนธุรกิจสำยสัญญำณ	โดยด�ำเนินธุรกิจน�ำเข้ำและจัดจ�ำหน่ำยสำยสัญญำณมำเป็นระยะเวลำ
ยำวนำน	บริษัทฯ	มีกำรเพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่	เพื่อให้สำมำรถรองรับควำมต้องกำรของตลำดท่ีเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลำ	ดังนั้น	
ในปัจจุบัน	บริษัทฯ	จึงมีผลิตภัณฑ์สำยสัญญำณท่ีหลำกหลำย	และครบวงจร	ดังต่อไปนี้

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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 1.2 แบรนด์สินค้า (BRAND)
	 ด้วยอุดมกำรณ์ของผู้ก่อตั้งท่ีต้องกำรน�ำเทคโนโลยีมำพัฒนำประเทศไทย	อีกท้ังยังให้ค�ำมั่นสัญญำท่ีจะมอบสินค้ำคุณภำพ	
ในรำคำท่ีถูกกว่ำให้แก่ลูกค้ำ	 จึงก่อให้เกิดปฏิญญำในกำรพิจำรณำเลือกแบรนด์สินค้ำท่ีต้องสอดคล้องกับปฏิญญำขององค์กร 
ดังนั้นแบรนด์สินค้ำท่ีบริษัทฯ	 น�ำเข้ำมำเพื่อกำรจัดจ�ำหน่ำย	 จึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีก่อก�ำเนิดในประเทศสหรัฐอเมริกำ	 ซ่ึงเป็น
ผู้น�ำของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบกำรสื่อสำรผ่ำนโครงข่ำยสำยสัญญำณ	 โดยบริษัทฯ	 ได้ท�ำสัญญำและเป็นตัวแทน	
จัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของสำยสัญญำณแบรนด์	LINK	และ	COMMSCOPE	จำกประเทศสหรัฐอเมริกำ	มำอย่ำงต่อเนื่องและ
ยำวนำนกว่ำ	30	ปี	

	 เนื่องจำกโครงข่ำยสำยสัญญำณมีควำมจ�ำเป็นต้องมีตู้เก็บอุปกรณ์เพื่อกำรกระจำยสำยสัญญำณ	 แต่ในอดีตท่ีผ่ำนมำ	
แบรนด์สินค้ำของ	LINK	และ	COMMSCOPE	ไม่มีสินค้ำดังกล่ำว	จึงเป็นโอกำสให้บริษัทฯ	ได้ร่วมมือกับโรงงำนในประเทศไทย 
ในกำรร่วมออกแบบและผลิตสินค้ำ	19”	RACK	เพื่อกำรจ�ำหน่ำยในประเทศ	ภำยใต้แบรนด์	“19”	GERMANY	EXPORT	RACK”	
(บริษัทฯ	เป็นเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ)	และเนื่องจำกบริษัทฯ	เป็นผู้ริเริ่มธุรกิจสำยสัญญำณมำตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของกำรเช่ือม
โยงโครงข่ำยสำยสัญญำณส�ำหรับคอมพิวเตอร์	ส่งผลให้แบรนด์สินค้ำท่ีบริษัทฯ	เป็นผู้จัดจ�ำหน่ำย	เป็นท่ีคุ้นเคยและได้รับกำร
ตอบรับเป็นอย่ำงดีจำกผู้เกี่ยวข้องในวงกำร	ICT	และ	Digital	อย่ำงกว้ำงขวำง

ตำรำงแสดงรำยละเอียดของสัญญำระหว่ำงบริษัทฯ	กับผู้ผลิตสินค้ำแบรนด์ข้ำงต้น

แบรนด์สินค้า บริษัทคู่ค้า ประเภทสัญญา
อายุ

สัญญา
เงื่อนไขที่ส�าคัญในสัญญา

LINK -	LINK	ASIA	Limited	

-	LINK	(FAR-EAST)	
Corp.

Exclusive	Distributor

(สญัญำ	1	กรกฎำคม	2562	
สิน้สดุวนัท่ี	31	ธนัวำคม	
2566)

5	ปี -	 ให้บริษัทฯ	เป็นตัวแทนจัดจ�ำหน่ำย
แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย	และ
ประเทศในแถบเอเชีย

-	บริษัทฯ	ได้น�ำเครื่องหมำยกำรค้ำ
มำจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ
ในประเทศ	เลขท่ี	ค.147350

COMMSCOPE Commscope	
Solutions	Singapore	
Pte.	Ltd.

Authorized	Distributor	
(สัญญำ	1	มกรำคม	2560	
สิ้นสุดวันท่ี	30	ธันวำคม	
2564)

5	ปี -	Commscope	ประเทศไทยสำมำรถ
แต่งตั้งผู้แทนจ�ำหน่ำยอ่ืนๆได้โดย
ไม่จ�ำเป็นต้องแจ้งบริษัทฯ	

19”	GERMANY	
EXPORT	RACK

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

กำรเข้ำไปถือหุ้น

ร้อยละ	10

- -	ว่ำจ้ำงโรงงำนให้ผลิตภำยใต้ย่ีห้อ
สินค้ำและลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ	

-	บริษัทฯ	เป็นเจ้ำของ
เครื่องหมำยกำรค้ำโดยจดทะเบียน
เครื่องหมำยกำรค้ำในประเทศ	เลข
ท่ี	ค.372189	และ	ค.372815
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 1.3 การจัดจ�าหน่าย และช่องทางการจัดจ�าหน่าย
	 กำรจ�ำหน่ำยสินค้ำของบริษัทฯ	เน้นกำรขำยส่งให้ผู้แทนจ�ำหน่ำย	(Dealer)	ผู้รับเหมำระบบสำยสัญญำณ	และผู้รับเหมำงำน
ระบบวิศวกรรม	(Contractor)	บริษัทผู้ค้ำระบบ	IT	และบริษัทห้ำงร้ำนท่ีจ�ำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	และ	IT	
หรือกล้องวงจรปิด	ซ่ึงมีท้ังในรูปแบบกำรติดต่อเข้ำหำลูกค้ำท่ีมีศักยภำพโดยตรงด้วยทีมขำยของบริษัทฯ	และกำรท่ีลูกค้ำติดต่อ
เข้ำมำท่ีบริษัทฯ	 เอง	รวมถึงกำรได้รับกำรแนะน�ำต่อกันมำ	หรือจำกกำรโฆษณำในสื่อนิตยสำรคอมพิวเตอร์	 สื่อหนังสือพิมพ	์
สื่อวิทยุ	สื่อโทรทัศน์	และสื่อ	Social	Mediaต่ำงๆ	ซ่ึงบริษัทฯ	จะมีแคตตำล็อกสินค้ำ	และสื่ออิเลคทรอนิกส์	online	พร้อมรำคำ	
ซ่ึงมีกำรปรับเปลี่ยนทุกๆ	6-12	 เดือน	 นอกจำกนี้แล้ว	 ลูกค้ำสำมำรถเลือกซ้ือสินค้ำผ่ำนทำงหน้ำเว็ปไซด์ของบริษัทฯ	 และ
สำมำรถร้องขอเพื่อให้ท�ำกำรเสนอรำคำให้ลูกค้ำพิจำรณำก่อนกำรตัดสินใจได้อีกด้วย	 และหำกมีกำรสั่งซ้ือก็สำมำรถจะจัดส่ง
สินค้ำให้ลูกค้ำภำยในระยะเวลำไม่เกิน	3	วัน	โดยบริษัทฯ	มีคลังสินค้ำสำยสัญญำณท่ีมีควำมหลำกหลำยและจ�ำนวนมำกท่ีสุด
ในประเทศไทย	 โดยบริษัทฯ	 ยังได้มีกำรบันทึกรำยละเอียดกำรสั่งซ้ือสินค้ำของลูกค้ำทุกรำยท่ีบริษัทฯ	 มีกำรติดต่อท�ำใบเสนอ
รำคำ	เพื่อใช้เป็นฐำนข้อมูลลูกค้ำในกำรประมวลผลและจัดท�ำแผนกำรตลำดต่อเนื่องอีกด้วย

	 เพื่อเป็นกำรรุกตลำดภูมิภำคโดยครอบคลุมท่ัวประเทศ	 บริษัทฯ	 ได้เปิดส�ำนักงำนสำขำใน	4	 ภูมิภำคหลัก	 ได้แก่	 ภำค
เหนือที่จังหวัดเชียงใหม่	ภำคใต้ที่จังหวัดสงขลำ	ภำคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น	และภำคตะวันออกที่จังหวัดระยอง 
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรลูกค้ำในแต่ละพื้นท่ี	 และเพ่ือให้ลูกค้ำสำมำรถติดต่อกับบริษัทฯ	 ได้สะดวกย่ิงข้ึน	 รวมถึงเป็นกำร
กระจำยสินค้ำไปสู่จังหวัดหลักในแต่ละภูมิภำคได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 และเพื่อท�ำให้บริษัทฯ	 สำมำรถให้บริกำรท่ีท่ัวถึงและ
ครอบคลุมในส่วนภูมิภำคของประเทศไทย	 บริษัทฯ	 จึงได้จัดให้มีโครงกำร	 “ส่งฟรีท่ัวไทย”	 กล่ำวคือ	 ลูกค้ำตัวแทนจ�ำหน่ำย
ในต่ำงจังหวัด	สำมำรถสั่งซ้ือสินค้ำได้ในรำคำเดียวกันกับลูกค้ำในเขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	โดยบริษัทฯ	เป็นผู้รับผิดชอบ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งสินค้ำไปยังส่วนภูมิภำคท่ัวประเทศ	และตั้งแต่ปี	2562	เป็นต้นไป	บริษัทฯ	ได้เปิดบริกำรใหม่	สำมำรถ
ซ้ือง่ำย	-	ขำยคล่อง	ผ่ำนช่องทำง	Online	ดังนี้

 1.4 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
	 เนื่องจำกสินค้ำท่ีบริษัทฯ	 น�ำเข้ำมำจัดจ�ำหน่ำยเป็นสินค้ำวัสดุอุปกรณ์ด้ำนโครงข่ำยสำยสัญญำณท่ีใช้เพื่อก่อสร้ำง	 หรือ
ติดตั้งเป็นสำธำรณูปโภคส�ำหรับกำรสื่อสำรข้อมูล	 ดังนั้น	 ลักษณะของกำรค้ำ	 จึงเป็นกำรขำยส่งให้คู่ค้ำเพ่ือน�ำไปจ�ำหน่ำยต่อ	
หรือจ�ำหน่ำยผ่ำนให้กับผู้รับเหมำติดตั้งเพ่ือน�ำไปติดตั้งให้กับลูกค้ำ	 หรือจ�ำหน่ำยผ่ำนผู้ค้ำท่ีเป็นผู้รวบรวมระบบ	(System	
Integrator)	ซ่ึงจะ	Turnkey	งำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์	ท้ัง	Hardware	และ	Software	ให้กับลูกค้ำอีกทอดหนึ่ง	อีกท้ัง
ยังมีโครงกำรขนำดใหญ่ของภำครัฐท่ีต้องใช้ควำมช�ำนำญพิเศษ	ซ่ึงต้องกำรให้บริษัทฯ	เสนองำน	Turnkey	ระบบโครงข่ำยสำย
สัญญำณโดยตรงกับให้ลูกค้ำโครงกำรอีกด้วย

ปัจจุบันบริษัทฯ มีฐำนลูกค้ำท่ีเคยติดต่อซื้อขำย และได้ส่งข่ำวสำรให้เป็นประจ�ำ อยู่มำกกว่ำ 20,000 รำยท่ัวประเทศ

www.interlink.co.th

Online
Interlinkfan

@Interlinkfan
LINE ID

QR Code
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	 ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงได้แบ่งกลุ่มลูกค้ำตำมลักษณะของลูกค้ำ	เพ่ือจะสำมำรถดูแลลูกค้ำได้อย่ำงใกล้ชิด	และตรงตำมควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ	ดังต่อไปนี้

A. DEALER (คู่ค้า) / SYSTEM INTEGRATOR (SI) / NETWORK CABLING INSTALLER ได้แก่
1.	 บริษัท/ห้ำง/ร้ำน		 ท่ีท�ำธุรกิจ	ค้ำคอมพิวเตอร์	และอุปกรณ์เน็ทเวิร์ค

2.	 บริษัท/ห้ำง/ร้ำน		 ท่ีท�ำธุรกิจ	ผู้ค้ำ	และจัดหำระบบ	IT	ครบวงจร	หรือเรียกว่ำ	ผู้ค้ำโซลูช่ันครบวงจร	(SI)

3.	 บริษัท/ห้ำง/ร้ำน		 ท่ีท�ำธรุกจิ	ผูร้บัเหมำตดิตัง้ระบบสำยสญัญำณคอมพวิเตอร์	(และอำจต่อยอดรบัเหมำไฟฟ้ำสือ่สำรกไ็ด้)

4.	 บริษัท	ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	(ส่วนมำกจะมีขนำดใหญ่)

5.	 บริษัทผู้ให้บริกำรอินเตอร์เน็ต

6.	 บริษัทน�ำเข้ำและจัดจ�ำหน่ำยอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค

B. CONTRACTOR (ผู้รับเหมา) / INSTALLER (ผู้รับเหมางานติดตั้ง) ได้แก่
1.	 บริษัท/ห้ำง/ร้ำน	 ท่ีท�ำธุรกิจ	 รับเหมำติดตั้งงำนระบบไฟฟ้ำและสื่อสำร	 (และอำจต่อยอดรับเหมำติดตั้งงำน 

	 	 สำยสัญญำณได้)

2.	 บริษัทก่อสร้ำง	 ท่ีท�ำธุรกิจ	รับเหมำก่อสร้ำงเป็นหลัก	(และเม่ือใหญ่ข้ึนจะมีแผนก	M&E	มำต่อยอด)

3.	 บริษัท/ห้ำง/ร้ำน	 ท่ีท�ำธรุกจิ	รบัเหมำเน้นงำนระบบสือ่สำร	(ซ่ึงส่วนใหญ่จะท�ำงำนระบบ	Infrastructure	ภำยนอกเป็นหลกั)	

4.	 บริษัท/ห้ำง/รำ้น	 ท่ีท�ำธุรกิจ	 ผู ้ผลิต,	 ผู ้ค ้ำ,	 ตัวแทนจ�ำหน่ำยเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสำหกรรม	 รวมท้ัง 
	 	 ผู้รับเหมำติดตั้งเครื่องจักรด้วย

5.	 บริษัท/ห้ำง/ร้ำน		 ท่ีท�ำธุรกิจ	 ผู ้น�ำเข้ำ,	 ผู ้ค้ำ,	 ตัวแทนจ�ำหน่ำยเน้นผู ้ติดตั้งระบบ	Fire	Alarm,	BAS	 และ 
	 	 ระบบควบคุมอัจฉริยะ

6.	 บริษัท/ห้ำง/ร้ำน		 ท่ีท�ำธุรกิจ	 ผู้น�ำเข้ำ,	 ผู้ค้ำ	 ตัวแทนจ�ำหน่ำยเน้นผู้ผลิต	 ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ	 (PABX)	 และ 
	 	 Call	Center

C. ELECTRICAL / IT/ CCTV SHOP (หน้าร้านหรือ SHOW ROOM) และ MODERN TRADE STORE ได้แก่
1.	 บริษัท/ห้ำง/ร้ำน	 ท่ีมีหน้ำร้ำนหรือ	SHOW	ROOM	ท�ำธุรกิจ	จ�ำหน่ำยปลีกและส่ง	อุปกรณ์ไฟฟ้ำครบวงจร

2.	 บริษัท/ห้ำง/ร้ำน	 ท่ีมีหน้ำร้ำนหรือ	SHOW	ROOM	 ท�ำธุรกิจ	 จ�ำหน่ำยปลีกและส่ง	 คอมพิวเตอร์,	 อุปกรณ์	 
	 	 Network	และสื่อสำร

3.	 บริษัท/ห้ำง/ร้ำน		 ท่ีมีหน้ำร้ำนหรือ	SHOW	ROOM	ท�ำธุรกิจ	จ�ำหน่ำยปลีกและส่ง	อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์

4.	 บริษัท/ห้ำง/ร้ำน		 ท่ีมีหน้ำร้ำนหรือ	SHOW	ROOM	ท�ำธุรกิจ	จ�ำหน่ำยปลีกและส่ง	กล้องวงจรปิด	(CCTV)

5.	 บริษัท/ห้ำง/ร้ำน		 ท่ีมีหน้ำร้ำนหรือ	SHOW	ROOM	ท�ำธุรกิจ	จ�ำหน่ำยปลีกและส่ง	จำนดำวเทียม	TV	และ	TV	รวม

6.	 บรษัิท/ห้ำง/ร้ำน		 ท่ีมีหน้ำร้ำนหรอื	SHOW	ROOM	ท�ำธรุกจิ	จ�ำหน่ำยปลกีและส่ง	เครือ่งลงเวลำและ	ระบบ	ปิด-เปิดอัตโนมัติ

7.	 บริษัท/ห้ำง/ร้ำน		 ท่ีท�ำธุรกิจ	ผู้น�ำเข้ำ,	ผู้ค้ำ	ตัวแทนจ�ำหน่ำย	เน้นผู้ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด	(CCTV)

8.	 บริษัท/ห้ำง/ร้ำน		 ท่ีท�ำธรุกจิ	ผูน้�ำเข้ำ,	ผูค้้ำ	ตวัแทนจ�ำหน่ำยเน้นผูต้ดิตัง้ระบบเครือ่งลงเวลำ	และระบบ	ปิด-เปิดอัตโนมัติ

9.	 บริษัท/ห้ำง/ร้ำน		 ท่ีท�ำธุรกิจ	ผู้น�ำเข้ำ,	ผู้ค้ำ	ตัวแทนจ�ำหน่ำยเน้นผู้ติดตั้งระบบดำวเทียม	TV	และ	TV	รวม
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D. USER (ลูกค้าที่เป็นผู้ ใช้งาน) ได้แก่
1.	 หน่วยรำชกำร	(กระทรวง,	กรม,	กอง)

2.	 กองทัพไทย,	กองทัพบก,	กองทัพเรือ,	กองทัพอำกำศ,	กรมต�ำรวจและหน่วยงำนควำมม่ันคง

3.	 รัฐวิสำหกิจ

4.	 องค์กำรมหำชน

5.	 องค์กรอิสระ

6.	 ศำลยุติธรรม,	ศำลรัฐธรรมนูญ,	ศำลปกครอง	ฯลฯ	

7.	 มหำวิทยำลัยและสถำบันกำรศึกษำช้ันสูง	รวมท้ังวิทยำลัยอำชีวะ	และโรงเรียนท้ังรำชกำรและเอกชน

8.	 ธนำคำร	/	สถำบันกำรเงิน	/	บริษัทเงินทุน	/	บริษัทหลักทรัพย์	/	กองทุน

9.	 บริษัทประกันภัย

10.	 โรงพยำบำล	/	สถำนพยำบำล	ท้ังรำชกำรและเอกชน

11.	ศูนย์กำรค้ำ,	ซีนีเพล็กต่ำงๆ,	ห้ำงสรรพสินค้ำ,	Modern	Trade	(เพ่ือก่อสร้ำง)

12.	 โรงงำนอุตสำหกรรม	และส�ำนักงำนของโรงงำนอุตสำหกรรม

13.	 โครงกำรพิเศษต่ำงๆ

	 	 ฯลฯ	

 1.5 ภาพรวมอุตสาหกรรมและแนวโน้ม
	 บริษัทฯ	 และธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสำยสัญญำณ	 ด�ำเนินธุรกิจอยู่ในอุตสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร	(ICT)	
ซ่ึงภำพรวมของอุตสำหกรรมเทคโนโลยี	สำรสนเทศและกำรสื่อสำรในปัจจุบัน	มีรำยละเอียดดังนี้

 ภำวะอุตสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT)และแนวโน้มในอนำคต

	 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร	 (ICT)	 มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว	 โลกมีกำรพัฒนำและประยุกต์ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในทุกๆ	 ด้ำนมำกย่ิงข้ึน	 กำรเกิดข้ึนของอินเตอร์เน็ตท�ำให้มนุษย์สำมำรถสื่อสำรกันได้
อย่ำงรวดเร็ว	ท้ังภำพ	ข้อมูลและเสียง	อีกท้ังยังช่วยลดเวลำในกำรติดต่อสื่อสำรและลดต้นทุนในกำรรับรู้ข่ำวสำรข้อมูล	ท�ำให้
ท้ังภำครัฐและเอกชนของประเทศไทยต้องมีกำรปรับตัวเพ่ือก้ำวให้ทันกับพัฒนำกำรทำงเทคโนโลยี	อีกท้ังยังเป็นกำรลดต้นทุน
กำรด�ำเนินงำนในระยะยำว	 และช่วยจัดระเบียบในองค์กรให้มีควำมคล่องตัวและเพ่ิมมำตรฐำนและประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน
ให้มำกย่ิงขึ้น	กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในงำนด้ำนต่ำงๆ	จึงทวีควำมส�ำคัญมำกย่ิงข้ึน

 ตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
	 จำกรำยงำนของส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ	(สวทช.)	ตลำด	ICT	ของประเทศไทย	ประกอบด้วย	
5	กลุ่มย่อย	ได้แก	่

ตลำดคอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์

ตลำดซอฟต์แวร์และบริกำรซอฟต์แวร์

ตลำดส่ือสำร

ตลำดบริกำรด้ำนคอมพิวเตอร์ และ

ตลำดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ 
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 ตลาดสื่อสารของประเทศไทย
	 ตลำดสื่อสำร	(Communication	Market)	เป็นตลำดที่มีควำมส�ำคัญในฐำนะที่เป็นแรงขับเคลื่อนตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร	(Information	and	Communication	Market)	อีกท้ังยังเป็นตลำดท่ีมีบทบำทและกลไกส�ำคัญต่อกำรพัฒนำและ
เติบโตของภำคเศรษฐกิจและสังคมของชำติ	 ดังจะเห็นได้ว่ำ	 กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเดิม	 ได้เปลี่ยนไป 
เพื่อให้สอดคล้องกับโลกของกำรสื่อสำรท่ีปรับเปลี่ยนไปเป็นเทคโนโลยีดิจิตอล	 และมีผลต่อกำรขับเคลื่อนทำงเศรษฐกิจของ
ประเทศ	 อันส่งผลโดยตรงต่อสังคมในโลกยุคใหม่	 โดยใช้ช่ือกระทรวงใหม่เป็น	 กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
โดยตลำดสื่อสำรสำมำรถจ�ำแนกได้เป็น	2	องค์ประกอบหลักได้แก่

ตลำดอุปกรณ์สื่อสำร 
(Communication Equipment)

ตลำดบริกำรส่ือสำร 
(Communication Service)

ตลำดเครื่องโทรศัพท ์
(Telephone Handset)

ตลำดอุปกรณ์โครงข่ำยหลัก 
(Telco Network Equipment)

ตลำดอุปกรณ์สื่อสำรใช้สำย 
(Wireline Equipment) และ

ตลำดอุปกรณ์สื่อสำรไร้สำย 
(Wireless Equipment)

	 ตลำดอุปกรณ์สื่อสำรเป็นตลำดท่ีมีอัตรำกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอดในปีท่ีผ่ำนๆ	มำ	โดยท่ีตลำดอุปกรณ์สื่อสำร
ประกอบด้วย	

ตลาดอุปกรณ์สื่อสารใช้สาย 
(Wireline Equipment)

(หน่วย : ล้านบาท) อัตราการเติบโต

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562F 2560-2561 2561-2562F

Access	Equipment 8,735 9,530 9,998 +9.1% +4.9%
PBX 2,249 1,979 1,850 -12.0% -6.5%
Network	Cabling 6,718 6,959 7,144 +3.6% +2.7%

ตลำดอุปกรณ์สื่อสำรใช้สำยรวม 17,702 18,468 18,992 +4.3% +2.8%

ท่ีมา	:	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)

	 ในปี	2561	ตลำดอุปกรณ์สื่อสำรใช้สำยโดยรวม	มีกำรเติบโต	4.3%	ด้วยมูลค่ำตลำด	18,468	ล้ำนบำท	โดยคำดกำรณ์
ว่ำในปี	2562	จะมีกำรเติบโตลดลงเล็กน้อยอยู่ท่ี	2.8%	จำกประมำณกำรณ์มูลค่ำตลำด	18,992	ล้ำนบำท	อย่ำงไรก็ตำม	หำก
พิจำรณำลงไปในตลำดย่อย	นั่นคือ	ตลำด	Access	Equipment	และตลำด	Network	Cabling	จะพบว่ำยังมีกำรเติบโตท่ีสูง	โดย
เฉพำะตลำด	Access	Equipment	ซ่ึงในปี	2561	มีกำรเติบโตถึง	9.1%	ด้วยมูลค่ำตลำด	9,530	ล้ำนบำท	โดยคำดกำรณ์ว่ำในปี	
2562	จะมีกำรเติบโตขึ้นอีก	4.9%	จำกประมำณกำรณ์มูลค่ำตลำด	9,998	ล้ำนบำท
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 1.6 โอกาสทางธุรกิจของธุรกิจจัดจ�าหน่าย

	 โครงข่ำยสำยสัญญำณเป็นควำมจ�ำเป็นของโลกแห่งกำรสื่อสำร	ซ่ึงมีท้ังกำรสื่อสำรแบบใช้สำย	(Wireline)	และกำรสื่อสำร
แบบไร้สำย	(Wireless)	 ในปัจจุบัน	 บริษัทฯ	 มุ่งเน้นจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำในกลุ่ม	Network	Cabling	 และ	Access	Equipment 
ซ่ึงเป็นหัวใจหลักของกำรสื่อสำรแบบใช้สำย	(Wireline)	ท่ีมีมูลค่ำตลำดขนำดใหญ่รวมถึงมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด	
และเหตุผลท่ีส�ำคัญในควำมจ�ำเป็นท่ีจะต้องใช้กำรสื่อสำรแบบใช้สำย	(Wireline)	มีดังต่อไปนี้

-	 สำมำรถและรองรับกำรส่งและรับข้อมูลขนำดใหญ่ได้	(Big	Data)
-	 สำมำรถและรองรับกำรส่งและรับข้อมูลด้วยควำมเร็วสูง	(High	Speed)	
-	 มีควำมปลอดภัยสูง	(High	Security)	
-	 ปรำศจำกกำรรบกวนจำกสภำพแวดล้อม	(No	Interference)	
-	 ลงทุนต�่ำเมื่อเทียบกับค่ำใช้จ่ำยท้ังระบบ	แต่มีผลกระทบต่อกำรสื่อสำรและอำจเสียหำยรุนแรง	(Low	Investment	

but	high	impact)	

• โอกำสท่ีมีผลต่อเนื่องจำกยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน	 และระบบโลจิสติกส์ของแผนพัฒนำฯ	 ฉบับท่ี	12	
(2560	-	2564)	

-	 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนคมนำคมขนส่ง
-	 กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์
-	 กำรผลักดันพลังงำน
-	 กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิตัล

• โอกำสจำกกำรขยำยตัวของ	Digital	 ตำมแผนกำรขับเคลื่อน	Thailand	4.0	 ของยุทธศำสตร์ชำติ	 ระยะ	20	 ปี 
(2560	-	2579)

-	 Smart	Industry
-	 Smart	City
-	 Smart	People

	 	 	ฯลฯ	

• โอกำสของกำรปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี

-	 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	



51บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

2. ธุรกิจโทรคมนาคม (TELECOM)
	 บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม	จ�ำกัด	(มหำชน)	ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริกำรเครือข่ำยโทรคมนำคมโดยได้รับใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ี	3	 ประเภทมีโครงข่ำยเป็นของตนเอง	 จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง	
กิจกำรโทรทัศน์	และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ	(กสทช.)	ซ่ึงอนุญำตให้บริษัทฯ	ให้บริกำรโครงข่ำยโทรคมนำคมประเภทโครง
ข่ำยใยแก้วน�ำแสง	(Fiber	Optic	Network)	นอกจำกนี้	บริษัทฯ	ยังให้บริกำรติดตั้งโครงข่ำยโทรคมนำคม	และกำรให้บริกำรพื้นท่ี
ดำต้ำเซ็นเตอร์	(Date	Center)

 2.1 การให้บริการโครงข่ายวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง (DATA SERVICE)

	 บริษัทฯ	 ให้บริกำรโครงข่ำยวงจรสื่อสำรข้อมูลควำมเร็วสูง	 (Data	Service)	 โดยใช้โครงข่ำย	 Interlink	Fiber	Optic 
ซ่ึงก่อสร้ำงโดยน�ำเทคโนโลยี	Internet	Protocol	(IP)	ท่ีทันสมัยและเป็นพ้ืนฐำนส�ำหรับกำรรับ-ส่งข้อมูล	โดยอำศัยเทคโนโลยีท่ี
ส�ำคญั	ได้แก่	Dense	Wavelength	Division	Multiplexing	(DWDM)	และ	Multi-Protocol	Label	Switching	(MPLS)	ซ่ึงเป็นเทคโนโลยี
ท่ีจะเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของระบบโครงข่ำยและสำมำรถให้บริกำรรับ-ส่งข้อมูลได้ครบทุกรูปแบบ	 ซ่ึงเทคโนโลยีท่ีโครงข่ำย 
Interlink	Fiber	Optic	เลือกใช้ท�ำให้สำมำรถให้บริกำรกับลูกค้ำได้ถึงระดับ	3	(Layer	3	:	Network	Layer)	โดยมีคุณสมบัติซ่ึง
เพิ่มขึ้นจำกระดับ	2	(Layer	2	:	Data	Link	Layer)	ท่ีมีควำมสำมำรถเพียงควบคุมกำรรับส่งข้อมูล	ดังนี้

(1)	 ควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำรจัดกำรรับ-ส่งข้อมูลระหว่ำงเน็ตเวิร์ค	(Managed	Network)

(2)	 ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเส้นทำงกำรรับ-ส่งข้อมูล	(Routing)

(3)	 ควำมสำมำรถในกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญในกำรรับส่งข้อมูลตำมประเภทกำรใช้งำน	(Class	of	Service)	และ	

(4)	 ควำมสำมำรถในกำรรับรองคุณภำพในกำรให้บริกำร	(Quality	of	Service)	 โดยกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของใน
กำรให้บริกำรแต่ละประเภท	 ซ่ึงมีผลอย่ำงมำกในกำรบริหำรจัดกำรกำรส่งข้อมูลให้มีประสิทธิภำพสูงท่ีสุด	 ท้ังยัง
ป้องกันไม่ให้เกิดเป็นคอขวดภำยในโครงข่ำยและสำมำรถรองรับกำรส่งสัญญำณท่ีเพิ่มข้ึนถึงระดับ	100	Gbps	และ	
400	Gbps	ในอนำคต

Layer ลักษณะการท�างาน

Layer	3	:	Network	Layer ก�ำหนดเส้นทำงกำรรับ-ส่งข้อมูลผ่ำนเครือข่ำย

Layer	2	:	Data	Link	Layer
ควบคุมกำรรับส่งข้อมูลในระดับฮำร์ดแวร์	และตรวจสอบควำมถูกต้องในกำร
รับ-ส่งข้อมูล

Layer	1	:	Physical	Layer
กำรก�ำหนดวิธีควบคุมกำรรับและกำรส่งข้อมูลระหว่ำงเครื่องคอมพิวเตอร์ใน
ระดับบิต	โดยกำรเช่ือมต่อเข้ำกับสำยรับส่งข้อมูล

	 ท้ังนี้	กำรให้บริกำรโครงข่ำยวงจรสื่อสำรข้อมูลควำมเร็วสูงของบริษัทฯ	แบ่งออกเป็น	5	ประเภท	โดยมีรำยละเอียดดังนี้

 1) Interlink MPLS IP-VPN
	 บริกำร	Interlink	MPLS	IP-VPN	เป็นบริกำรโครงข่ำยส่วนตัวเสมือนจริง	(Virtual	Private	Network:	VPN)	ท่ีมีกำรส่งผ่ำน
ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีหลัก	คือ	MPLS	(Multi-Protocol	Label	Switching)	ท�ำให้เกิดเป็นวงจรเสมือนและสำมำรถเชื่อมต่อระหว่ำง
จุดใดๆ	ต่อจุดใดๆ	(Multi	Point	to	Multi	Point)	ภำยในองค์กรเข้ำหำกันได้	โดยไม่จ�ำเป็นต้องส่งข้อมูลกลับมำประมวลผลท่ีส่วน
กลำง	อีกท้ังยังสำมำรถก�ำหนดล�ำดับควำมส�ำคัญของข้อมูลตำมประเภทกำรใช้งำน	(Class	of	Service)	และมีควำมสำมำรถ
ในกำรรับรองคุณภำพกำรให้บริกำร	(Quality	of	Services)	 โดยกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของกำรให้บริกำรแต่ละประเภท	 ซ่ึง
บริกำร	MPLS	IP-VPN	จะช่วยให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยจำกกำรเช่ำวงจรสื่อสำรท่ีเช่ือมต่อระหว่ำงส�ำนักงำนได้	และ
จะช่วยเพิ่มควำมสะดวกในกำรเชื่อมโยงโครงข่ำยของลูกค้ำท่ีมีอยู่ในหลำยๆ	 พื้นท่ีโดยท่ีไม่จ�ำเป็นต้องจองวงจรส่วนตัวตลอด
เวลำท�ำให้ลูกค้ำสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงคุ้มค่ำและเต็มประสิทธิภำพ
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	 นอกจำกนี้	บริษัทฯ	ยังสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรส่งผ่ำนข้อมูลด้วยระบบบริหำรจัดกำรโครงข่ำย	(Network	Management	
System	-	NMS)	 เพื่อท�ำกำรตรวจสอบและควบคุมกำรท�ำงำนของอุปกรณ์ต่ำงๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องภำยในโครงข่ำยท้ังหมด	 และ
สำมำรถช่วยบริหำรจัดกำรอุปกรณ์ในส่วนท่ีเป็นของผู้ใช้บริกำรได้อีกด้วย	 และในกรณีเกิดเหตุขัดข้องยังสำมำรถเปลี่ยนเส้น
ทำงกำรส่งข้อมูลไปยังเส้นทำงส�ำรองแบบอัตโนมัติภำยในระยะเวลำอันรวดเร็ว	(น้อยกว่ำ	50	มิลลิวินำที)	จึงสำมำรถม่ันใจได้
ว่ำกำรให้บริกำรจะอยู่ในสภำวะปกติตลอด	24	ชั่วโมง

	 บริกำร	Interlink	MPLS	IP-VPN	 นั้นเหมำะส�ำหรับกลุ่มผู้ใช้บริกำรท่ีมีควำมต้องกำรเช่ือมต่อข้อมูลระหว่ำงจุดใดๆ	 ต่อ
จุดใดๆ	(Multi	Point	to	Multi	Point)	อำทิ	กำรเช่ือมต่อระหว่ำงส�ำนักงำนขององค์กรท่ีมีส�ำนักงำนสำขำมำกกว่ำ	2	แห่ง	เช่น	
ธนำคำร	บริษัทหลักทรัพย์	ห้ำงสรรพสินค้ำและซุปเปอร์มำร์เก็ต	เป็นต้น	รวมท้ังกลุ่มผู้ใช้บริกำรท่ีมีกำรรับ-ส่งข้อมูลมำกกว่ำ	
1	ประเภทไม่ว่ำจะเป็น	ประเภท	Voice,	Video,	Data	หรือ	Internet	 ท้ังนี้	บริษัทฯ	 ยังสำมำรถให้บริกำรกับผู้ท่ีมีใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรโทรคมนำคม	 ประเภทท่ี	1	 และประเภทท่ี	2	 ท่ีมีควำมต้องกำรเช่ือมต่อจำกจุดแลกเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตไปยัง
ลูกค้ำปลำยทำงผ่ำนทำงบริกำรดังกล่ำวของบริษัทฯ	ได้อีกด้วย	และนอกจำกนี้ยังสำมำรถเช่ือมต่อกับอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อต่อย
อดไปยังบริกำรเสริม	 อ่ืนๆ	 เช่น	บริกำรโทรศัพท์ผ่ำนระบบโครงข่ำย	(Voice	over	MPLS),	 ระบบกำรประชุมเสมือนจริงผ่ำน
ระบบโครงข่ำย	(Video	Conference	over	MPLS)	และกำรบีบอัดข้อมูลและกำรถ่ำยทอดสัญญำณโทรทัศน์	(High	Definition	
TV	Broadcast)	เป็นต้น	

 จุดเด่นของบริกำร Interlink MPLS IP-VPN

• ติดตั้งโดยเคเบิลใยแก้วน�ำแสงท้ังระบบซ่ึงสำมำรถเพ่ิมหรือลดควำมเร็วได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนชนิดของสำยสัญญำณ

• มีเสถียรภำพ	ควำมปลอดภัย	และประสิทธิภำพสูง	เช่นเดียวกับ	Leased	Line,	Frame	Relay	และ	Asynchronous	
Transfer	Mode	(ATM)

• สำมำรถจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของแต่ละแอพพลิเคชั่นกำรใช้งำนได้ตั้งแต่ภำพ	 เสียง	 ข้อมูลและกำรเช่ือมต่ออินเต
อร์เน็ทตำมแต่ละควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละรำย	และสำมำรถรับรองคุณภำพกำรให้บริกำรตำมระดับกำรให้บริกำร	
(QoS)	ท่ีก�ำหนดได้

• มีกำรเช่ือมต่อโครงข่ำยหลักแบบ	Ring	Topology	 ซ่ึงเป็นกำรเช่ือมต่อแบบวงแหวน	 เพ่ือควำมเสถียรของโครงข่ำย
และเพ่ือประสิทธิภำพสูงสุดตลอดกำรใช้งำนเนื่องจำกหำกโครงข่ำยเกิดควำมขัดข้องท่ีจุดใดจุดหนึ่งโครงข่ำยจะยังคง
ให้บริกำรได้ตำมปกติ

• ระบบจัดหำเส้นทำงอัตโนมัติในกรณีเส้นทำงบำงเส้นทำงขัดข้อง	(วงจร	Back	Up)

• โครงข่ำยหลักสำมำรถรองรับกำรเช่ือมต่อขนำดใหญ่ได้ถึง	10	Gbps

• มีควำมยืดหยุ่นในกำรเพิ่มหรือลดควำมเร็วท่ีลูกค้ำต้องกำรใช้บริกำรในแต่ละจุด	 หรือ	 เพ่ิมหรือลดขนำดของช่อง
สัญญำณได้อย่ำงรวดเร็วด้วยระบบ	NMS	นอกจำกนี้ในกรณีท่ีพบเหตุขัดข้อง	บริษัทฯ	สำมำรถเช่ือมต่อไปยังอุปกรณ์
ของผู้ใช้งำนได้	 เพื่อควำมรวดเร็วในกำรแก้ไขปัญหำและช่วยให้สำมำรถแก้ปัญหำได้จำกส่วนกลำงทันที	 โดยอำจจะ
ไม่จ�ำเป็นต้องเดินทำงไปท่ีจุดท่ีเกิดเหตุขัดข้อง
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• สำมำรถเลือกเทคโนโลยีกำรเช่ือมต่อ	(Access)	ได้หลำกหลำย	เช่น	Fast	Ethernet/Gigabit	Access,	Leased	Line	
เป็นต้น	โดยไม่ต้องแยกระบบ	Network	ท�ำให้ลูกค้ำสะดวกต่อกำรดูแลและซ่อมบ�ำรุง

• มีทีมคอยเฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำตลอด	24	ช่ัวโมง	ทุกวันไม่มีวันหยุด

 2) Interlink Wavelength
	 บริกำร	Interlink	Wavelength	เป็นกำรให้บริกำรเช่ือมต่อเพ่ือรับ-ส่งข้อมูลขนำดใหญ่ส�ำหรับผู้ใช้บริกำรท่ีมีควำมต้องกำร
ควำมกว้ำงของช่องสญัญำณ	(Bandwidth)	มำกกว่ำ	1	Gbps	ข้ึนไป	โดยเป็นกำรส่งข้อมลูผ่ำนโครงข่ำย	Interlink	Fiber	Optic	ด้วย
เทคโนโลยีหลัก	DWDM	ซ่ึงเป็นเทคนิคกำรส่งข้อมูลบนเคเบิลใยแก้วน�ำแสงโดยใช้วิธีส่งข้อมูลไปบนหลำยๆ	ช่วงควำมยำวคลื่น	
จงึท�ำให้สำมำรถเพิม่ขีดควำมสำมำรถในกำรส่งข้อมูลจ�ำนวนมำกไปพร้อมๆ	กนับนโครงข่ำยใยแก้วน�ำแสง	และช่วยลดค่ำใช้จ่ำย
ในกำรรับ-ส่งข้อมูล	 เหมำะส�ำหรับกลุ่มผู้ใช้บริกำรท่ีมีควำมต้องกำรเช่ือมต่อข้อมูลระหว่ำงจุดต่อจุด	 และมีควำมต้องกำรช่อง
สัญญำณขนำดใหญ่มำกกว่ำ	1	Gbps	ข้ึนไป	กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของ	Interlink	Wavelength	เช่น	กลุ่มผู้ใช้บริกำรท่ีต้องกำร
เช่ือมต่อข้อมูลระหว่ำงดำต้ำเซ็นเตอร์	2	แห่ง	กลุ่มผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	และกลุ่มผู้ให้บริกำร	Internet	ตำมจังหวัดต่ำงๆ	
ท่ัวประเทศ	เป็นต้น

 จุดเด่นของบริกำร Interlink Wavelength

• ติดตั้งโดยเคเบิลใยแก้วน�ำแสงท้ังระบบซ่ึงสำมำรถเพ่ิมหรือลดควำมเร็วได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนชนิดของสำยสัญญำณ

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

• ต้นทุนของกำรรับ-ส่งข้อมูลต่อ	Mbps	ต�่ำกว่ำกำรเช่ือมต่อแบบปกติ	

• สำมำรถเลือกเทคโนโลยีกำรเช่ือมต่อ	(Access)	ได้หลำกหลำย	เช่น	DWDM,	SDH	และ	Ethernet

• ผู้ใช้บริกำรไม่ต้องลงทุนในอุปกรณ์เช่ือมต่อท่ีมีรำคำแพง

• มีทีมคอยเฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำตลอด	24	ช่ัวโมง	ทุกวันไม่มีวันหยุด
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 3) Interlink Dark Fiber
	 บริกำร	Interlink	Dark	Fiber	 เป็นกำรให้บริกำรเช่ือมต่อข้อมูลของผู้ใช้บริกำรผ่ำนโครงข่ำย	Interlink	Fiber	Optic	 ซ่ึง
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเลือกเทคโนโลยีส�ำหรับกำรรับ-ส่งข้อมูลท่ีตนเองต้องกำรได้โดยอิสระ	 รวมถึงยังเป็นผู้รับผิดชอบในกำร
บริหำรจัดกำรโครงข่ำยเองท้ังหมด	 ซ่ึงเหมำะส�ำหรับกลุ่มผู้ใช้บริกำรท่ีมีควำมต้องกำรเช่ือมต่อข้อมูลระหว่ำงจุดต่อจุดและ 
มีควำมต้องกำรช่องสัญญำณขนำดใหญ่	รวมท้ังมีบุคลำกรท่ีจะบริหำรจัดกำรโครงข่ำยเป็นของตนเอง	ซ่ึงลูกค้ำเป้ำหมำยหลักจะ
เป็นองค์กรขนำดใหญ่	เช่น	กลุ่มธนำคำรพำณิชย์	กลุ่มผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและกลุ่มผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำร
โทรคมนำคม	ประเภทท่ี	1,	2	และ	3	เป็นต้น

 จุดเด่นของบริกำร Interlink Dark Fiber

• ติดตั้งโดยเคเบิลใยแก้วน�ำแสงท้ังระบบซ่ึงสำมำรถเพ่ิมหรือลดควำมเร็วได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนชนิดของสำยสัญญำณ

• รองรับเทคโนโลยีตำมแต่ท่ีผู้ใช้บริกำรเลือกและยังสำมำรถก�ำหนดควำมเร็วในกำรรับ-ส่งข้อมูลต่ำงๆ	 ได้อย่ำงอิสระ 
ไม่ว่ำจะเป็น	High	Definition	TV	Broadcast	3G,	4G	หรือ	5G	เป็นต้น

• โครงข่ำยใยแก้วน�ำแสงของผู้ใช้บริกำรได้รับกำรดูแลอย่ำงดีจำกทีมงำนของบริษัทฯ	 โดยลูกค้ำสำมำรถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับศูนย์ควบคุมโครงข่ำย	(Network	Operation	Center)	ของบริษัทฯ	เพ่ือให้บริษัทฯ	ช่วยเฝ้ำระวังและติดตำม
สถำนะของระบบได้

• มีทีมคอยเฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำตลอด	24	ช่ัวโมง	ทุกวันไม่มีวันหยุด

 4) Interlink IPLC
	 เป็นกำรให้บรกิำรวงจรสือ่สำรควำมเรว็สงูเพ่ือเช่ือมต่อในลกัษณะจดุต่อจดุ 
(Point	to	Point)	ผ่ำนโครงข่ำย	Interlink	Fiber	Optic	ในประเทศไทยไปยัง
ภูมิภำคต่ำงๆ	ท่ัวโลก	ผ่ำนทำงโครงข่ำยควำมร่วมมือของพันธมิตรทำงธุรกิจ	
ซ่ึงเป็นผู้น�ำด้ำนกำรให้บริกำรเช่ือมต่อข้อมูลในต่ำงประเทศ	(Global	Network	
Operator)	 เหมำะส�ำหรับกลุ่มผู้ใช้บริกำรท่ีมีควำมต้องกำรเช่ือมต่อข้อมูล
ระหว่ำงจุดต่อจุดไปยังปลำยทำงในต่ำงประเทศ	 หรือกำรเช่ือมต่อจำกต่ำง
ประเทศมำยังประเทศไทย	 เช่น	 องค์กรหรือธุรกิจท่ีมีสำขำอยู่ต่ำงประเทศ	
สถำนทูต	หรือองค์กรระหว่ำงชำติ	ธุรกิจกำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียว	ธุรกิจ
ขนส่ง	 ธุรกิจน�ำเข้ำและส่งออก,	 ผู้ให้บริกำรอินเตอร์เน็ต	 และกลุ่มผู้ได้รับใบ
อนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม	ประเภทท่ี	1,	2	และ	3	เป็นต้น
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 จุดเด่นของบริกำร Interlink IPLC

• ติดตั้งโดยเคเบิลใยแก้วน�ำแสงท้ังระบบซ่ึงสำมำรถเพ่ิมหรือลดควำมเร็วได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนชนิดของสำยสัญญำณ

• เป็นวงจรสื่อสำรควำมเร็วสูงท่ีมีควำมเร็วคงท่ีอยู่ตลอดเวลำ	 ท�ำให้สำมำรถใช้งำนของควำมกว้ำงของช่องสัญญำณ	
(Bandwidth)	อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ

• เป็นวงจรสื่อสำรควำมเร็วสูงท่ีรองรับกำรสื่อสำรทุกรูปแบบไม่ว่ำจะเป็นภำพ	เสียง	ข้อมูลและมัลติมีเดียอ่ืนๆ

• สำมำรถรองรับกำรเช่ือมต่อได้หลำกหลำย	เช่น	DWDM	SDH	และ	Ethernet

• รองรับกำรส่งผ่ำนข้อมูลขนำดใหญ่สำมำรถเลือกใช้บริกำรได้ตั้งแต่	1	Gbps/	2.5	Gbps/	10	Gbps/	40	Gbps	

• และ	100	Gbps

• ผู้ใช้บริกำรไม่ต้องลงทุนในอุปกรณ์เช่ือมต่อท่ีมีรำคำแพงตลอดเส้นทำงจำกต้นทำงไปยังปลำยทำง

• มีทีมคอยเฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำตลอด	24	ช่ัวโมง

 5) Broadcast Services
	 บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม	จ�ำกัด	(มหำชน)	พร้อมเป็นโครงข่ำยท่ีรองรับกำรให้บริกำรในรูปแบบของธุรกิจ	บรอดแคสต ์
อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ	 ด้วยกำรน�ำเสนอโซลูช่ันในกำรส่งสัญญำณ	 และออกอำกำศโดยทีมงำนวิศวกรผู้เช่ียวชำญ	 โดยบริษัท
มีโครงข่ำยท่ีติดตั้งเอำไว้รองรับแล้วในแต่ละสถำนีฐำนท่ีเป็นต้นทำงและปลำยทำงเพื่อรองรับกำรออกอำกำศทุกรูปแบบ 
ซ่ึงอุปกรณ์ท่ีเรำได้น�ำไปวำงเพื่อรองรับกำรให้บริกำรนั้น	นับว่ำเป็นอุปกรณ์ท่ีได้รับกำรยอมรับมำตรฐำนในระดับโลก	โดยในกำร 
วำงระบบให้แก่ลกูค้ำในกลุม่ธรุกจิบรอดแคสต์ทุกรำยนัน้บรษัิทฯ	เน้นให้ควำมส�ำคญัในกำรออกแบบให้สำมำรถใช้งำนได้ตลอดเวลำ 
ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของเส้นทำงท่ีแตกต่ำงกันมำกกว่ำปกติ	 รวมถึงอุปกรณ์ต่ำงๆ	 ในกำรใช้งำนท่ีจะเป็นรูปแบบกำรส�ำรอง	
(Redundancy)	ท้ังหมด	โดยโครงข่ำยใยแก้วน�ำแสง	(Interlink	Fiber	Optic	Network)	ท่ีใช้ส�ำหรับกำรออกอำกำศต้องมีอย่ำง
น้อยสองเส้นทำงในกำรส่งสัญญำณเพื่อเป็นเส้นทำงหลัก	(Main	Link)	และเส้นทำงส�ำรอง	(Backup	Link)	รวมถึงออกแบบให้	
โครงข่ำยใยแก้วน�ำแสง	(Interlink	Fiber	Optic	Network)	มีกำรเดินสำยมำจำกชุมสำยท่ีแตกต่ำงกัน	(Node)	เพ่ือป้องกันไม่ให้
เกิดเหตุขัดข้องพร้อมกัน	(Single	Point	of	Failure)

	 นอกจำกนี้บริษัทฯ	 ยังมีกำรเลือกใช้อุปกรณ์ท่ีได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล	 อำทิ	 อุปกรณ์ท่ีใช้ส�ำหรับส่งสัญญำณ	
(Encoder)	และรับสัญญำณ	(Decoder)	บริษัทฯ	ยังคงให้ควำมส�ำคัญกับบริกำรในกำรติดตั้ง	และดูแลรักษำ	โดยจัดทีมวิศวกรใน
กำรติดตั้ง	และดูแลให้ค�ำปรึกษำตลอด	24	ช่ัวโมง	365	วัน	ให้กำรตอบสนองของกำรบริกำรเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว	มีประสิทธิภำพ
มำกท่ีสุด	โดยบริษัทมีศูนย์ปฏิบัติกำร	Network	Management	Center	(NMC)	ดูแล	เฝ้ำระวังในทุกๆ	ส่วนของกำรรับบริกำร
ของลูกค้ำ	ท�ำให้ลูกค้ำสำมำรถมั่นใจ	ไว้วำงใจบริกำรของ	บริษัทฯ	ท่ีมุ่งม่ันในกำรพัฒนำบริกำรร่วมกับลูกค้ำในกำรตอบโจทย์	
และขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกันอย่ำงย่ังยืน

 ช่องทางการจ�าหน่าย และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายส�าหรับการให้บริการโครงข่ายวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง
	 บริษัทฯ	 มีทีมงำนขำยเป็นของตนเอง	 ท่ีจะท�ำกำรติดต่อและเจรจำกับลูกค้ำโดยตรง	 โดยบริษัทฯ	 แบ่งทีมขำยออกเป็น 
5	กลุ่ม	ตำมลักษณะของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย	เนื่องจำกแต่ละกลุ่มลูกค้ำมีควำมต้องกำรท่ีแตกต่ำงกัน	โดยฝ่ำยขำยจะท�ำหน้ำท่ี
ดูแลและน�ำเสนอบริกำรต่ำงๆ	 ให้แก่ลูกค้ำ	 และเลือกสรรบริกำรให้เหมำะกับวัตถุประสงค์กำรด�ำเนินธุรกิจของลูกค้ำแต่ละรำย	
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรแก่ลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	โดยลูกค้ำของบริษัทฯ	ครอบคลุมท้ังกลุ่มลูกค้ำเอกชน	และหน่วย
งำนของภำครัฐ	ซ่ึงสำมำรถจ�ำแนกออกเป็นกลุ่มต่ำงๆ	ได้ดังนี้

1. กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจท่ัวไป (BIZ)	 หมำยถึง	 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจท่ีต้องกำรเช่ือมต่อระหว่ำงส�ำนักงำนขององค์กรท่ี
มีส�ำนักงำนสำขำมำกกว่ำ	2	แห่ง	หรือกำรเช่ือมต่อระหว่ำงส�ำนักงำนกับศูนย์ส�ำรองข้อมูล	โดยในปัจจุบันลูกค้ำใน
กลุ่มของบริษัทฯ	เช่น	บริษัท	ซีพีออลล์	จ�ำกัด	(มหำชน),	บริษัท	เซ็น	คอร์ปอเรช่ัน	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน),	บริษัท	
บำงจำกปิโตรเลียม	จ�ำกัด	(มหำชน),	บริษัท	ยูไนเต็ด	อินฟอร์เมช่ันไฮเวย์	จ�ำกัด,	บริษัท	หำดทิพย์	จ�ำกัด	(มหำชน),	
บริษัท	สยำมดำต้ำ	คอมมิวนิเคช่ัน	จ�ำกัด,	บริษัท	แอล.พี.เอ็น.	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ำกัด	(มหำชน),	องค์กำรขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ	บริษัท	ทิปโก้ฟูดส์	จ�ำกัด	(มหำชน)	เป็นต้น	
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2. กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจด้ำนกำรถ่ำยทอดสัญญำณวิทยุโทรทัศน์ (MBC) หมำยถึง	กลุ่มสถำนีโทรทัศน์	กลุ่มผู้ประกอบ
กำรกลุ่มเคเบ้ิลทีวี	ผู้ประกอบกำรดิจิตอลทีวี	และผู้ผลิตรำยกำร	(Content	Provider)	ท่ีต้องกำรส่งกระจำยข่ำวสำร	
ข้อมูลมัลติมีเดีย	(Multimedia)	ต่ำงๆไปยังผู้รับปลำยทำง	ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีต้องกำรช่องสัญญำณขนำดใหญ่ส�ำหรับกำร
รับ-ส่งข้อมูลมัลติมีเดีย	แบบ	Real	time	โดยในปัจจุบันลูกค้ำในกลุ่มนี้ของบริษัทฯ	เช่น	บริษัท	ทริปเปิล	วี	บรอด
คำสท์	จ�ำกัด	(ไทยรัฐทีวี),	บริษัท	วัน	สำมสิบเอ็ด	จ�ำกัด	(GMM),	บริษัท	ดีเอ็น	บรอดคำสต์	จ�ำกัด	(นิวทีวี),	สถำนี
วิทยุโทรทัศน์กองทัพบก,	บริษัท	บีอีซี-มัลติมีเดีย	จ�ำกัด	(ช่อง3)	และบริษัท	บำงกอก	มีเดีย	แอนด์	บรอดคำสติ้ง	
จ�ำกัด	(PPTV)	เป็นต้น	

3. กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจให้บริกำรด้ำนกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม (ISP) หมำยถึง	ผู้ประกอบกำรท่ีให้บริกำรด้ำนโครง
ข่ำยสื่อสำรข้อมูล	 บริกำรด้ำนระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	 บริกำรด้ำนระบบอินเทอร์เน็ต	 ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีต้องกำรช่อง
สัญญำณส�ำหรับรับส่งข้อมูลขนำดใหญ่และให้ควำมส�ำคัญต่อเสถียรภำพในกำรรับส่งข้อมูล	และผู้ให้บริกำรออกแบบ
ระบบ	(System	Integrator)	เพื่อให้บริกำรลูกค้ำในกลุ่มผู้ประกอบกำรธุรกิจโทรคมนำคม	โดยในปัจจุบันลูกค้ำในกลุ่ม
นี้ของบริษัทฯ	เช่น	บริษัท	ซีเอส	ล็อกซอินโฟ	จ�ำกัด	(มหำชน)	บริษัท	อินเทอร์เน็ต	ประเทศไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)	
บริษัท	ทรู	 อินเทอร์เน็ต	คอร์ปอเรช่ัน	จ�ำกัด	บริษัท	กสท	โทรคมนำคม	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัท	แอดวำนซ์	
ไวร์เลส	เน็ทเวอร์ค	จ�ำกัด	เป็นต้น

4. กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจธนำคำร บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทประกัน (BFI) หมำยถึง	 ผู้ประกอบกำรกลุ่มธนำคำร	
บริษัทหลักทรัพย์	และบริษัทประกัน	ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีสำขำเป็นจ�ำนวนมำก	และให้ควำมส�ำคัญต่อควำมปลอดภัยและ
เสถียรภำพในกำรรับส่งข้อมูล	โดยในปัจจุบันลูกค้ำในกลุ่มนี้ของบริษัทฯ	ได้แก่	ธนำคำรกสิกรไทย	จ�ำกัด	(มหำชน),	
ธนำคำรไทยพำณิชย์	จ�ำกัด	(มหำชน),	บริษัท	ศรีสวัสดิ์	พำวเวอร์	2014	จ�ำกัด,	บริษัท	ธนำคำรไทยเครดิต	เพ่ือรำย
ย่อย	จ�ำกัด(มหำชน),	บริษัท	สตำร์มันนี่	จ�ำกัด,	บริษัทหลักทรัพย์	เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	ประเทศไทย	จ�ำกัด,	บริษัท	
สินม่ันคงประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน),	บริษัท	ทิพยประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัท	หลักทรัพย์	ยูโอบี	เคย์
เฮียน	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	(มหำชน)	เป็นต้น

5. กลุ่มลูกค้ำท่ีเป็นองค์กรภำครัฐ (GOV)	หมำยถึง	หน่วยงำนภำครัฐ	และรัฐวิสำหกิจ	ซ่ึงส่วนใหญ่จะใช้วิธีจัดซ้ือ	จัดจ้ำง
ในลกัษณะเดยีวกันกบัระเบียบของทำงรำชกำร	เช่น	มกีำรสอบรำคำ	กำรประกวดรำคำทำงอเิลก็ทรอนกิส์	(E-Auction)	
โดยในปัจจุบนัลูกค้ำในกลุ่มนีข้องบริษทัฯ	ได้แก่	กรมสื่อสำรอเิล็กทรอนกิสท์หำรอำกำศ,	กระทรวงพำณิชย์,	กระทรวง
แรงงำน,	กำรประปำส่วนภูมิภำค,	กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม,	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน

และปรำบปรำมยำเสพติด	และกรมส่งเสริมสหกรณ์	เป็นต้น

กลยุทธ์การแข่งขัน

 1. การติดตั้งโครงข่ายใยแก้วน�าแสงด้วยเส้นทางที่แตกต่าง
	 บริษัทฯ	 เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของเสถียรภำพในกำรเช่ือมต่อข้อมูลท่ีสูงท่ีสุด	 โดยผู้ใช้งำนต้องสำมำรถใช้งำนโครงข่ำย
ได้อย่ำงต่อเนื่องและมีเสถียรภำพ	(Service	Availability)	บริษัทฯ	จึงเลือกใช้เสำโทรเลขตำมแนวรถไฟเป็นเส้นทำงหลักในกำร
วำงโครงข่ำย	Interlink	Fiber	Optic	เนื่องจำกเสำโทรเลขตำมแนวรถไฟนั้นมีควำมปลอดภัยสูงกว่ำเสำไฟฟ้ำบนถนนสำธำรณะ 
ซ่ึงมีโอกำสเกิดกำรหักโค่นจำกอุบัติเหตุบนท้องถนนได้มำกกว่ำเสำโทรเลขตำมแนวรถไฟ	 โดยบริษัทฯ	 ได้ท�ำสัญญำกับกำร
รถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อขออนุญำตท�ำกำรพำดสำยเคเบิ้ลใยแก้วน�ำแสงไปตำมเสำโทรเลข	 กำรวำงโครงข่ำยใยแก้วน�ำแสง
ตำมแนวรถไฟท�ำให้บริษัทฯ	 สำมำรถลดภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรพำดสำยลงได้เนื่องจำกควำมถี่ของเสำโทรเลขตำมแนวรถไฟมี
น้อยกว่ำเสำไฟฟ้ำตำมแนวถนน	

	 นอกจำกนี้	 ในกำรวำงโครงข่ำย	Interlink	Fiber	Optic	ตำมเส้นทำงหลัก	 เส้นทำงส�ำรองและเส้นทำงย่อยท่ีเข้ำถึงลูกค้ำ 
ซ่ึงจะต้องวำงโครงข่ำยไปตำมเสำไฟฟ้ำบนถนนสำธำรณะนั้น	 บริษัทฯ	 จะพิจำรณำเลือกท่ีจะติดตั้งในเส้นทำงท่ีไม่ทับซ้อนกับ	
ผู้ให้บริกำรรำยอื่นเท่ำท่ีจะเป็นไปได้	 เพ่ือเป็นกำรเพิ่มทำงเลือกในกำรใช้บริกำรให้แก่ลูกค้ำ	 และสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกผู้ให้
บริกำรรำยอ่ืน
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 2. การให้บริการผ่านใยแก้วน�าแสงทั้งเส้นทาง (End to End Fiber Optic) และครอบคลุมทั่วประเทศ
	 บริษัทฯ	เล็งเห็นควำมส�ำคัญของกำรเช่ือมต่อข้อมูลท่ีมีขนำดใหญ่	(Big	Data)	ซ่ึงมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง	บริษัทฯ	
จึงได้สร้ำงโครงข่ำยโดยก�ำหนดให้เป็นเคเบิลใยแก้วน�ำแสงท้ังเส้นทำง	 ซ่ึงรวมถึงโครงข่ำยย่อยท่ีท�ำกำรเช่ือมต่อไปยังลูกค้ำ
ปลำยทำง	(Access)	 เนื่องจำกใยแก้วน�ำแสงนั้นสำมำรถรองรับกำรรับ-ส่งข้อมูลได้สูงสุด	 และมีเสถียรภำพในกำรใช้งำนท่ีมำ
กกว่ำโครงข่ำยประเภทอื่นๆ	เช่น	โครงข่ำยสำยโทรศัพท์	หรือโครงข่ำยสำยทองแดง	เป็นต้น	นอกจำกนั้น	กำรท่ีโครงข่ำยของ	
บริษัทฯ	เป็นโครงข่ำยใยแก้วน�ำแสงท้ังเส้นทำงท�ำให้ไม่เกิดปัญหำคอขวดจำกกำรเปลี่ยนประเภทโครงข่ำยในกำรรับ-ส่งข้อมูล	
จึงท�ำให้ผู้ใช้บริกำรได้รับประโยชน์จำกกำรใช้งำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ	เช่น	กำรเพิ่มหรือลดขนำดช่องสัญญำณในบำงช่วง
เวลำ	ซึ่งโครงข่ำยบำงโครงข่ำยอำจไม่สำมำรถด�ำเนินกำรให้ได้เนื่องจำกมีข้อจ�ำกัดของโครงข่ำยที่ไม่เป็นโครงข่ำยใยแก้วน�ำแสง
ท้ังหมด	

	 นอกจำกนี้	 ในปัจจุบัน	บริษัทฯ	 ได้วำงโครงข่ำย	ครอบคลุมแล้วท้ังสิ้น	75	 จังหวัดท่ัวประเทศ	 ซ่ึงกำรท่ีโครงข่ำยเคเบิล 
ใยแก้วน�ำแสงของบริษัทฯ	ครอบคลุมท่ัวประเทศและจะเช่ือมต่อกับโครงข่ำยเคเบิลใยแก้วน�ำแสงของประเทศเพ่ือนบ้ำน	ได้แก	่
สิงค์โปร์	มำเลเซีย	กัมพูชำ	ลำว	และพม่ำ	นั้นจะท�ำให้บริษัทฯ	สำมำรถให้บริกำรแก่ลูกค้ำได้อย่ำงครอบคลุมทุกรูปแบบ	ท้ัง
กำรเช่ือมต่อภำยในประเทศและกำรเช่ือมต่อไปยังต่ำงประเทศและรวมถึงสำมำรถควบคุมต้นทุนกำรให้บริกำรให้เหมำะสมตำม
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ

 3. การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีเสถียรภาพ
	 บริษัทฯ	ใช้เทคโนโลยี	MPLS	(Muti	Protocal	Label	Switching)	และ	DWDM	(Dense	Wavelength	Division	Multiplexing)	
โดยเป็นเทคโนโลยีท่ีจะเพิม่ขีดควำมสำมำรถของระบบโครงข่ำยและสำมำรถให้บรกิำรรบั-ส่งข้อมลูได้ครบทุกรปูแบบ	ซ่ึงสำมำรถ
ให้บริกำรกับลูกค้ำได้ถึงระดับ	3	(Layer	3:	Network	Layer)	ซ่ึงมีคุณสมบัติท่ีเพ่ิมข้ึนจำกระดับ	2	(Layer	2:	Data	Link	Layer)	
ท่ีใช้กันอย่ำงแพร่หลำยอยู่ในปัจจุบัน	ซ่ึงเทคโนโลยี	MPLS	นั้นจะช่วยเพิ่มควำมสำมำรถด้ำนกำรรับ-ส่งข้อมูลระหว่ำงเน็ตเวิร์ค	
และกำรจัดกำรเส้นทำงกำรส่งข้อมูล	(Routing)	 ซ่ึงมีผลอย่ำงมำกในกำรบริหำรจัดกำรกับกำรรับ-ส่งข้อมูลท่ีเป็นคอขวดและ
รองรับกำรส่งสัญญำณและข้อมูลชนิดต่ำงๆ	ท่ีเพิ่มมำกข้ึน	และในส่วนของเทคโนโลยี	DWDM	นั้น	จะช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ในกำรรับส่งข้อมูลภำยในโครงข่ำยโดยใช้วิธีส่งข้อมูลไปบนหลำยๆ	ช่วงควำมยำวคลื่นไปในเส้นใยแก้วน�ำแสง	1	เส้น	ซ่ึงท�ำให้
สำมำรถส่งข้อมูลได้มำกถึง	100	Gbps	และด้วยเทคโนโลยีดังกล่ำวจะช่วยให้โครงข่ำยใยแก้วน�ำแสงของบริษัทฯ	สำมำรถรับส่ง
ข้อมลูได้อย่ำงรวดเรว็	มคีวำมปลอดภยั	และระบบมีเสถยีรภำพ	ซ่ึงเป็นสิง่ส�ำคญัในอุตสำหกรรมโทรคมนำคม	และเป็นเทคโนโลยี
ท่ีผู้ให้บริกำรด้ำนโทรคมนำคมรำยใหญ่ของโลกต่ำงเลือกใช้	เช่น	Singtel	AT&T	Verizon	และ	British	Telecom	เป็นต้น	

 4. การให้บริการตามความต้องการของผู้ ใช้บริการ (Customization)
	 บริษัทฯ	มีนโยบำยให้บรกิำรตำมควำมต้องกำรของผูใ้ช้บรกิำร	(Customization)	จำกกำรท่ี	บรษัิทฯ	เลง็เห็นถงึควำมต้องกำร
ท่ีผู้ใช้บริกำรอำจมีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละพื้นท่ี	 เช่น	 ธนำคำรบำงสำขำอำจจ�ำเป็นต้องใช้งำนด้ำนกำรส่งข้อมูลภำพมำก 
ในขณะท่ีอีกสำขำหนึ่งอำจไม่มีควำมจ�ำเป็นดังกล่ำว	 บริษัทฯ	 จะด�ำเนินกำรออกแบบบริกำรให้เหมำะสมกับลูกค้ำแต่ละรำย 
ในแต่ละพื้นท่ีตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ	ด้วยนโยบำยกำรให้บริกำรดังกล่ำว	ท�ำให้บริษัทฯ	 มีควำมแตกต่ำงจำกผู้ให้บริกำร
รำยอ่ืนซ่ึงอำจไม่สำมำรถปรับเปลี่ยนตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำได้เนื่องจำกข้อจ�ำกัดต่ำงๆ	 เช่น	 โครงข่ำยกำรให้บริกำร	
เทคโนโลยีหลักท่ีใช้งำน	 เป็นต้น	 อีกท้ังบริษัทฯ	 ยังมีกำรจัดสัมมนำด้ำนเทคโนโลยีร่วมกับผู้น�ำด้ำนเทคโนโลยี	 เช่น	CISCO	
Huawei	Ericsson	 และอ่ืนๆ	 เพื่อให้วิศวกร	 หรือทีมผู้บริหำรของผู้ใช้บริกำรมีควำมเข้ำใจในเทคโนโลยีท่ีมำกข้ึน	 ท�ำให้เกิด
ควำมต้องกำรใหม่ๆ	 ท่ีบริษัทฯ	 สำมำรถตอบโจทย์ได้	 และรวมถึงเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้ใช้งำนให้มีควำมเชื่อมั่นใน
บริกำรและไม่เปลี่ยนไปใช้ผู้บริกำรรำยอื่น

 5. การด�าเนินธุรกิจโดยเน้นความเป็นกลาง
	 บรษิทัฯ	ถือครองใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม	ประเภทที	่3	แตเ่พยีงประเภทเดยีว	โดยมุง่เนน้ทีจ่ะสรำ้งโครงข่ำย 
ใยแก้วน�ำแสงให้มีควำมครอบคลุมและดูแลโครงข่ำยใยแก้วน�ำแสงให้มีควำมเสถียรท่ีสุด	โดยบริษัทฯ	ไม่มีนโยบำยท่ีจะด�ำเนิน
กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมในกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ต	เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมม่ันใจให้กับลูกค้ำส่วนใหญ่
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ของบริษัทฯ	 ท่ีเป็นกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจให้บริกำรด้ำนกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม	 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต	
ท�ำให้ม่ันใจได้ว่ำบริษัทฯ	จะไม่ท�ำธุรกิจแข่งขันกับลูกค้ำของบริษัทฯ	ในกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ต	ซ่ึงแตกต่ำงจำกผู้ให้บริกำร
โครงข่ำยสื่อสำรควำมเร็วสูงบำงรำยซ่ึงมีใบอนุญำตประกอบกิจกำรหลำยประเภทท้ังประเภทให้บริกำรโครงข่ำยและให้บริกำร
อินเทอร์เน็ต	ซ่ึงอำจท�ำให้เกิดกำรท�ำธุรกิจท่ีทับซ้อนกับลูกค้ำของตนเอง	

 6. คุณภาพบริการ Service Level Agreement (SLA) ที่ระดับ 99.99% 
	 ข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร	(Service	Level	Agreement:	SLA)	เป็นข้อตกลงเพื่อรับประกันคุณภำพกำรให้บริกำรระหว่ำง
ผู้ให้บริกำรกับผู้รับบริกำร	เพ่ือเพิ่มควำมมั่นใจแก่ผู้รับบริกำรตำมระดับท่ีตกลงกันไว้	โดยธุรกิจกำรให้บริกำรโทรคมนำคมมีกำร
รับประกันมำตรฐำน	Service	Level	Agreement	ท่ีระดับท่ีแตกต่ำงกัน	เช่น	SLA	99%	หรือ	SLA	99.9%	ซ่ึงเป็นระดับกำรให้
บริกำรท่ีจะเกิดกำรขัดข้องหรือไม่สำมำรถให้บริกำรได้	(Downtime)	เพียง	438	นำที	หรือ	43	นำทีส�ำหรับกำรให้บริกำรตลอด	
24	ช่ัวโมงต่อวัน	30	วันต่อเดือน	ตำมล�ำดับ	โดยบริษัทฯ	สำมำรถให้บริกำรลูกค้ำได้ด้วยมำตรฐำนและคุณภำพบริกำร	Service	
Level	Agreement	(SLA)	ท่ีระดับไม่ต�่ำกว่ำ	99.99%	เนื่องจำกโครงข่ำยใยแก้วน�ำแสงซ่ึงเป็นเส้นทำงหลักของบริษัทฯ	ติดตั้ง
บนเสำโทรเลขตำมเส้นทำงรถไฟประกอบกับกำรมีเส้นทำงส�ำรองซ่ึงติดตั้งบนเสำไฟฟ้ำตำมเส้นทำงถนน	ซ่ึงจะสำมำรถป้องกัน
ปัญหำอันอำจเกิดจำกกำรขัดข้องของเส้นทำงใดเส้นทำงหนึ่งได้	โดยเมื่อเกิดปัญหำท่ีเส้นทำงหนึ่ง	ระบบก็จะท�ำกำรสลับเปลี่ยน
ไปใช้โครงข่ำยในอีกเส้นทำงหนึ่งได้

	 นอกจำกนี้	 บริษัทฯ	 ยังมีระบบกำรเฝ้ำระวังตลอด	24	 ช่ัวโมง	365	 วันโดยทีมงำนในศูนย์ปฏิบัติกำรโครงข่ำย	
Network	Management	Center	 (NMC)	 ท่ีจะคอยเฝ้ำระวังไม่ให้เกิดเหตุเสีย	 และตรวจติดตำมแก้ไขในกรณีท่ีมีเหตุเสีย
ต่ำงๆ	 เกิดข้ึนในระบบของบริษัทฯ	 ซ่ึงสำมำรถตรวจจับได้จำกทุกวงจรของลูกค้ำท่ีใช้บริกำรกับบริษัทฯ	 และมีกำรแจ้ง
เตือนและแจ้งอัพเดททุกครั้งท่ีมีควำมคืบหน้ำในกำรด�ำเนินงำนเพื่อให้ลูกค้ำท่ีใช้บริกำรรู้ควำมเคลื่อนไหวในกำรด�ำเนินงำน 
ซ่ึงกำรเข้ำแก้ไขเหตุขัดข้องต่ำงๆ	จะสำมำรถด�ำเนินกำรได้ตลอด	24	ชม.	เนื่องจำกกำรติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ำยของบริษัทฯ	นั้น
ติดตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีบริษัทฯ	สำมำรถเข้ำ-ออกได้ตลอดเวลำแม้ในเวลำกลำงคืนหรือวันหยุด	ซ่ึงจะด�ำเนินกำรผ่ำนทำงทีมงำนของ	
บริษัทฯ	ท่ีอยู่ประจ�ำศูนย์ปฏิบัติกำรและซ่อมบ�ำรุงโครงข่ำยตำมภูมิภำคต่ำงๆ	(Operation	and	Maintenance	Center)	ท้ัง	38	
ศูนย์ท่ัวประเทศ	อีกท้ังบริษัทฯ	ยังน�ำเอำเทคโนโลยีกำรตรวจติดตำมทีมงำน	GPS	Tracking	เพ่ือตรวจเช็คควำมเรียบร้อยและ
ประสิทธิภำพกำรเข้ำแก้ไขเหตุเสียของทีมงำนเพื่อให้ม่ันใจได้ว่ำ	 ลูกค้ำท่ีใช้บริกำรจะได้รับบริกำรท่ีดีท่ีสุดและสำมำรถกำรันต ี
ควำมเสียหำยให้เกิดน้อยท่ีสุดกับลูกค้ำของบริษัทฯ	หำกเกิดเหตุเสียข้ึน	ภำยใต้นโยบำยกำรควบคุมกำรบริกำร	ซ่ึงก�ำหนดระยะ
เวลำกำรเข้ำถึงเหตุเสียและซ่อมเหตุเสียท่ัวประเทศ	(Mean	Time	to	Recover:	MTTR)	ไว้ท่ี	4	ช่ัวโมงท่ัวประเทศ	โดยในปัจจุบัน	
บริษัทฯ	สำมำรถรักษำคุณภำพกำรให้บริกำรโครงข่ำยเฉลี่ยได้ท่ีระดับ	99.9978%	ซ่ึงสูงกว่ำมำตรฐำนท่ีก�ำหนดไว้

 7. การดูแลหลังการขายโดยทีมวิศวกร 100%
	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยให้บริกำรหลังกำรขำยด้วยทีมวิศวกร	100%	 เพื่อให้สำมำรถตอบโจทย์ผู้ใช้บริกำรได้อย่ำงทันท่วงที	
เนื่องจำกบริกำรของบริษัทฯ	 เป็นบริกำรท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีท�ำให้มีควำมซับซ้อนในกำรด�ำเนินกำรและแก้ไขเหตุขัดข้อง	
บริษัทฯ	จึงเล็งเห็นควำมส�ำคัญในกำรจัดตั้งทีมวิศวกรให้เป็นผู้รับเรื่องและผู้แก้ไขปัญหำท�ำให้สำมำรถย่นระยะเวลำแก้ไขปัญหำ
ลงได้อย่ำงมีนยัส�ำคญั	และสำมำรถท�ำให้ลกูค้ำพอใจบรกิำรและม่ันใจบรกิำรในกรณมีเีหตเุสยีเกดิข้ึนหรอืต้องกำรควำมช่วยเหลอื
ต่ำงๆ	อีกด้วย

 8. การให้บริการเสริมอื่นๆแก่ลูกค้าผ่านพันธมิตรที่มีความช�านาญในธุรกิจ
	 บรษัิทฯ	สำมำรถให้บรกิำรเสรมิอ่ืนๆแก่ลกูค้ำผ่ำนควำมร่วมมอืท่ีด�ำเนนิกำรร่วมกบัพนัธมิตรของบรษัิท	ไม่ว่ำจะเป็นบรกิำร
ทำงด้ำนเสียง	(Voice)	หรือบริกำรด้ำนอ่ืนๆท่ีลูกค้ำต้องกำร	เพ่ือให้เกิดควำมสะดวกสบำยกับลูกค้ำและเป็นกำรให้บริกำรแบบ
เต็มรูปแบบ	(One	Stop	Service)	บริษัทจึงร่วมมือกับผู้ให้บริกำรและพันธมิตรของบริษัทในกำรน�ำเสนอบริกำรอ่ืนๆ	 ท่ีลูกค้ำ
ต้องกำรใช้ในครั้งเดียว	โดยบริษัทจะเลือกและแนะน�ำบริษัทต่ำงๆ	ให้กับลูกค้ำเป็นผู้ตัดสินใจและสำมำรถเปรียบเทียบบริกำรและ
รำคำได้อย่ำงเป็นอิสระ	โดยบริษัทจะรับผิดชอบในเรื่องควำมน่ำเช่ือถือของพันธมิตรท่ีบริษัทได้แนะน�ำให้กับลูกค้ำ	ด้วยกลยุทธ์
ดังกล่ำวท�ำให้พันธมิตรและผู้ให้บริกำรอื่นๆ	เลือกท่ีจะน�ำเสนอบริกำรของบริษัทไปในกำรขำยของแต่ละบริษัทด้วยเช่นกัน
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 2.2 การให้บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม (NETWORK INSTALLATION)

	 กำรให้บริกำรติดตั้งโครงข่ำยโทรคมนำคมของบริษัทฯ	 เป็นกำรให้บริกำรแบบครบวงจร	 ตั้งแต่กำรให้บริกำรด้ำนกำร 
ให้ค�ำปรึกษำ	 ออกแบบ	 และด�ำเนินกำรติดตั้งโครงข่ำยท่ีเกี่ยวข้องกับระบบสื่อสำรควำมเร็วสูง	 ซ่ึงเป็นกำรน�ำเอำควำมรู้ 
ควำมเช่ียวชำญของบุคลำกร	รวมถึงกำรท�ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดจำกบุคลำกรในแต่ละพ้ืนท่ีท่ัวประเทศให้เกิดเป็นรำยได้	

	 โดยบริษัทฯ	 จะต้องศึกษำโครงสร้ำงของพ้ืนท่ี	 และโครงสร้ำงของระบบต่ำงๆ	 ท่ีจะต้องเช่ือมต่อเข้ำด้วยกัน	 เพื่อท�ำกำร
ออกแบบระบบและอุปกรณ์ท่ีมีควำมส�ำคัญต่อกำรเช่ือมโยงดังกล่ำว	 และเม่ือได้รับควำมเห็นชอบจำกลูกค้ำแล้ว	 บริษัทฯ	 
จะท�ำกำรว่ำจ้ำงผู้รับเหมำท่ีมีประสบกำรณ์และมีควำมช�ำนำญในแต่ละด้ำน	และมีควำมพร้อมท้ังทำงด้ำนเครื่องมือและบุคลำกร	
มำเป็นผู้ด�ำเนินกำรติดตั้งในส่วนงำนนั้นๆ	โดยทีมวิศวกรของบริษัทฯ	จะมีหน้ำท่ีในกำรควบคุมกำรก่อสร้ำงหรือติดตั้งระบบอีก
ทอดหนึ่ง	พร้อมท้ังท�ำกำรทดสอบให้ผลงำนของบริษัทฯ	มีคุณภำพ	สำมำรถใช้งำนได้	และเป็นไปตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ	
นอกจำกนี้	บริษัทฯ	ยังให้บริกำรหลังกำรขำยด้วยกำรรับประกันคุณภำพของผลงำนเพ่ือสร้ำงควำมม่ันใจให้แก่ลูกค้ำ	โดยกลุ่ม
ลูกค้ำหลักของบริษัทฯ	จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจให้บริกำรด้ำนกำรสื่อสำรและโทรคมนำคมท้ังภำครัฐและเอกชน	เช่น	บริษัท	
กสท	โทรคมนำคม	จ�ำกัด	(มหำชน)	บริษัท	ซีเอส	ล็อกซอินโฟ	จ�ำกัด	(มหำชน)	บริษัท	ทรู	มูฟ	จ�ำกัด	และบริษัท	ทรู	ยูนิเวอร์
แซล	คอนเวอร์เจ้นซ์	จ�ำกัด	บริษัท	แอดวำนซ์	ไวร์เลส	เน็ทเวอร์ค	จ�ำกัด	เป็นต้น	และรวมถึงกำรไฟฟ้ำนครหลวง	ซ่ึงเป็นผู้ได้
รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมประเภทท่ี	3	ด้วย

 ช่องทางการจ�าหน่าย และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายส�าหรับการให้บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม
	 ทีมงำนขำยของบริษัทฯ	 จะท�ำกำรเสนอกำรให้บริกำรกับลูกค้ำโดยตรง	 โดยมุ่งเน้นไปท่ีผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมท่ี
มีควำมต้องกำรในกำรขยำยโครงข่ำย	 โดยในกำรให้บริกำรนั้น	 บริษัทฯ	 จะวำงแผนงำนร่วมกับลูกค้ำในกำรจัดท�ำโครงกำรขึ้น
มำเพื่อให้สอดคล้องกับแผนงำนในภำพรวมของลูกค้ำ	ท้ังนี้	จำกกำรท่ีบริษัทฯ	เป็นผู้ให้บริกำรติดตั้งโครงข่ำยโทรคมนำคมท่ีมี
โครงข่ำยใยแก้วน�ำแสงเป็นของตนเอง	ซ่ึงในปัจจุบันโครงข่ำยของบริษัทฯ	นั้น	ครอบคลุมพ้ืนท่ี	75	จังหวัดท่ัวประเทศ	จึงท�ำให	้
บริษัทฯ	ได้รับกำรยอมรับและควำมเช่ือใจจำกกลุ่มลูกค้ำท้ังภำครัฐและเอกชน

 กลยุทธ์การแข่งขัน

 1. ประสบการณ์และความช�านาญในการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม
	 จำกกำรท่ีบรษัิทฯ	มีประสบกำรณ์ในกำรตดิตัง้โครงข่ำยโทรคมนำคม	โดยเฉพำะกำรตดิตัง้โครงข่ำยโทรคมนำคมของตนเอง	
ท�ำให้บริษัทฯ	 มีควำมเข้ำใจถึงควำมต้องกำรท่ีแท้จริงของลูกค้ำ	 และสำมำรถออกแบบระบบโครงข่ำยโทรคมนำคมท่ีสำมำรถ
ด�ำเนินกำรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้บริกำร	 นอกจำกนั้น	 ด้วยควำมช�ำนำญและประสบกำรณ์จึงท�ำให้บริษัทฯ	 สำมำรถ
ด�ำเนินกำรติดตั้งได้อย่ำงรวดเร็วในระยะเวลำท่ีจ�ำกัด	ด้วยคุณภำพงำนบริกำรท่ีมีมำตรฐำน	ท�ำให้บริษัทฯ	ได้รับควำมไว้วำงใจ
จำกหน่วยงำนภำครัฐและบริษัทเอกชนขนำดใหญ่	เช่น	กำรไฟฟ้ำนครหลวง	บริษัท	กสท	โทรคมนำคม	จ�ำกัด	(มหำชน)	บริษัท	
ซีเอส	ล็อกซอินโฟ	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัท	ทรู	มูฟ	จ�ำกัด	ในกำรติดตั้งโครงข่ำยโทรคมนำคม	

 2. การบริหารต้นทุนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 จำกกำรท่ีบริษัทฯ	 มีโครงข่ำยใยแก้วน�ำแสงเป็นของตนเอง	 จึงท�ำให้บริษัทฯ	 มีศักยภำพท่ีพร้อมท้ังทำงด้ำนบุคลำกร
และเครื่องมืออุปกรณ์ในกำรให้บริกำรลูกค้ำ	โดยท่ีบริษัทฯ	ไม่จ�ำเป็นต้องลงทุนเพ่ิมในส่วนดังกล่ำว	ไม่ว่ำจะเป็นกำรฝึกอบรม
พนักงำน	ตลอดจนกำรลงทุนในอุปกรณ์เพิ่มเติม	และยังช่วยให้บริษัทฯ	สำมำรถจัดสรรทรัพยำกรบุคคลท่ีบริษัทฯ	มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด	และท�ำให้กำรบริหำรต้นทุนโครงกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 นอกจำกนั้น	กำรที่บริษัทฯ	มีโครงข่ำยเป็นของตัวเอง	ท�ำให้บริษัทฯ	สั่งซื้อสำยเคเบิลใยแก้วน�ำแสง	และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ส�ำหรับกำรติดตั้งโครงขำ่ยโทรคมนำคมเป็นจ�ำนวนมำกอยู่เป็นประจ�ำ	ท�ำให้บริษัทฯ	สำมำรถเจรจำต่อรองรำคำกับผู้จัดจ�ำหน่ำย
อุปกรณ์ดังกล่ำวได้	ซ่ึงช่วยท�ำให้บริษัทฯ	สำมำรถจัดซ้ือสำยเคเบิลใยแก้วน�ำแสง	และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องส�ำหรับกำรติดตั้งโครง
ข่ำยโทรคมนำคมได้ในรำคำท่ีต�่ำกว่ำผู้ประกอบกำรรำยอ่ืน	(Economy	of	Scale)	 และท�ำให้บริษัทฯ	 มีควำมได้เปรียบในกำร
แข่งขัน
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 3. การบริการ และการให้ค�าปรึกษาอย่างครบวงจร 
	 บริษัทฯ	 ให้บริกำรในกำรติดตั้งโครงข่ำยโทรคมนำคมแก่ลูกค้ำอย่ำงครบวงจร	 ตั้งแต่ให้บริกำรค�ำปรึกษำและออกแบบ
โครงข่ำยเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละรำยท่ีมีควำมต้องกำรท่ีแตกต่ำงกัน	ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร
ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรติดตั้งโครงข่ำยโทรคมนำคม	เพื่อให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำท่ีก�ำหนดไว้	นอกจำกนั้นบริษัทฯ	ยัง
ให้ควำมส�ำคัญในกำรให้บริกำรหลังกำรขำยให้กับลูกค้ำ	 เช่น	 กำรจัดอบรมให้ควำมรู้ทำงเทคนิคแก่ทีมวิศวกรของลูกค้ำเพื่อ
ให้กำรใช้งำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ	และกำรรับประกันคุณภำพของผลงำนเพ่ือสร้ำงควำมม่ันใจให้แก่ลูกค้ำ	เป็นต้น

 4. การรับประกันและดูแลซ่อมบ�ารุงหลังการขาย
	 นอกเหนอืจำกกำรท่ีบรษัิทฯ	ให้บรกิำรในกำรตดิตัง้โครงข่ำยโทรคมนำคมแก่ลกูค้ำแล้วนัน้	ลกูค้ำของบรษัิทมีควำมต้องกำร
ท่ีจะให้บริษัทรับประกันและดูแลซ่อมบ�ำรุงต่อเนื่องในกรณีท่ีเกิดเหตุเสียใดๆ	ในช่วงภำยหลังจำกกำรติดตั้ง	เป็นเวลำอย่ำงน้อย	
1-2	ปี	แล้วแต่ลูกค้ำ	ท�ำให้บริษัทซ่ึงมีพนักงำนและทีมซ่อมบ�ำรุงอยู่แล้วสำมำรถสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกผู้ติดตั้งบริกำรท่ัวไป
ท่ีไม่ได้เป็นผู้ให้บริกำรโครงข่ำยด้วยได้	 และท�ำให้ได้รับควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำหลำยๆ	 กลุ่มและรวมถึงอำจเป็นกำรต่อยอด 
รำยได้ในอนำคต	หำกลูกค้ำพิจำรณำมอบหมำยและจัดจ้ำงให้บริษัทดูแลซ่อมบ�ำรุงต่อไปหลังหมดกำรรับประกัน

 2.3 การให้บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ (DATA CENTER)

	 ศูนย์รับฝำกข้อมูล	Interlink	Data	Center	ถูกสร้ำงข้ึนบนพ้ืนฐำนของเทคโนโลยีท่ีล�้ำสมัย	เพ่ือท�ำให้กำรรับ-ส่งข้อมูลและ
ทุกกำรสือ่สำรท�ำได้สะดวกรวดเรว็ข้ึน	โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในปัจจบัุน	Data	Center	ได้ก้ำวเข้ำมำเป็นหัวใจหลกัในกำรด�ำเนนิธรุกจิ
ของแต่ละองค์กร	ไม่ว่ำจะเป็นองค์กรขนำดเล็ก	ขนำดกลำงหรือขนำดใหญ่	โดยศูนย์รับฝำกข้อมูล	Interlink	Data	Center	เป็น
พ้ืนท่ีส�ำหรบัให้บรกิำรรบัฝำกข้อมูลหรอืเครือ่งเซิร์ฟเวอร์	และเป็นพืน้ท่ีส�ำหรบัให้บรกิำรศนูย์ปฏบัิตกิำรธรุกจิต่อเนือ่ง	(Business	
Continuity	Center)	แก่องค์กรต่ำงๆ	เพือ่ตอบสนองตำมจดุประสงค์	และควำมต้องกำรของลกูค้ำท่ีแตกต่ำงกนั	เช่น	กำรย้ำยเครือ่ง
เซิร์ฟเวอร์ของลูกค้ำมำยังศูนย์รับฝำกข้อมูลของบริษัทฯ	เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยในด้ำนกำรลงทุนเพิ่มและกำรดูแลรักษำ	หรือเพื่อเป็น
ศนูย์ส�ำรองในกำรด�ำเนนิธรุกจิ	(Back	Up	Site)	หรอืเพือ่ป้องกนัผลกระทบจำกภยัพบัิตทิำงธรรมชำตหิรอืเหตกุำรณ์ร้ำยแรงต่ำงๆ	
ท่ีอำจเกดิข้ึนได้โดยไม่คำดคดิ	ท้ังนีศ้นูย์รบัฝำกข้อมูล	(Data	Center)	ของบรษัิทฯ	เป็นอำคำร	ท่ีถกูออกแบบและก่อสร้ำงขึน้	เพือ่
ให้เป็น	Data	Center	โดยเฉพำะ	ซ่ึงได้ก่อสร้ำงตำมข้อก�ำหนดมำตรฐำนของ	Data	Center	ประเภท	3	(TIER	3)	และเปิดให้บรกิำร
ตลอด	24	ช่ัวโมง	ทุกวันไม่มีวันหยุด	โดยมีเสถียรภำพกำรให้บริกำร	(SLA)	ท่ีระดับไม่ต�่ำกว่ำ	99.982%	และได้รับกำรรับรอง
คุณภำพตำมมำตรฐำน	ISO	9001:2015	,	ISO/IEC	27001	:	2013	และ	ISO/IEC	20000-1:	2018	ท้ังนี้	ศูนย์ข้อมูลของบริษัทฯ	 
มีขนำด	2,000	ตำรำงเมตร	และรองรับอุปกรณ์ได้ท้ังหมด	369	ตู้	ตั้งอยู่เลขท่ี	9/1	ซ.	01	กำญจนำภิเษก	5/5	ถ.กำญจนำภิเษก	
แขวงท่ำแร้ง	เขตบำงเขน	กรุงเทพฯ	10220	และในปัจจุบันบริษัทได้ร่วมลงทุนกับอีก	2	บริษัทในกำรจัดสร้ำงศูนย์รับฝำกข้อมูล
แห่งใหม่ซ่ึงมีพื้นท่ีให้บริกำรกว่ำ	10,000	 ตำรำงเมตร	(พื้นท่ีรวม)	 ซ่ึงจัดสรรเป็นพื้นท่ีให้บริกำรศูนย์ข้อมูล	(White	Space) 
กว่ำ	3,000	 ตำรำงเมตรหรือคิดเป็นจ�ำนวนตู้ท่ีสำมำรถมำใช้บริกำรได้ท้ังสิ้น	1,038	Racks	 ตั้งอยู่ท่ี	111/11-12	 ม.	11 
ต.	บำงโฉลง	อ.	บำงพลี	จ.	สมุทรปรำกำร	10540
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รายงานประจ�าปี 2562

 ตำรำงสรุปคุณสมบัติ Data Center ในแต่ละ TIER

ลักษณะ TIER 1 TIER 2 TIER 3 TIER 4

ระบบไฟฟ้ำและระบบท�ำควำมเย็น 1	Active 1	Active 1	Active	/	 
1	Passive

2	Active

จ�ำนวนอุปกรณ์ส�ำรอง	(ข้ันต�่ำส�ำหรับทุกระบบ) N N + 1 N + 1 2(N	+	1)
อัตรำส่วนพื้นท่ีสนับสนุนต่อพ้ืนท่ีวำงอุปกรณ	์ 20% 30% 80-90% 100%
Data	Canter	(White	Space)
ก�ำลังไฟฟ้ำขั้นต�่ำต่อพื้นท่ี

20	-	30	
วัตต์/ตำรำงฟุต

40	-	50	
วัตต์/ตำรำงฟุต

40	-	60	
วัตต์/ตำรำงฟุต

50	-	80	
วัตต์/ตำรำงฟุต

ควำมสูงของพื้นยก	(Raised	Floor) 12	นิ้ว 18	นิ้ว 30	-	36	นิ้ว 30	-	36	นิ้ว
ควำมสำมำรถในกำรรับน�้ำหนักของพื้น 85	ปอนด์/

ตำรำงฟุต
100	ปอนด์/
ตำรำงฟุต

100	-	150
ปอนด์/ตำรำงฟุต

150	ปอนด์/
ตำรำงฟุต	ข้ึนไป

แรงดันไฟฟ้ำใช้งำน 208,	480V 208,	480V 12	-	15	kV 12	-	15	kV
ระยะเวลำที่ไม่สำมำรถใช้งำนได้	(Downtime)	ต่อปี 28.8	ช่ัวโมง 22.0	ช่ัวโมง 1.6	ช่ัวโมง 0.4	ช่ัวโมง
อัตรำกำรใช้งำนได้	(Site	Availability) 99.67% 99.75% 99.98% 100.00%

ท่ีมา:	มาตรฐานของ	Uptime	Institute	ซ่ึงเป็นบริษัทรับรองมาตรฐาน	Data	center	จากประเทศสหรัฐอเมริกา

 การออกแบบดาต้าเซ็นเตอร์ของบริษัทฯ 
	 บริษัทฯ	 ร่วมกับผู้ออกแบบศูนย์ข้อมูลท่ีมีประสบกำรณ์	 รวมท้ังปรึกษำกับผู้เช่ียวชำญจำกต่ำงประเทศ	 เพ่ือให้ดำต้ำ	
เซ็นเตอร์มีควำมเหมำะสมกับผู้ใช้งำนสูงสุด	 เปิดกว้ำงให้ลูกค้ำสำมำรถเลือกใช้บริกำรได้อย่ำงเสรี	(Carrier	Neutral)	 ภำยใต้
มำตรฐำนกำรให้บริกำรท่ีมีประสิทธิภำพและควำมเร็วสูง	โดยในกำรออกแบบนั้น	ได้ด�ำเนินกำรจัดสร้ำงเป็นอำคำร	3	 ช้ันและ
แยกอำคำรก�ำเนิดไฟฟ้ำ	(Generator)	 ออกจำกอำคำรหลัก	 เพ่ือป้องกันอุปกรณ์ของลูกค้ำท่ีมำใช้บริกำรจำกเสียงและแรงสั่น
สะเทือน	ในส่วนของพื้นท่ีชั้น	1	ด้ำนหน้ำ	สร้ำงเพ่ือให้เป็นพ้ืนท่ีรับรองลูกค้ำและด้ำนหลังสร้ำงเป็นพ้ืนท่ีจัดวำงอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
ซ่ึงได้สร้ำงฐำนรับน�้ำหนักซ่ึงสำมำรถรองรับได้ถึง	1,000	กิโลกรัมต่อตำรำงเมตรทุกช้ัน	ในส่วนของช้ัน	2	และช้ัน	3	ออกแบบ
และก่อสร้ำงเป็นพื้นท่ีส�ำหรับให้บริกำรรับฝำกข้อมูลและอุปกรณ์ของลูกค้ำ	 โดยมีกำรออกแบบพื้นท่ีของระบบสนับสนุนแยก
จำกพื้นท่ีให้บริกำรลูกค้ำ	 กันผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องไม่ให้เข้ำถึงพ้ืนท่ีให้บริกำรลูกค้ำได้โดยง่ำย	 เพื่อควำมปลอดภัยสูงสุด	 และยังมี
ฐำนรองรับพิเศษเพื่อให้สำมำรถรับน�้ำหนักเพ่ิมได้ถึง	1,300	กิโลกรัมต่อตำรำงเมตร	(266.26	ปอนด์ต่อตำรำงฟุต)	ซ่ึงสำมำรถ
รองรับอุปกรณ์ได้ทุกรูปแบบตำมท่ีลูกค้ำต้องกำรใช้งำน	โดยมีรำยละเอียดเพ่ิมเติมดังนี้

1. กำรก่อสร้ำงอำคำร

สร้ำงตำมข้อก�ำหนด	TIER	3	 ซ่ึงดำต้ำเซ็นเตอร์ของบริษัทฯ	 ออกแบบให้มีระบบสำธำรณูปโภค
ส�ำรอง	(Redundant	 Infrastructure)	 เพื่อลดโอกำสกำรเกิดควำมผิดพลำดของระบบ	 รวมท้ังมี
ระบบจ่ำยไฟฟ้ำส�ำรอง	 และได้มีกำรออกแบบให้ใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 รวมท้ังรองรับ
กำรเกิดเหตุร้ำย	เช่น	ภัยธรรมชำติ	และอัคคีภัย	เป็นต้น

2. ระบบท�ำควำมเย็น

มีระบบท�ำควำมเย็นท่ีมีประสิทธิภำพซ่ึงคอยวัดและควบคุมให้อุณหภูมิอยู่ท่ีระดับท่ีเหมำะสมท่ีสุด
ส�ำหรับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์	คือ	ประมำณ	18-27	องศำเซลเซียส	และให้มีควำมช้ืนประมำณร้อย
ละ	50	±	ร้อยละ	10	รวมท้ังบรษัิทฯ	ออกแบบให้มีกำรตดิตัง้ระบบท�ำควำมเย็นส�ำรอง	เพือ่ใช้ในกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน	ท้ังนี้	กำรติดตั้งระบบท�ำควำมเย็นท่ีมีประสิทธิภำพจะท�ำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	และมีอำยุกำรใช้งำนท่ียำวนำนข้ึน
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3. ระบบกำรรักษำ 
ควำมปลอดภัย

มีกำรติดตั้งระบบรักษำควำมปลอดภัยท่ีเช่ือถือได้	 กล่ำวคือ	 มีระบบรักษำควำมปลอดภัยตั้งแต่
ระบบควบคุมกำรเข้ำออกตัวอำคำรและห้องเซิร์ฟเวอร์	ท่ีรองรับกำรยืนยันตัวตนสูงสุดถึง	3	ระดับ	
(3-Factor	Authentication)	 ระบบกล้องวงจรปิดท่ัวอำคำรท้ังภำยนอกและภำยในห้องเซิร์ฟเวอร์
และสำมำรถบันทึกภำพย้อนหลังได้ไม่ต�่ำกว่ำ	90	วัน	รวมท้ังติดตั้งระบบตรวจจับน�้ำรั่วซึม	ระบบ
ตรวจจับควันไฟควำมเร็วสูง	และระบบดับเพลิงอัตโนมัติท่ีทันสมัย	ท่ีใช้สำรเคมีท่ีไม่เป็นอันตรำย
ต่อคนและสิ่งแวดล้อม	 เพื่อรักษำควำมปลอดภัยให้แก่อุปกรณ์	 และข้อมูลของลูกค้ำ	 ตลอดจน
สร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ลูกค้ำโดยได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำน	ISO	9001:2015	,ISO/IEC	27001

4. ระบบกำร 
ติดต่อส่ือสำร

เป็นศูนย์รวมของโครงข่ำย	Interlink	Fiber	Optic	Network	 จำกท่ัวทุกภูมิภำคของประเทศไทย	
จึงท�ำให้สำมำรถใช้งำนเชื่อมต่อกับโครงข่ำยของอินเตอร์ลิ้งค์	 และผู้ให้บริกำรรำยอ่ืนๆ	 ได้ง่ำย
และสะดวกรวดเร็ว	 และมีประสิทธิภำพ	 พร้อมด้วยทีมงำนท่ีท�ำหน้ำท่ีในกำรดูแลเรื่องกำรเช่ือม
ต่อ	 นอกจำกนั้นยังสำมำรถเช่ือมต่อกับโครงข่ำยเคเบิลใยแก้วน�ำแสงของบริษัทฯ	 ท่ีเช่ือมต่อไป
ยังระบบอินเทอร์เน็ตภำยในประเทศ	(National	Internet	Exchange	-	NIX)	ขนำด	80	Gbps	และ
ต่ำงประเทศ	(International	Internet	Gateway	-	IIG)	ขนำด	40	Gbps

	 โดยกำรให้บริกำรพื้นท่ีดำต้ำเซ็นเตอร์ของบริษัทฯ	แบ่งออกเป็น	3	ประเภท	ดังนี้
 1) Co-Location 

	 เป็นบริกำรท่ีลูกค้ำดำต้ำเซ็นเตอร์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	 ใช้บริกำรในปัจจุบัน	 โดยเป็นบริกำรรับฝำกวำงเครื่องเซิร์ฟเวอร์
ของลูกค้ำในพื้นท่ีส่วนตัวท่ีทำงบริษัทฯ	 จัดเตรียมไว้เป็นกำรเฉพำะส�ำหรับลูกค้ำแต่ละรำย	 โดยมีทีมวิศวกรของบริษัทฯ	 
คอยเฝ้ำระวังแก้ไขปัญหำและให้บริกำรทำงด้ำนเทคนิคตลอด	24	ช่ัวโมง	ทุกวันไม่มีวันหยุด	และบริกำร	SMS	แจ้งเตือนเม่ือมี
กำรท�ำงำนท่ีผิดปกติซ่ึงช่วยให้ผู้ใช้บริกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับอุปกรณ์และต้นทุนกำรบริหำรงำน	ลูกค้ำท่ีใช้บริกำรประเภท
นีม้กัจะเป็นกลุม่ผูใ้ช้งำนทีม่เีครือ่งเซร์ิฟเวอร์เป็นของตนเองหำกแต่มองหำสถำนทีท่ีม่รีะบบต่ำงๆ	ทีเ่หมำะสมและครบวงจร	เช่น	
ระบบรักษำควำมปลอดภัย	ระบบส�ำรองไฟฟ้ำ	หรือระบบกำรเช่ือมต่อ	เช่น	กลุ่มบริษัทขนำดกลำงถึงขนำดใหญ่ท่ีต้องกำรควำม
ปลอดภัยสูงหรือกลุ่มลูกค้ำองค์กรท่ีต้องกำรกระจำยควำมเสี่ยงของกำรตั้งระบบอยู่ท่ีท่ีเดียว	เป็นต้น

	 ท้ังนี้	ส�ำหรับกำรให้บริกำรรับฝำกวำงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้ำนั้นลูกค้ำสำมำรถเลือกรูปแบบในกำรบริกำรได้	ท้ังในรูป
แบบกำรให้บริกำรตำมขนำดพื้นท่ีท่ีลูกค้ำก�ำหนด	หรือตำมจ�ำนวนตู้เซิร์ฟเวอร์ของลูกค้ำก็ได	้
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 2) Virtual Server 

	 เป็นกำรให้บริกำรเซิร์ฟเวอร์เสมือนคุณภำพสูงซ่ึงกำรท�ำงำนในแต่ละเซิร์ฟเวอร์นั้นจะแยกกันอย่ำงอิสระ	 โดยผู้ใช้บริกำร
สำมำรถเลือกสรร	ในเรื่องของขีดควำมสำมำรถ	เช่น	CPU	RAM	Hard	Disk	ระบบปฏิบัติกำร	ตลอดจนโปรแกรมกำรใช้งำน	
และแอพพลิเคช่ันต่ำงๆ	ได้อย่ำงอิสระตำมควำมต้องกำร	จึงท�ำให้มีควำมยืดหยุ่นในกำรใช้งำนและรองรับกำรอัพเกรดได้อย่ำง
สะดวกและรวดเร็ว	นอกจำกนั้น	ยังมีทีมวิศวกรของบริษัทฯ	คอยเฝ้ำระวัง	แก้ไขปัญหำ	และให้บริกำรทำงด้ำนเทคนิคตลอด	24	
ช่ัวโมง	ทุกวันไม่มีวันหยุด	และบริกำร	SMS	แจ้งเตือนเม่ือมีกำรท�ำงำนท่ีผิดปกติ	ท้ังนี้	บริกำรดังกล่ำวเข้ำมำมีบทบำทในระบบ
ปัจจุบันมำกข้ึน	เพรำะสำมำรถลดปัญหำ	กำรจัดซ้ือเซิร์ฟเวอร์แยกในแต่ละหน่วยงำนและโครงกำร	ท�ำให้ลดในส่วนท่ีไม่จ�ำเป็น
และปรับขนำดตำมควำมต้องกำรให้เหมำะสมกับแต่ละงำนมำกข้ึน	ซ่ึงช่วยให้ผู้ใช้บริกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับอุปกรณ์	เช่น	
เครื่องเซิร์ฟเวอร์ขนำดใหญ่	คุณภำพสูง	 เพื่อมำรองรับบริกำรแอพพลิเคช่ันต่ำงๆ	 เหมำะส�ำหรับกลุ่มผู้ใช้งำนท่ัวไปท่ีต้องกำร
มีเครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็นของตนเอง	เช่น	กลุ่มบริษัทขนำดกลำงถึงขนำดใหญ่	เจ้ำของเว็บไซต์ท่ีมีกำรใช้งำนทรัพยำกรสูง	และผู้
ท่ีต้องกำรควำมเสถียรท่ีสูงกว่ำท่ัวไป	เป็นต้น	ซ่ึงเล็งเห็นถึงควำมเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วของเทคโนโลยี	และมีควำมพร้อมท่ีจะ
ด�ำเนินธุรกิจโดยไม่ต้องลงทุนในอุปกรณ์	เพื่อเป็นกำรใช้งำนตำมจ�ำเป็นและตำมควำมเหมำะสมเท่ำนั้น

 3) Disaster Recovery Service 

	 เป็นกำรให้บริกำรจัดเตรียมพื้นท่ีส�ำหรับจัดวำงเซิร์ฟเวอร์	และพ้ืนท่ีท�ำงำนในกรณีเกิดเหตุขัดข้อง	หรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน	
โดยลูกค้ำสำมำรถปรับเปลี่ยนควำมต้องกำรภำยในศูนย์ส�ำรองข้อมูลได้ตำมควำมต้องกำร	 และบริษัทฯ	 จะมีทีมคอยเฝ้ำระวัง	
แก้ไขปัญหำ	และให้บริกำรทำงด้ำนเทคนิคตลอด	24	ช่ัวโมง	ทุกวันไม่มีวันหยุด	ซ่ึงช่วยให้ผู้ใช้บริกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยด้ำน
กำรพื้นที่และต้นทุนกำรบริหำรงำน	เหมำะส�ำหรับกลุ่มผู้ใช้งำนทั่วไปที่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรส�ำรองข้อมูล	เช่น	กลุ่มบริษัทขนำด
กลำงถึงใหญ่	และกลุ่มธนำคำรและหลักทรัพย์เป็นต้น
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 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายส�าหรับการให้บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์
	 บริษัทฯ	 มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้ำ	 กลุ่มธุรกิจขนำดกลำงถึงขนำดใหญ่	 กลุ่มธนำคำรและบริษัทหลักทรัพย์	 ซ่ึงบริษัทฯ	 มีกำร 
น�ำเสนอบริกำรและเลือกสรรประเภทของบริกำรให้เหมำะกับวัตถุประสงค์ของลูกค้ำแต่ละรำย	โดย	ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2562	
ดำต้ำเซ็นเตอร์ของบริษัทฯ	มีผู้ใช้บริกำรแล้วประมำณร้อยละ	95	ของพ้ืนท่ีท้ังหมด		

 กลยุทธ์การแข่งขัน
 1. กำรสร้ำงศูนย์รับฝำกข้อมูลและศูนย์ส�ำรองข้อมูลท่ีแตกต่ำง

	 บริษัทฯ	 เล็งเห็นถึงกำรให้บริกำรศูนย์รับฝำกข้อมูลและศูนย์ส�ำรองข้อมูลปัจจุบันล้วนแล้วแต่ให้บริกำรอยู่ในศูนย์ท่ี 
จดัสร้ำงข้ึนในอำคำรท่ีมอียู่แล้ว	ซ่ึงมข้ีอจ�ำกดัในกำรออกแบบและให้บรกิำร	เช่น	กำรรบัน�ำ้หนกัของพืน้ท่ีไม่ได้ถกูออกแบบ
มำโดยเฉพำะ	ซ่ึงอำคำรโดยปกติจะสำมำรถรับน�้ำหนักได้ประมำณ	300	กิโลกรัมต่อตำรำงเมตร	ซ่ึงไม่เพียงพอท่ีจะรองรับ
อปุกรณ์คอมพวิเตอร์รุน่ใหม่ๆ	ในปัจจบัุนท่ีมนี�ำ้หนกัมำกได้	หรอืควำมสงูจำกพืน้ถงึเพดำนในแต่ละช้ันท่ีไม่เพยีงพอส�ำหรบั
กำรจัดวำงระบบสนับสนุนภำยใน	Data	Center	ให้ได้ตำมมำตรฐำน	นอกเหนือจำกนั้นกำรสร้ำง	Data	Center	อยู่ภำยใน
อำคำรเดียวกันกับองค์กรอื่นๆ	 หรือมีกำรด�ำเนินกำรธุรกิจอ่ืนๆ	 ขององค์กรร่วมด้วยนั้น	 ยังส่งผลให้ไม่สำมำรถดูแลและ
ควบคมุระบบไฟฟ้ำภำยในอำคำรได้โดยอิสระซ่ึงหำกเกดิปัญหำในระบบไฟฟ้ำภำยในอำคำร	อำจจะส่งผลกระทบต่ออปุกรณ์
ท่ีวำงอยู่ภำยในศนูย์รบัฝำกข้อมูลและศนูย์ส�ำรองข้อมูล	เป็นต้น	ด้วยเหตผุลหลำยประกำรดงัท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นท�ำให้บรษัิทฯ	
เลือกท่ีจะก่อสร้ำงศูนย์รับฝำกข้อมูลและศูนย์ส�ำรองข้อมูลข้ึนมำใหม่โดยเริ่มตั้งแต่กำรเลือกสถำนท่ีโดยปรำศจำกผู้เช่ำรำย
อ่ืน	กำรออกแบบเพื่อเป็นศูนย์รับฝำกข้อมูลและศูนย์ส�ำรองข้อมูลโดยเฉพำะ	ออกแบบควำมสูงระหว่ำงช้ันให้เพียงพอท่ีจะ
รองรับข้อก�ำหนดกำรก่อสร้ำงตำมมำตรฐำน	และรวมถึงกำรรับน�้ำหนักและรำยละเอียดอ่ืนๆ	ท้ังหมด	ท�ำให้ลูกค้ำท่ีมำใช้
บริกำรของบริษัทฯ	ได้รับคุณภำพและมำตรฐำนท่ีถูกต้องตำมหลักสำกลและเพิ่มควำมเช่ือม่ันหำกมีกำรตรวจสอบอีกด้วย

 2. กำรให้บริกำรตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร (Customized Solutions)

	 บริษัทฯ	มีแนวนโยบำยให้บริกำรตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร	(Customization)	อันเนื่องมำจำก	บริษัทฯ	เล็ง
เห็นถึงควำมต้องกำรท่ีผู้ใช้บริกำรอำจมีแตกต่ำงกันด้วยกำรออกแบบพื้นท่ีให้ระบบหลักสำมำรถรองรับควำมต้องกำร
ลูกค้ำได้มำกกว่ำมำตรฐำนและพื้นท่ีส�ำหรับให้บริกำรลูกค้ำเป็นพื้นท่ีโล่งพร้อมปรับปรุงและจัดสรรให้เหมำะกับลูกค้ำท�ำ
ให้บริษัทฯ	สำมำรถเสนอบริกำรได้อย่ำงหลำกหลำยและตรงกับควำมต้องกำรหลักของลูกค้ำ	 กล่ำวคือบริษัทฯ	สำมำรถ
ออกแบบพื้นท่ีให้บริกำรดังกล่ำวให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรลูกค้ำ	ซ่ึงเป็นกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกผู้ให้บริกำรรำยอื่น

 3. กำรมีโครงข่ำยเป็นของตนเอง

	 เนือ่งจำกผูใ้ช้บรกิำรฝำกข้อมูลและศนูย์ส�ำรองข้อมลูนัน้จ�ำเป็นท่ีจะต้องเช่ือมต่อระบบท่ีฝำกไว้เข้ำกบัระบบท่ีส�ำนกังำน
ใหญ่หรือส�ำนักงำนสำขำ	ซ่ึงจ�ำเป็นต้องท�ำงำนร่วมกับผู้ให้บริกำรโครงข่ำยเพ่ือท�ำให้กำรเช่ือมต่อเสร็จสมบูรณ์	เนื่องจำก	
Data	Center	ของบริษัทฯ	เป็นศูนย์รวมของโครงข่ำย	Interlink	Fiber	Optic	จำกท่ัวทุกภูมิภำคของประเทศไทยจึงท�ำให้
สำมำรถใช้งำนเช่ือมต่อกับเครือข่ำยส�ำนักงำนของลูกค้ำได้อย่ำงง่ำยดำย	 สะดวกรวดเร็ว	 และมีประสิทธิภำพ	 ซ่ึงพร้อม
ด้วยทีมงำนท่ีท�ำหน้ำท่ีในกำรดูแลเรื่องกำรเช่ือมต่อตลอด	24	ช่ัวโมง	
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 4. กำรรับประกันคุณภำพด้วยบริกำรท่ีสูงกว่ำมำตรฐำนท่ี Service Level Agreement (SLA) 99.982%

	 บริษัทฯ	 ด�ำเนินกำรสร้ำงศูนย์รับฝำกข้อมูลและศูนย์ส�ำรองข้อมูลตำมมำตรฐำน	TIER	3	 ซ่ึงออกแบบเพ่ือรองรับ
คุณภำพบริกำรท่ีระดับไม่ต�่ำกว่ำ	99.982%	โดยให้ควำมส�ำคัญกับระบบไฟฟ้ำและระบบท�ำควำมเย็น	ซ่ึงเป็นหัวใจส�ำหรับ
ธุรกิจดำต้ำ	เซ็นเตอร์	โดยกำรออกแบบให้ระบบไฟฟ้ำจะต้องสำมำรถท�ำงำนได้ตลอดเวลำ	และมีระบบส�ำรองท่ีเพียงพอ
ในกรณีท่ีไฟฟ้ำขัดข้อง	 ไฟดับ	 และระบบควำมเย็นท่ีสำมำรถรองรับกำรควบคุมอุณหภูมิให้เหมำะสมได้ท่ี	18-27	 องศำ
เซลเซียสตลอดเวลำ	และวัดเป็นค่ำประสิทธิภำพกำรใช้ไฟฟ้ำ	(PUE)	ต�่ำกว่ำ	2	นอกจำกนี้	 บริษัทฯ	 ยังมีทีมวิศวกร	 ท่ี
คอยเฝ้ำระวัง	แก้ไขปัญหำ	และให้บริกำรทำงด้ำนเทคนิคตลอด	24	ช่ัวโมง	ทุกวันไม่มีวันหยุด

	 อีกท้ัง	 บริษัทฯ	 ได้ด�ำเนินกำรภำยใต้นโยบำยบริหำรงำนอย่ำงเป็นระบบเพื่อป้องกันควำมผิดพลำดอันอำจเกิดจำก
บุคคล	(Human	Error)	 ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งำน	 โดยมีกำรตรวจวัดและรับรองมำตรฐำนจำกหน่วยงำนภำยนอก	
ISO	9001:	2015,	ISO/IEC	27001:	2013	และ	ISO/IEC	ซ่ึงเป็นเครื่องยืนยันถึงมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้
บริกำรท่ีมีคุณภำพระดับสำกล

 ภาพรวมอุตสาหกรรมและแนวโน้ม
	 ตลำดบริกำรสื่อสำร	(Communication	Service)	เป็นตลำดท่ีเป็นสัดส่วนหลักของตลำดสื่อสำรโดยคิดเป็นสัดส่วนมำกกว่ำ 
ร้อยละ	50	ตลอดหลำยปีท่ีผ่ำนมำ	ตลำดบริกำรสื่อสำรมีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ	3	ต่อปี	โดยท่ีตลำดบริกำรสื่อสำรสำมำรถ
จ�ำแนกออกเป็น	

ตลำดบริกำรโทรศัพท์ประจ�ำท่ี 
(Fixed Line Service)

ตลำดบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
(Mobile Service) 

ตลำดบริกำรอินเทอร์เน็ต  
(Internet Service) 

ตลำดบริกำรโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศ 
(International Calling Service) และ

ตลำดบริกำรส่ือสำรข้อมูล 
(Data Communication Service)

	 ถึงแม้ว่ำกำรใช้บริกำรโทรศัพท์ประจ�ำท่ี	และบริกำรโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศท่ีลดลง	เนื่องจำกผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรม
กำรติดต่อสื่อสำรจำกบริกำรโทรศัพท์ประจ�ำท่ีและบริกำรโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศในอดีตเป็นบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	 และ
อุปกรณ์พกพำอื่นๆ	รวมท้ังกำรสื่อสำรผ่ำน	Application	ต่ำงๆ	อย่ำงไรก็ตำม	ตลำดบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	 ซ่ึงเป็นตลำดท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของตลำดบริกำรสื่อสำร	ยังคงจะขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง	โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกำรให้บริกำรสื่อสำรข้อมูล	(Non	Voice)	
ผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	ซ่ึงเป็นผลมำจำกควำมครอบคลุมของกำรให้บริกำร	3G	คลื่นควำมถี่ย่ำน	2100	MHz	ระดับรำคำอุปกรณ์
เคลื่อนท่ีพกพำท้ังโทรศัพท์สมำร์ทโฟน	และแท็บเล็ตลดต�่ำลง	และกำรใช้งำนสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้หน้ำใหม่ท้ังผู้สูงวัยและ
เยำวชนเพิ่มมำกข้ึน
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 นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)
	 จำกข้อมูลของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร(http://eng.mict.go.th/view/1/Digital%20Economy) 
ในปี	2557	รฐับำลได้ประกำศนโยบำยดจิติอลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	(Digital	Economy)	ซ่ึงเป็นนโยบำยท่ีส�ำคญัเกีย่วกบักำรน�ำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ให้เข้ำกับกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคม	ซ่ึงเป็นนโยบำยท่ีเอ้ือประโยชน์ต่ออุตสำหกรรม
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร	(ICT)	 ในอนำคตเป็นอย่ำงย่ิง	 โดยนโยบำยดังกล่ำวมุ่งเน้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ดิจิทัล	 โดยมีเป้ำหมำยเพื่อให้กำรเชื่อมต่อข้อมูลครอบคลุมทุกพื้นท่ี	 มีขนำดท่ีเพียงพอกับกำรใช้งำน	 มีเสถียรภำพท่ีม่ันคง 
ผู้บริโภคสำมำรถเข้ำถึงกำรเช่ือมต่อได้ในรำคำท่ีเหมำะสม	 เพื่อเป็นพื้นฐำนไปสู่กำรต่อยอดกิจกรรมกำรพัฒนำประเทศ 
ท้ังทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีประสิทธิภำพสูงสุด	โดยโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัล	หมำยถึง	โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ	(IT)	โทรคมนำคม	(Telecommunication)	และกำรแพร่ภำพกระจำยเสียง	(Broadcast)	รวมท้ังกำรหลอมรวมของ
เทคโนโลยี	(Convergence)	ท้ังสำมด้ำนท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ในกำรพัฒนำดิจิตอล	เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

 โดยแนวทางขับเคลื่อนกรอบยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
 1. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัล (Hard Infrastructure)

	 รัฐจะเร่งพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพ่ือให้โครงข่ำยกำรสื่อสำรครอบคลุมท่ัวประเทศ	 มีขนำดเพียงพอต่อกำรใช้งำน	
มีเสถียรภำพในรำคำท่ีเหมำะสม	 ท�ำให้ประเทศไทยมีโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรสื่อสำรหรือบรอดแบนด์ควำมเร็วสูงมำกท่ีมี
เสถียรภำพและมีรำคำถูก	พร้อมให้บริกำรส�ำหรับธุรกิจต่ำงชำติท่ีจะเข้ำมำลงทุนในประเทศไทยท้ังในธุรกิจ	ICT	เอง	เช่น	
กำรตั้ง	Data	Center	กำรให้บริกำร	Cloud	Computing	กำรมำร่วมทุนในธุรกิจโทรคมนำคม	และซอฟต์แวร์แอพพลิเคช่ัน	
หรือธุรกิจอื่นๆ	ท่ีใช้ประโยชน์จำกกำรสื่อสำรท่ีมีคุณภำพในกำรเช่ือมต่อกับโลก

 2. กำรสร้ำงควำมม่ันคงปลอดภัย และควำมเชื่อม่ันในกำรท�ำธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Soft Infrastructure)
	 รัฐจะเร่งทบทวน	 ปรับปรุง	 ยกร่ำงกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัลทุกฉบับ	 โดยมีกฎหมำย 
กฎระเบียบด้ำนกำรลงทุนและก�ำกับดูแลด้ำนโทรคมนำคม	(และอินเทอร์เน็ต)	 ท่ีทันสมัย	 เป็นธรรมต่อทุกฝ่ำย	 รวมถึงมี
กฎหมำย	กฎระเบียบ	และแนวทำงปฏิบัติท่ีชัดเจนในเรื่องควำมม่ันคงปลอดภัยของระบบดิจิทัล	และกำรคุ้มครองข้อมูล
ประเภทต่ำงๆ	เป็นกำรเพิ่มควำมเช่ือมั่น	และสร้ำงบรรยำกำศท่ีดี	เพ่ือดึงดูดนักลงทุนจำกต่ำงประเทศ

 3. โครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อส่งเสริมกำรให้บริกำร (Service Infrastructure)
	 นอกจำกกำรพัฒนำประเทศไทยมีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรให้บริกำรท่ีครอบคลุม	 และมีมำตรฐำน	 เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมบริกำรผ่ำนระบบดิจิทัลต่ำงๆ	ของท้ังภำครัฐ	และเอกชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและคุณภำพสูงมำก	โดยมีต้นทุน
ต�่ำกว่ำเดิมมำก	สิ่งท่ีจ�ำเป็นต้องด�ำเนินกำรควบคู่กันไปก็คือ	กำรส่งเสริมกำรให้บริกำร

	 รัฐจะเร่งยกระดับกำรให้บริกำร	e-Government	โดยกำรเช่ือมโยงข้อมูลภำครัฐผ่ำน	Platform	ของรัฐ	เน้นบริกำรพื้น
ฐำนและบริกำรข้ำมหน่วยงำน	(รวมถึงกำรสร้ำงฐำนข้อมูลกลำง	ID	แห่งชำติ	และกำรจัดตั้งศูนย์กลำงข้อมูลภำครัฐ)	รวม
ถึงจัดเก็บเปิดเผย	และแลกเปลี่ยนข้อมูลภำครัฐ	ตำมมำตรฐำน	Open	Data	(และผลักดันให้มีกฎหมำยกำรพัฒนำ	Open	
Government	Data)	เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเช่ือมโยงข้อมูลผ่ำน	Application	Programming	Interface	(API)	และ
น�ำมำซ่ึงกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรใหม่ๆ	เชิงนวัตกรรมจำกภำครัฐและเอกชน

 4. กำรส่งเสริมและสนับสนุนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ (Digital Economy Promotion)
	 ภำครัฐจะกระตุ ้นเศรษฐกิจด้วยกำรสร้ำงระบบนิเวศดิจิตอลอย่ำงครบวงจร	 ท่ีมีผู ้ประกอบกำรดิจิทัล	 (Digital	
Entrepreneur)	เกิดใหม่จ�ำนวนมำก	และปรับเปลี่ยนวิธีกำรท�ำธุรกิจของผู้ประกอบกำรไทยในด้ำนต่ำงๆ	จำกกำรแข่งขัน
เชิงรำคำไปสู่กำรแข่งขันเชิงกำรสร้ำงคุณค่ำของสินค้ำและบริกำร	(Service	Innovation)	ท่ีผู้บริโภคพอใจสูงสุด
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	 ภำครัฐจะเพิ่มขีดควำมสำมำรถของภำคธุรกิจ	ให้สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของผลิตภัณฑ์/บริกำรด้วยกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและกำรต่อยอดนวัตกรรม	เช่น	กำรตั้งศูนย์บริกำร	Digital	Business	Analytic	ให้ผู้ประกอบกำร	SMEs	
กำรตั้งกองทุนสนับสนุนธุรกิจดิจิทัล	SMEs	กำรสร้ำง	National	APIs'	Platform	ส�ำหรับ	SMEs	กำรขยำยฐำนกำรพัฒนำ	
Service	Platform	ท่ีมีอยู่ให้รองรับบริกำรรูปแบบใหม่	รวมท้ังสร้ำง	Agile	e-Marketplace	บนระบบ	Cloud	Computing	
ท่ีมีควำมทันสมัยและสะดวกในกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรทำงธุรกิจ	(Business	Process)	 เพื่อส่งเสริมธุรกิจไทยโดย
เฉพำะในกลุ่มธุรกิจขนำดกลำงและขนำดเล็กตลอดจนกำรสร้ำงให้เกิดธุรกิจใหม่ด้วยกำรใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อสนับสนุน
กำรตลำดท้ังภำยในประเทศและต่ำงประเทศ

 5. ดิจิทัลเพื่อสังคมและทรัพยำกรควำมรู้ (Digital Society)
	 คือ	กำรพัฒนำสังคมดิจิทัลท่ีมีคุณภำพ	ด้วยกำรพัฒนำข้อมูลข่ำวสำร	และบริกำรของรัฐต่ำงๆ	ท่ีเอ้ืออ�ำนวยต่อคน
ทุกระดับ	ค�ำนึงถึงผู้ด้อยโอกำสให้สำมำรถเข้ำถึงได้ทุกท่ี	ทุกเวลำ	อย่ำงท่ัวถึง	เท่ำเทียมกันผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล	รวมท้ัง 
ประเทศไทยมีคลังทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล	และองค์ควำมรู้ของประเทศในรูปแบบดิจิตอลท่ีประชำชน
สำมำรถเข้ำถึงและสำมำรถเรียกข้อมูลมำใช้หรือน�ำไปวิเครำะห์ต่อยอดได้อย่ำงสะดวกง่ำยดำย	 ตอบสนองต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของโลก

 ส�ำหรับกำรบริหำรจัดกำรระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับ Digital Economy สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 ข้ันตอน ดังนี้

 1. Digital Commerce: ธุรกิจภำค Digital

	 เป็นกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรด�ำเนินกำรทำงธุรกิจหรือธุรกรรมเนื่องจำกควำมต้องกำรของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนแปลง
ไป	หรือท่ีในอดีตเรำเรียกว่ำ	E-Commerce	แต่ในปัจจุบันช่องทำงในกำรด�ำเนินกำรนั้นมีมำกกว่ำหนึ่งช่องทำง	ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรขำยผ่ำน	Website	กำรส่งผ่ำน	email	ขำยตรง	กำร	Post	ใน	Web	Board	และกระทู้ต่ำงๆ	สร้ำงควำมสนใจให้กับ
ผู้ใช้งำน	หรือช่องทำงอ่ืนๆ	โดยมีจุดประสงค์หลักเพ่ือท่ีจะสร้ำงให้เกิดปริมำณกำรเข้ำถึง	หรือ	Traffic	มำกท่ีสุด	ซ่ึงจะก่อ
ให้เกิดเป็นธุรกรรมข้ึนหำกทำงลูกค้ำตกลงหรือเลือกใช้บริกำร	นอกเหนือไปจำกกำรแนะน�ำบริกำรแล้วยังรวมไปถึงกำรท�ำ
ธุรกรรมทำงกำรเงินผ่ำนทำงช่องทำงท่ีน�ำเอำเทคโนโลยีเข้ำมำประยุกต์	เช่นกำรจ่ำยเงินออนไลน์	ผ่ำนทำงโทรศัพท์	หรือ
กำรโอนเงินผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต	เป็นต้น

 2. Digital Transformation: กำรประยุกต์ใช้ภำค Digital

	 กำรน�ำเอำเทคโนโลยีดิจิทัลต่ำงๆ	มำประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่ำทำงธุรกิจนอกเหนือจำกด้ำนกำรค้ำ	โดยเฉพำะในด้ำน
ประสิทธิภำพในกำรท�ำธุรกิจ	 ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรท�ำงำน	ลดต้นทุน	กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำเพ่ือเพิ่มควำมพึงพอใจของลูกค้ำ	เช่น	กำรจัดท�ำ	Website	ในรูปแบบท่ีสำมำรถแสดงผลได้ในอุปกรณ์พกพำต่ำงๆ	
กำรพัฒนำ	Social	Media	เพื่อให้สร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำเพ่ิมข้ึน	รวมถึงกำรวิเครำะห์ข้อมูลของลูกค้ำจำกช่องทำง	
Digital	
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 3. Digital Consumption: กำรบริโภคภำค Digital

	 คือกำรท่ีน�ำเอำเทคโนโลยีมำใช้เป็นช่องทำงในกำรซ้ือขำยแลกเปลี่ยนสินค้ำหรือบริกำร	 ทดแทนกำรซ้ือขำยท่ีมีอยู่
เดิม	 โดยเป็นกำรน�ำเอำเทคโนโลยีท้ังกำรสื่อสำรและกำรท�ำธุรกรรมต่ำงๆ	 มำประยุกต์ให้เกิดประสิทธิภำพในกำรใช้และ
เกิดควำมสะดวกสบำยท่ีมำกข้ึน	 เช่น	 ในอดีต	 ในกำรซ้ือขำยเสื้อผ้ำ	 ผู้ท่ีต้องกำรสินค้ำจ�ำเป็นท่ีจะต้องเดินทำงไปยังร้ำน
ค้ำนั้นๆ	และท�ำกำรลองสินค้ำ	ก่อนจะเกิดเป็นกำรซ้ือขำยข้ึนมำจริง	แต่ในปัจจุบัน	ผู้ใช้งำนอำจจะเพียงแค่เข้ำไปตรวจดู
รำยกำรสินค้ำท่ีขำยอยู่ตำม	Social	Media	เช่น	Instagram	Facebook	Web	Site	ต่ำงๆ	เป็นต้น	หำกพอใจก็น�ำไปสู่กำร
ติดต่อสื่อสำรในช่องทำงต่ำงๆ	ไม่ว่ำจะเป็น	Line	Messenger	Email	เป็นต้น	ท้ังนี้ด้วยประสิทธิภำพหรือควำมรวดเร็วท่ี
เพิ่มมำกข้ึนท�ำให้กำรบริโภคของผู้บริโภคนั้นเพ่ิมสูงข้ึนตำมไปด้วย

	 เพือ่รองรบันโยบำยดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	(Digital	Economy)	กำรปรบัปรงุโครงสร้ำงพืน้ฐำนเพือ่ให้รองรบักำรเพิม่
ข้ึนของธุรกรรมหรือเพ่ือเป็นช่องทำงเพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถเข้ำถึงได้มำกข้ึน	เช่น	กำรพัฒนำด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรอินเทอร์เน็ต	
ของผู้ใช้งำนโดยท่ัวไปไม่ว่ำจะเป็น	ADSL	หรือเทคโนโลยี	Fiber	Optic	(FTTX)	ซ่ึงล้วนแล้วแต่ต้องมีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้น
ฐำนหลัก	เช่น	โครงข่ำยโทรคมนำคม	เพื่อให้สำมำรถรองรับปริมำณข้อมูลท่ีเพ่ิมมำกข้ึน	รวมถึงกำรพัฒนำเสถียรภำพในกำร
รับส่งข้อมูล	

	 หำกวเิครำะห์ควำมพร้อมในกำรก้ำวสูย่คุ	Digital	Economy	จะพบว่ำประเทศไทยยังตำมหลงัประเทศใกล้เคยีง	เช่น	สงิคโปร์
และเกำหลีใต้อยู่พอสมควร	โดยประเทศไทยยังสำมำรถพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ	ได้อีกมำก	ไม่ว่ำจะเป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน	กำรใช้
งำนของท้ังภำครัฐ	ภำคธุรกิจและภำคประชำชน

	 โดยในปี	2562	ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่	43	ของโลก	ขึ้นจำกอันดับที่	47	ในปีที่ผ่ำนมำ	ส�ำหรับดัชนีนวัตกรรมโลก	(Global	
Innovation	Index)	ดังแสดงในแผนภำพด้ำนล่ำง

ท่ีมา	:	https://techsauce.co/news/global-innovation-index
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ท่ีมา	:	https://www.msn.com/en-ph/money/topstories/global-innovation-index-2019/ar-AAEQYyv

	 จะเห็นได้ว่ำ	ใน	10	อันดับแรก	มีเพียงสิงคโปร์ประเทศเดียวท่ีอยู่ในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก	ตำมด้วยประเทศเกำหลีใต้	และ	
ญ่ีปุ่น	ในอันดับต่อๆมำ

	 นอกจำกนี้แล้ว	IMD	WORLD	DIGITAL	COMPETITIVENESS	RANKING	2019	 ได้จัดอันดับกำรแข่งขันด้ำนดิจิทัล
โลก	(World	Digital	Competitiveness	Ranking)	ประเทศไทยเลื่อนลงมำเล็กน้อยอยู่ในอันดับท่ี	40	ในปี	2562	จำกอันดับท่ี	
39	ในปี	2561	โดยปัจจัยท่ีน�ำมำพิจำรณำคือเรื่อง	ควำมรู้ควำมสำมำรถ	เทคโนโลยี	และควำมพร้อมส�ำหรับอนำคต	(Future	
Readiness)	

	 สถำบัน	IMD	World	Competitiveness	Center	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	ได้เผยแพร่รำยงำน	IMD	World	Competitiveness	
Yearbook	2019	 ซ่ึงเป็นกำรรำยงำนกำรจัดอันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศต่ำงๆ	63	 ประเทศท่ัวโลก 
โดยจำกผลกำรจัดอันดับดังกล่ำว	พบว่ำในปีนี้	สหรัฐอเมริกำยังคงมำเป็นอันดับท่ี	1	และตำมด้วยสิงคโปร์ในอันดับท่ี	2	สวีเดน
ครองอันดับ	3	ส่วนเดนมำร์คและสวิสเซอร์แลนด์ก็ยังคงอยู่ในอันดับ	4	และ	5	ตำมล�ำดับเช่นกัน

ท่ีมา	:	IMD	World	Competitiveness	Center	by	Bangkok	Post	Graphics

	 หำกวิเครำะห์ถึงกำรเข้ำถึงระบบ	3G	หรือ	4G	ซ่ึงเกิดขึ้นได้จำกโครงขำ่ยพ้ืนฐำนท่ีมีพัฒนำกำรท่ีดีข้ึนกล่ำวคือมีกำรประมูล
คลื่นออกมำให้ผู้ให้บริกำรได้เริ่มให้บริกำรท�ำให้อัตรำกำรใช้งำนโทรศัพท์มือถือระบบดังกล่ำวเพ่ิมสูงข้ึนไปอยู่ท่ี	121%	สูงกว่ำ
ท้ังเกำหลีใต้และมำเลเซีย	แต่หำกดูกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต	ต่อประชำกรแล้วจะพบว่ำยังไม่สูงมำกนักเพียง	23%	คำดว่ำเป็น
ผลมำจำกควำมพร้อมและควำมครอบคลุมของระบบโครงข่ำยท่ียังรองรับข้อมูลขนำดใหญ่ท่ีมีกำรขยำยมำกข้ึนในปัจจุบันได้ไม่
ดีพอ

	 หำกพิจำรณำถึงกำรท�ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์	 พบว่ำประเทศไทยเติบโตอย่ำงรวดเร็วท่ีประมำณร้อยละ	20	 ต่อปี 
ในขณะท่ีมูลค่ำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยยังมีขนำดเล็กเม่ือเทียบกับมำเลเซียและเกำหลีใต้	นอกจำกนี้กำรใช้งำน 
โซเชียลมีเดียของประเทศไทยเติบโตรวดเร็วมำกถึงร้อยละ	33	และมีอัตรำกำรใช้โซเชียลมีเดียสูงถึงเกือบครึ่งหนึ่งของประชำกร
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	 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อตลำดสื่อสำรในปี	2562

ปัจจัยบวก ปัจจัยลบ
• Mobile/Apps	ถูกใช้เป็นแพลตฟอร์มทำงกำรตลำดและกำรขำย	

• ควำมคุ้นชินของผูใ้ช้บรกิำรทำงออนไลน์มีมำกข้ึนท้ัง	e-Transaction	
และ	e-Commerce	

• ระบบบริกำรอัตโนมัติ/บริกำรตนเอง	 เริ่มถูกน�ำมำใช้งำนอย่ำง 
แพร่หลำย	

• IoT	 เป็นท่ีสนใจและให้ควำมส�ำคัญแพร่หลำยมำกข้ึน	 ท้ังในภำค
เกษตรและอุตสำหกรรม	

• ควำมตื่นตัวด้ำนควำมปลอดภัย	ท้ังด้ำน	Physical	และ	Cyber	

• โครงกำรอินเทอร์เน็ตประชำรัฐ	(อินเทอร์เน็ตหมู่บ้ำน) 
ท่ีพร้อมใช้งำน	

• โครงกำรด้ำนกำรพัฒนำพื้นท่ีเศรษฐกิจภำคตะวันออก	(EEC) 
เกิดกำรลงทุนภำครัฐและเอกชน

• กำรเน้นเรื่องกำรเข้ำถึงกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต	โดยภำครัฐ

• กำรผลักดันให้ทุกหน่วยงำนปรับใช้เทคโนโลยีในกำรด�ำเนินกำร

• กำรน�ำเอำเทคโนโลยีมำเพิ่มประสิทธิภำพให้กับกำรท�ำงำนของ
หน่วยงำนเอกชน

• กำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำ	

• ควำมไม่แน่นอนทำงเศรษฐกิจ	 ส่งผลต่อกำรลงทุน
ภำคเอกชน	และกำรใช้จ่ำยภำคครัวเรือน	

• ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยงบประมำณภำครัฐใน
โครงกำรด้ำนระบบเครือข่ำยและกำรสื่อสำร	

• กำรถูก	Disrupt	 จำกเทคโนโลยีดิจิทัล	 ท�ำให้ธุรกิจ
บำงประเภทต้องลดขนำดหรือลดสำขำลง	 เช่น	 
ค้ำปลีกและธนำคำรจึงกระทบต่อผู้ขำยอุปกรณ์และ
ให้บริกำรติดตั้งท่ีมีฐำนจำกลูกค้ำ	

ท่ีมา	:	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	และการวิเคราะห์ของบริษัท

แนวโน้มเทคโนโลยี

• OTT	Service:	จำกกำรพัฒนำโครงข่ำยควำมเร็วสูงท้ังแบบใช้สำยและไร้สำย	ท�ำให้เกิดบริกำรคอนเทนท์ผ่ำนทำงออนไลน	์
เช่น	IPTV	หรือ	Video	on	demandโดยผู้ให้บริกำรไม่ต้องมีกำรลงทุนโครงข่ำยของตนเอง

• Mobile	Payment:	 กำรท�ำธุรกรรมผ่ำนเครือข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	 โดยตัดเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร	 บัตรเครติด	 หรือบัญชี
อิเล็กทรอนิกส์

• Cyber	Security:	กำรป้องกันภัยคุกคำมออนไลน์	ท้ังข้อมูลส่วนบุคคล	ข้อมูลองค์กร	กำรหลอกลวง	โดยอำศัยช่องโหว่ต่ำงๆ 
ของระบบ	ICT	ท่ีภำคส่วนต่ำงๆ	ต้องให้ควำมส�ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงย่ิงข้ึน

• IoT/M2M:	มีกำรพัฒนำมำกข้ึนนอกเหนือจำก	Wearable	Device	หรือ	Mobile	Device	โดยจะมีแพลทฟอร์มกลำงส�ำหรับให้
อปุกรณ์ต่ำงๆ	สำมำรถสือ่สำรและทำงำนเชือ่มต่อกนัได้	ซ่ึงจะเกดิกำรน�ำไปใช้ในชวีติประจ�ำวนัท้ังส่วนบุคคลและธรุกจิย่ิงข้ึน

• Big	Data:	 มีควำมจ�ำเป็นต่อกำรสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันทำงธุรกิจและกำรตลำด	 เพื่อตอบควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำได้อย่ำงทันที

• FTTx:	 เป็นเทคโนโลยีสื่อสำรควำมเร็วสูง	 ท่ียังมีพื้นท่ีรองรับกำรขยำยตัวได้อีกมำก	 และรัฐให้ควำมส�ำคัญในกำรขยำย
บริกำรให้ท่ัวถึง

• SDN/NFV/Cloud:	 เป็นกำรใช้เทคโนโลยี	Virtualization	 และ	Cloud	 เพื่อบริหำรจัดกำรโครงข่ำยโทรคมนำคมอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ	เกิดควำมคล่องตัว	และลดต้นทุน

ท่ีมา	:	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)
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รายงานประจ�าปี 2562

3. ธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ (ENGINEERING)
 3.1 ภาพรวมและโอกาสของธุรกิจ
	 ธุรกิจวิศวกรรมและโครงกำรพิเศษสำมำรถเติบโตตำมกำรขยำยงำนเครือข่ำยโครงกำรของระบบไฟฟ้ำและกำรก่อสร้ำง	
ระบบสำธำรณูปโภค	รวมถึงระบบสำยสัญญำณสื่อสำร	ปัจจุบัน	บริษัทฯ	ต้องกำรปรับธุรกิจวิศวกรรม	ไปสู่ธุรกิจท่ีมีฐำนรำยได้
คงท่ี	ไม่ผันผวน	มุ่งเน้นอัตรำก�ำไรท่ีสูงข้ึน	สำมำรถเติบโตไปพร้อมกับกำรเติบโตของกลุ่มลูกค้ำหลัก	จำกกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ในสินค้ำและบริกำร	 ด้วยกำรน�ำเสนอในรูปแบบบูรณำกำรตั้งแต่ให้ค�ำปรึกษำ	 ออกแบบ	 จัดหำ	 พัฒนำ	 เช่ือมต่อแบบ	ติดตั้ง	
บ�ำรุงรักษำ	 ตลอดจนบริกำรด้ำนปฏิบัติกำรให้กับลูกค้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรบริกำรลูกค้ำ	 และมุ่งเน้น
ท�ำงำนโครงกำรรับเหมำวิศวกรรมไฟฟ้ำท่ีบริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เพำเวอร์	แอนด์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ำกัด	มีควำมเช่ียวชำญ

	 ในปี	2562	บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เพำเวอร์	แอนด์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ำกัด	วำงแผนน�ำเสนอโครงกำรประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศ
และสื่อสำรโทรคมนำคม	และ	ระบบขนส่งอัจฉริยะ	APM	พร้อมบริกำรแบบครบวงจร	ท่ีสอดประสำนประโยชน์	Synergy	กับ
บริษัทย่อย	ในกลุ่มอินเตอร์ลิ้งค์ฯ	และพันธมิตรทำงกำรค้ำ	สร้ำงมูลค่ำเพ่ิม	และรำยได้ประจ�ำ	เพ่ิมจำกเดิมให้เป็นบริกำรต่อย
อดจำกกำรขำยสินค้ำสำยสัญญำณ	สำย	Fiber	Optic	และ	ธุรกิจรับเหมำวิศวกรรมไฟฟ้ำ	ด้ำนสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง	สถำนีไฟฟ้ำ	
สำยไฟฟ้ำใต้ดิน	 และสำยไฟฟ้ำก�ำลังใต้ทะเล	 ซ่ึงสอดคล้องกับกำรเติบโตอย่ำงมำกของกำรลงทุนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวตักรรมใหม่ส่งเสรมิธรุกจิตำมแนวพฒันำประเทศ	Thailand	4.0	จำกหน่วยงำนเอกชนและรฐับำลต่ำงๆ	บรษัิทได้ปรบัเป้ำหมำย 
เน้นโครงกำรขนำดใหญ่และโครงกำรพิเศษ	เพ่ือตอบสนองกำรเติบโตธุรกิจของลูกค้ำ	ซ่ึงมีโครงกำร	ได้แก	่

	 1.	 กำรพัฒนำขยำยเครือข่ำยไฟฟ้ำ	 กำรไฟฟ้ำนครหลวงมีแผนลงทุนปรับปรุงและขยำยระบบจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำใน 
ปี	2560	-	2564	จ�ำนวน	84,694	ล้ำนบำท	โดยลงทุนในสถำนีไฟฟ้ำ	27,536	ล้ำนบำท	สำยส่งไฟฟ้ำรวม	50,305	ล้ำนบำท 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	โดยมีแผนในปี	2018	จะลงทุนโดยประมำณ	ก่อสร้ำง	สถำนีไฟฟ้ำ	30,000	ล้ำนบำท	เสำและสำยส่ง
ไฟฟ้ำก�ำลัง	2,500	ล้ำนบำท	สำยส่งไฟฟ้ำใต้ดิน	4,500	ล้ำนบำท	สำยส่งไฟฟ้ำใต้ทะเล	2,000	ล้ำนบำท	

	 2.	 กำรบริหำรจัดกำรระบบไฟฟ้ำอัจฉริยะ	Smart	Grid	System	ของกำรไฟฟ้ำนครหลวง	กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	
ท่ีขยำยกำรลงทุนปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรไฟฟ้ำท้ังระบบและเพิ่มประสิทธิภำพควำมเสถียรภำพระบบเครือข่ำยบริกำร
ไฟฟ้ำ	และ	โครงกำรปรับเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้ำแบบจำนหมุนเป็นสมำร์ทอิเล็กทรอนิกส์มิเตอร์	ท่ัวประเทศ	ปัจจุบันบริษัทฯ	
ได้น�ำเสนอระบบบริหำรจัดกำรไฟฟ้ำอัจฉริยะ	Smart	Grid	AMI	System	ให้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	ท่ีจะสร้ำงโอกำสให้
บริษัทได้ร่วมในกำรปรับเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้ำ	ท้ังหมดประมำณ	20	ล้ำนมิเตอร์ท่ัวประเทศภำยในระยะเวลำ	10	ปี

	 3.	 โครงกำรรถไฟฟ้ำอัตโนมัติ	APM-Automated	People	Mover	บริษัทฯ	เป็นพันธมิตรกับบริษัท	ซีเมนส์	จ�ำกัด	
ท่ีเป็นผู้ผลิตรำยใหญ่ช้ันน�ำของโลก	เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรขนส่งผู้โดยสำร	และบริษัทฯ	ได้ร่วมงำนใน	นิติบุคคลร่วม
ท�ำงำน	ไออำร์ทีวี	 ได้รับควำมไว้วำงใจจำก	บริษัท	ท่ำอำกำศยำนไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)	 ให้ด�ำเนินกำรติดตั้ง	และบ�ำรุง
รักษำ	ระบบขนส่งผู้โดยสำรอัตโนมัติ	(APM)	โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ	(ปีงบประมำณ	2554-2560)	มูลค่ำ	
3,000	ล้ำนบำท	เพิ่มประสิทธิภำพในกำรขนส่งผู้โดยสำรและขยำยประสิทธิภำพกำรบริกำรพ้ืนท่ีของสนำมบินสุวรรณภูมิ	
ซ่ึงสำมำรถขยำยระยะทำงครอบคลุมพื้นท่ีในสนำมบินเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับผู้โดยสำรของสนำมบิน	
ท้ังนี้	ระบบรถไฟ	APM	ยังสำมำรถน�ำไปพัฒนำให้บริกำรกับสนำมบินพำณิชย์อ่ืนๆ	ในประเทศท่ีจ�ำเป็นต้องขยำย	ได้แก่ 
ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง	 ท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำ	 ท่ำอำกำศยำนภูเก็ต	 ท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่	 รวมถึงพื้นท่ีโครงกำร
เศรษฐกิจพิเศษ	EEC	ท่ีเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพทำงกำรเช่ือมต่อกำรคมนำคมในพ้ืนท่ีบริกำรใหม่
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	 4.	 โครงกำร	IOT	Internet	of	Thing	 ส�ำหรับเมืองอัจฉริยะนี้เป็นนวัตกรรมกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และสื่อสำรโทรคมนำคม	เพื่อกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะ	ให้สำมำรถบริกำรประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	อ�ำนวยควำม
สะดวก	รวดเร็ว	ปลอดภัย	อย่ำงท่ัวถึง	โดยบริษัทฯ	น�ำเสนอระบบอุปกรณ์และระบบสื่อสำร	เพ่ือมำตรวจวัดและรำยงำน
ผลของสถำนกำรณ์เหตุกำรณ์	 ในรูปแบบข้อมูลหลำยสื่อ	ข้อมูลภำพและเสียง	ได้แก่	 ระบบบูรณำกำรกล้องวงจรปิดและ
อ�ำนวยกำรรักษำควำมปลอดภัย	และบริษัทฯ	ได้ร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีสื่อสำรช้ันน�ำ	เช่น	LORA-	Kerlink	,	Trilliant	
เพื่อสร้ำงโครงข่ำยสื่อสำรรองรับระบบ	Smart	Farming,	 ระบบแสงสว่ำงไฟถนนอัจฉริยะ	 เป็นต้น	 ให้กับเมืองอัจฉริยะ 
ท่ีอยู่ในช่วงของกำรวำงแผนด�ำเนินกำร

 3.2 โครงสร้างธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ

	 1.	 กลุ่มธุรกิจโครงกำรพิเศษขนำดใหญ่	 ท่ีมุ่งเน้นน�ำเสนอประมูลงำนโครงกำรระบบแบบบูรณำกำร	ได้แก่	ระบบขนส่ง 
ผู้โดยสำรอัตโนมัติ	APM	ระบบบริหำรจัดกำรระบบไฟฟ้ำอัจริยะและกำรใช้พลังงำน	ตลอดจนโครงกำรประมูลภำครัฐขนำดใหญ่
ท่ีจะเกิดข้ึน

	 2.	 กลุ่มธุรกิจวิศวกรรมไฟฟ้ำ	ด�ำเนินเติบโตต่อเนื่องในกำรให้บริกำรกำรออกแบบ	จัดหำ	ติดตั้ง	และบ�ำรุงรักษำระบบ
สถำนีไฟฟ้ำย่อย	สำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง	สำยส่งไฟฟ้ำแรงสูงใต้ทะเล	สำยส่งไฟฟ้ำใต้ดิน

	 3.	 กลุ่มธุรกิจ	Smart	City	และ	อุปกรณ์	Internet	of	Things	น�ำเสนอโครงกำร	ให้ค�ำปรึกษำ	ออกแบบ	ติดตั้ง	อุปกรณ์
และระบบสื่อสำร	ให้องค์กรช้ันน�ำภำคเอกชนและรัฐบำลต่ำงๆ	ได้ใช้ประโยชน์จำกนวัตกรรมเทคโนโลยีประยุกต์	สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ในกำรด�ำเนินธุรกิจของลูกค้ำ

	 4.	 ส�ำนักบริหำรงำนโครงกำร	(Project	Management	Office)	 บริษัทฯ	 มุ่งเน้นท่ีจะส่งมอบโครงกำรให้ตรงกับควำม
ต้องกำรของธุรกิจของลูกค้ำ	ให้ควำมส�ำคัญในกำรน�ำเสนอและส่งมอบตรงตำมข้อก�ำหนดอย่ำงมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ 
กำรบริหำรงำนโครงกำร	บริษัทฯ	ได้กำรรับรองระบบงำนบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรม	(มอก.)	ISO	9001:2008	
เลขท่ี	QMS	0393/697t	จำกสถำบัน	Management	System	Certification	Institute	(Thailand)(MASCI)	และคัดเลือกมอบ
หมำยแก่ผู้จัดกำรโครงกำรท่ีมีควำมสำมำรถและประสบกำรณ์	 เพื่อท่ีจะด�ำเนินกำรสั่งกำร	 มอบหมำย	 ติดตำม	 ประเมินและ
ควบคุมให้เป็นไปตำมแผนงำน	ตลอดระยะเวลำโครงกำร	ตั้งแต่กำรส�ำรวจควำมต้องกำร	กำรออกแบบและวำงแผน	กำรจัดหำ
วัสดุและอุปกรณ์และทีมงำน	กำรตรวจสอบคุณสมบัติประกันคุณภำพ	กำรบริกำรหลังกำรขำย	กำรควบคุมงำนโครงกำรติดตำม
งำนและผลงำน	กำรรำยงำนติดตำมควำมคืบหน้ำสม�่ำเสมอ	ตำมแผนงำน	กำรควบคุมต้นทุนค่ำใช้จ่ำยงำนโครงกำร	กำรส่งมอบ 
ตำมระยะแผนงำน	 กำรบ�ำรุงรักษำและกำรปฏิบัติกำร	 กำรเก็บเงินตำมก�ำหนดเวลำ	 และกำรบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง 
กำรสื่อสำรโครงกำรท่ีมีประสิทธิภำพ	ท�ำให้โครงกำรด�ำเนินกำรประสบผลส�ำเร็จ	มีประสิทธิภำพตำมแผน	ภำยในก�ำหนดเวลำ
และงบประมำณ	ลูกค้ำมีควำมพึงพอใจ	ให้บริษัทฯ	บริกำรเพ่ิมเติมต่อเนื่องเป็นพันธมิตรระยะยำวต่อไป
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 3.3 โครงการที่ยังอยู่ระหว่างด�าเนินการส่งมอบ
รายการ สถานที่ก่อสร้าง 

(จังหวัด)
ผู้ว่าจ้าง มูลค่าโครงการ

(หน่วย:ล้านบาท)
(ไม่รวม VAT)

ก�าหนด 
ส่งมอบ

ความคบืหน้า
ณ 31 ธ.ค. 

2562
1.	โครงกำรสำธำรณูปโภคโครงกำร
พัฒนำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ

สมุทรปรำกำร บริษัท	 
ท่ำอำกำศยำน
ไทย	จ�ำกัด	
(มหำชน)

1,835.99 มีนำคม	2563 91.87	%

2.	งำนจ้ำงเหมำก่อสร้ำงสำยส่งระบบ	
115	เควี	ช่วงสถำนีไฟฟ้ำฮอด	
จังหวัดเชียงใหม่	-	สถำนีไฟฟ้ำ
แม่สะเรียง	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	
ตำมโครงกำรพัฒนำระบบสำยส่ง
และสถำนีไฟฟ้ำระยะท่ี	9.1	ช่วงท่ี	3

เชียงใหม่,	
แม่ฮ่องสอน

กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค

350.30 ธันวำคม	2562	* 98.94	%

3.	งำนจัดซ้ือพร้อมติดตั้งระบบขนส่ง
ผู้โดยสำรอัตโนมัติ	(AUTOMATED	
PEOPLE	MOVER	:	APM)	
โดยวิธีพิเศษ	โครงกำรพัฒนำ
ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ	
(ปีงบประมำณ	2554-2560)

สมุทรปรำกำร บริษัท	ท่ำ
อำกำศยำนไทย	
จ�ำกัด	(มหำชน)

1,962.52 เมษำยน	2563 29.83	%

4.	โครงกำรสำยใต้ดิน	115KV เชียงใหม่ กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค

175.28 300	วัน	นับจำก 
วันเข้ำพ้ืนท่ี 

(อยู่ระหว่ำงกำรอนุมัติ
เข้ำพ้ืนท่ี)

1.17	%

5	โครงกำร	Repair	Joint	33KV ปทุมธำนี กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค

27.53 มีนำคม	2563 0.00	%

หมายเหตุ	 *	บริษัทได้ย่ืนหนังสือขอขยายเวลาของโครงการไปถึงเดือนมีนาคม	2564	ปัจจุบันหนังสือดังกล่าวอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง

 3.4 สภาวะการแข่งขันและกลยุทธ์ ในการแข่งขัน
จุดแข็ง จุดอ่อน

• มีกำรน�ำเสนอนวัตกรรมใหม่	 เพื่อรองรับกำรเติมโตของธุรกิจ	 ICT	
และงำนไฟฟ้ำมำโดยตลอด

• กำรบริหำรงำนด้วยระบบบริหำรงำนคุณภำพ	ISO	9001:2008	

• มีทีมวิศวกรและบุคลำกรท่ีมีควำมช�ำนำญงำนเฉพำะด้ำน	 และมี
เครื่องมือ	เครื่องทดสอบท่ีทันสมัยและครบถ้วน

• มีผลงำนโครงกำรขนำดใหญ่	 เช่น	 กำรติดตั้งสำยเคเบ้ิลใต้ทะเล	
(Submarine	Cable)	งำนสถำนไีฟฟ้ำและสำยส่งไฟฟ้ำหลำยโครงกำร

• บริษัทฯ	 มีผลงำนวำงระบบสำยสัญญำณสื่อสำรให ้สนำมบิน
สุวรรณภูมิซ่ึงเป็นสนำมบินท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย	 และเป็นผู้
วำงระบบสำยเคเบิ้ลใยแก้วน�ำแสงในเขตกรุงเทพมหำนครเป็นระยะ
ทำงมำกกว่ำ	2,500	 กิโลเมตร	 บริษัทฯ	 มีผลงำนกำรติดตั้งและ
ทดสอบระบบข่ำยสำยสัญญำณท่ัวประเทศกว่ำ	1,000	โครงกำร

• งำน	Cabling	 ขนำดใหญ่มีโครงกำรท่ีเกิดข้ึนจ�ำนวน
ไม่มำกนักในแต่ละปี

• ยังขำดพันธมิตรด้ำนอุปกรณ์และระบบซอฟแวร์ท่ีมี
ประสิทธิภำพตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ

• โครงกำรขนำดใหญ่มีคู ่แข่งเพิ่มมำกข้ึนจำกต่ำง
ประเทศ

• โครงกำรต่ำงๆ	มีกำรแข่งขันเรื่องรำคำมำกจำกคู่แข่ง
หลำยรำย	ท�ำให้อัตรำส่วนก�ำไรลดลง
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 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพำเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจแข่งขันใน 3 ตลำดหลัก คือ 

• ธุรกิจก่อสร้ำงระบบไฟฟ้ำและบ�ำรุงรักษำ	 อยู่ในกลุ่มผู้รับเหมำวิศวกรรมระบบไฟฟ้ำ	 มีคู่แข่ง	 ได้แก่	 บริษัท	 เด็มโก้	
จ�ำกัด	(มหำชน),	บริษัท	กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง	จ�ำกัด	(มหำชน)

• ธรุกจิพฒันำระบบสำรสนเทศและสือ่สำรโทรคมนำคมแบบครบวงจร	ซ่ึงเป็นธรุกจิใหม่ท่ีบรษัิทฯ	เข้ำร่วมมอืกบัพนัธมติร
ท้ังในและต่ำงประเทศ	โดยเน้นศึกษำควำมต้องกำรของลูกค้ำล่วงหน้ำ	และน�ำเสนอให้ตรงกับควำมต้องกำร	ด้วยรำคำ
และประสิทธิภำพท่ีดีกว่ำ	มีคู่แข่งหลัก	ได้แก่	บริษัท	เอแอลที	เทเลคอม	จ�ำกัด	(มหำชน),	บริษัท	ยิบอินซอย	จ�ำกัด	

• ธุรกิจจัดหำรถไฟฟ้ำอัตโนมัติ	APM	 เป็นธุรกิจใหม่ท่ีบริษัทได้เข้ำมำท�ำตลำดและมีผลงำนรำยแรกในประเทศไทย 
คำดว่ำจะมีคู่แข่งจำกต่ำงประเทศเข้ำมำแข่งขันในโครงกำรต่อไป

 3.5 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

	 กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของธุรกิจวิศวกรรมและโครงกำรพิเศษมีท้ังภำครัฐและภำคเอกชนขนำดใหญ่ท่ีมีกำรติดตั้งระบบ
สำรสนเทศและสือ่สำรโทรคมนำคมประยุกต์ใช้นวตักรรมใหม่แบบครบวงจร	มตีวัอย่ำงรำยช่ือลกูค้ำท่ีผ่ำนมำของธรุกจิวศิวกรรม	
ได้แก่	บรษัิท	ท่ำอำกำศยำนไทย	จ�ำกดั	(มหำชน)	กำรไฟฟ้ำนครหลวง	กำรไฟฟ้ำส่วนภมิูภำค	กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย	
บริษัท	ทีโอที	จ�ำกัด	(มหำชน)	บริษัท	กสท	โทรคมนำคม	จ�ำกัด	(มหำชน)	บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ำกัด	บริษัท	แอดวำนซ์ 
อินโฟนเซอร์วิส	จ�ำกัด	(มหำชน)	บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรช่ัน	จ�ำกัด	(มหำชน)	ธนำคำรออมสิน	เป็นต้น

	 และเพือ่เข้ำสูต่ลำดท่ีมศีกัยภำพกำรเตบิโต	บรษัิทฯ	จงึได้ขยำยธรุกจิไปสูก่ลุม่ลกูค้ำท่ีต้องกำรโครงกำรพเิศษ	โดยในปัจจบัุน	
บริษัทฯ	ได้เข้ำไปรับงำนในโครงกำรของกลุ่มองค์กรรัฐวิสำหกิจ	ซึ่งเป็นโครงกำรขนำดใหญ่อย่ำงต่อเนื่อง	อำทิ	โครงกำรของกำร
ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	สำยส่งไฟฟ้ำเคเบ้ิลใต้ทะเล	ไฟฟ้ำแรงสูง	22	เควี	และ	33	เควี	ท่ีเกำะเสม็ด	เกำะสีชัง	จังหวัดชลบุรี	เกำะปูยู	
เกำะยำว	จังหวัดสตูล	เกำะมุก	เกำะสุกร	จังหวัดตรัง	เกำะกูด	เกำะหมำก	จังหวัดตรำด	และเกำะพะงัน	จังหวัดสุรำษฎร์ธำน	ี
สถำนีไฟฟ้ำย่อย	115	เควี	(Substation)	ท่ีสถำนีไฟฟ้ำล�ำพูน	2	สถำนีไฟฟ้ำระบบ	115-22	เควี	ท่ีสถำนีไฟฟ้ำนิคมอุตสำหกรรม
ภำคเหนือ	2	จังหวัดล�ำพูน	สถำนีไฟฟ้ำนิคมอุตสำหกรรมภำคเหนือ	3	จังหวัดล�ำพูน	และสถำนีไฟฟ้ำล�ำปำง	3	สำยส่งไฟฟ้ำ
ระบบ	115	เควี	ช่วงสถำนีไฟฟ้ำฮอด	จังหวัดเชียงใหม่	-	สถำนีไฟฟ้ำแม่สะเรียง	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	และโครงกำรของ	บริษัท	
ท่ำอำกำศยำนไทย	 จ�ำกัด	(มหำชน)	 ในงำนก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคโครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิและระบบ
ขนส่งผู้โดยสำรอัตโนมัติ	(AUTOMATED	PEOPLE	MOVER	:	APM)	ในสนำมบิน
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1. การบริหารความเสี่ยง

	 บริษัท	 อินเตอร์ลิ้งค์	 คอมมิวนิเคช่ัน	 จ�ำกัด	(มหำชน)	(“บริษัท”)	 ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรบริควำมเสี่ยงภำยใต้ 
กำรเปลีย่นแปลงท่ีอำจส่งผลกระทบต่อธรุกิจท้ังจำกปัจจยัภำยในและภำยนอก	จงึได้มกีำรด�ำเนนิกำรบรหิำรควำมเสีย่งคลอบคลมุ 
ท่ัวท้ังองค์กรอย่ำงต่อเนื่องตำมหลักแนวทำงของ	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	Tread	way	Commission	(COSO-
ERM)	โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	เพ่ือท�ำหน้ำท่ีก�ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้
เกดิประสทิธภิำพสงูสดุ	อีกท้ังยงัมคีณะท�ำงำนซ่ึงประกอบไปด้วยคณะผูบ้รหิำรของแต่ละธรุกจิท�ำหน้ำประเมิน	และตดิตำมควำม
เสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง	โดยกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง	ประกอบด้วย

 1.1  โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
	 ผังโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	แสดงให้เห็นตามภาพ	ดังนี้

การบริหารความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง

คณะท�างานบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการก�ากับการดูแลกิจการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบ

แผนกตรวจสอบภายในกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผูร้บัผดิชอบ 
แผนการบริหารความเสีย่ง

ของหน่วยงาน

หวัหน้าทมี/เจ้าหน้าทีอ่าวุโส
พนกังาน/เจ้าหน้าที่

สายการรายงาน 
(REPORTING LINE)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธุรกิจ 

 จัดจ�าหน่ายฯ
ธุรกิจ

โทรคมนาคม
ธุรกิจ 

วิศวะกรรม

ผู้อ�านวยการฝ่าย

ผู้บริหารหน่วยงาน
ผูอ้�านวยการแผนก/ผูอ้�านวยการภาค 

ผูจ้ดัการแผนก/ผูจ้ดัการภาค

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมกำรบรษัิทและคณะกรรมกำรตรวจสอบ	มหีน้ำท่ี 
ควำมรับผิดชอบสูงสุดในกำรก�ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ของบริษัทฯ	 ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของกำรด�ำเนินธุรกิจ	 และ 
ท�ำหน้ำท่ีประเมินประสิทธิภำพกำรบริหำรควำมเสี่ยง	 เพื่อให้
มั่นใจว่ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงด�ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล	และสอดคล้องกับแนวทำงท่ีก�ำหนด

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง	มกีรรมกำรท้ังสิน้	5 ท่ำน 
ซ่ึงประกอบไปด้วยกรรมกำรอิสระ	และรองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
โดยมีกรรมกำรอิสระ	ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธำนคณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเสีย่ง	ท�ำหน้ำท่ีก�ำหนดนโยบำย	กรอบกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง	 หลักเกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยง	 และระดับ
ควำมเสี่ยงท่ียอมรับได้	 เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำอนุมัติ	รวมท้ังสอบทำนควำมเสี่ยงและมำตรกำรกำร
จัดกำรควำมเสี่ยงท่ีส�ำคัญของบริษัทฯ	 ซ่ึงประเมินโดยหน่วย
งำนเจ้ำของควำมเสี่ยง	 และให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
กำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ดี

 คณะท�างานบริหารความเสี่ยง
	 คณะท�ำงำนบรหิำรควำมเสีย่ง	ประกอบด้วยคณะผูบ้รหิำร	
(Risk	Owner)	รับผิดชอบในกำรประเมินและติดตำมควำมเสี่ยง
ในกำรด�ำเนินงำนประจ�ำวันอย่ำงต่อเนื่อง

 แผนกตรวจสอบภายใน
	 ท�ำหน้ำท่ีตรวจสอบหน่วยงำนต่ำงๆ	 โดยวำงแผนตำม	
Risk	Based	ของแต่ละหน่วยงำน	เพื่อให้ควำมเช่ือมั่นว่ำมีกำร
บริหำรควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสม	 และรำยงำนผลต่อคณะกรรม 
กำรตรวจสอบ	 นอกจำกนี้	 ยังให้ค�ำปรึกษำแก่หน่วยงำนผู้รับ
กำรตรวจและมีกำรสื่อสำรควำมคิดเห็นจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบกลับมำยังผู้ปฏิบัติงำนเพื่อน�ำไปปรับปรุงต่อไป

 1.2 นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
	 บริษัทฯ	 ได้จัดท�ำนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง	 ซ่ึงมี
กระบวนกำรในกำรประเมินควำมเสีย่ง	ก�ำหนดแนวกำรปฏบัิตงิำน 
เกีย่วกบักำรก�ำกบัดแูล	ควบคมุ	เพือ่ป้องกนั	และตดิตำมประเมิน
ผลควำมเสี่ยงไว้อย่ำงชัดเจน	 เพ่ือให้กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
เป็นไปในทิศทำงเดยีวกนัท่ัวท้ังองค์กร	ซ่ึงบรษัิทฯ	มกีระบวนกำร
บริหำรควำมเสีย่งท่ีส�ำคญัซ่ึงแบ่งไว้ตำมประเภทควำมเสีย่ง	ดงันี้ 

1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) 

3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operation Risk) 

4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ 

(Compliance Risk) 

5. ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยี 

(Information Technology Risk) และ

6. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรคอร์รัปชัน (Corruption Risk) 

	 ท้ังนี้กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้ถูกรวบรวมไว้ใน	
“คูมื่อบรหิำรควำมเสีย่ง”	โดยแบ่งตำมกระบวนกำรหลกั	5 ข้ันตอน 
ได้แก่	1)	ก�ำหนดนโยบำย	กลยุทธ์	ขอบเขต	รวมถึงหลักเกณฑ์
กำรบริหำรควำมเสี่ยง	รวมถึงวัตถุประสงค์	2)	ระบุควำมเสี่ยง 
3)	ประเมนิควำมเสีย่ง	4)	ก�ำหนดแนวทำงในกำรจดักำรควำมเสีย่ง 
โดยอำจเป็นกำรยอมรบัควำมเสีย่ง	กำรลดควำมเสีย่ง	กำรหลกีเลีย่ง 
ควำมเสี่ยง	หรือกำรยอมรับควำมเสี่ยง	5)	ติดตำมและรำยงำน
ควำมเสีย่งต่อคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งก่อนท่ีจะรำยงำน
คณะกรรมกำรบริษัทตำมล�ำดับ	

 1.3 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
	 คณะกรรมกำรบรษัิทได้อนมุตัเิกณฑ์ควำมเสีย่งท่ียอมรบัได้ 
ของบรษัิทฯ	ซ่ึงก�ำหนดระดบัควำมเสีย่งท่ีคณะกรรมกำรยอมรบัได้ 
ท้ังในเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ	 เพื่อให้บริษัทฯ	 สำมำรถ
บรรลุวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจท่ีก�ำหนดไว้	 โดยคณะกรรมกำร 
บริษัทได้สอบทำนระดับควำมเสี่ยงท่ียอมรับได้เป็นประจ�ำทุกป	ี
หรือเม่ือเกิดกำรเปลี่ยนแปลงในสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ	เพื่อ
ให้ม่ันใจว่ำระดับควำมเสี่ยงท่ียอมรับได้สอดคล้องกับกลยุทธ์
และธุรกิจของบริษัทฯ	 รวมถึงกฎระเบียบ	 และควำมต้องกำร
ของผู้ส่วนได้เสีย

	 ท้ังนี้ระดับควำมเสี่ยงท่ียอมรับได้เป็นส่วนส�ำคัญของ
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีมีประสิทธิผล	 โดยเช่ือมโยง
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงเข้ำกับวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจ
ของบริษัทฯ	เพื่อให้พนักงำนทุกระดับตอบสนองต่อควำมเสี่ยง
แนวเดียวกัน

 1.4 การสร้างวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง 
	 บรษัิทฯ	ตระหนกัดว่ีำวฒันธรรมองค์กร	เป็นองค์ประกอบ
ท่ีส�ำคัญต่อควำมส�ำเร็จของกำรบริหำรควำมเสี่ยง	 ดังนั้น
บริษัทฯ	จึงได้ก�ำหนดให้ผู้บริหำรเป็นผู้สื่อถึงควำมส�ำคัญของ
กำรบรหิำรควำมเสีย่ง	และเป็นต้นแบบในกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
รวมถึงสร้ำงวิธีกำรน�ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงไปใช้ให้เห็นผล
ในทำงปฏิบัติ	 โดยก�ำหนดระดับควำมเสี่ยงท่ียอมรับได้	 และ
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มีระบบกำรประเมินควำมเสี่ยงในรูปแบบเดียวกัน	 ก�ำหนด
บทบำท	 หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบชองผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง
แต่ละเร่ือง	 โดยก�ำหนดให้มีหัวข้อกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็น
ส่วนหนึ่งของกำรปฐมนิเทศพนักงำนเข้ำใหม่	 เพื่อสร้ำงควำม
ตระหนักรู้ในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้กับพนักงำน
ในวงกว้ำงต้ังแต่พนักงำนเริ่มปฏิบัติงำนกับบริษัทฯ	 และ
ก�ำหนดให้ควำมเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรกำรฝึกอบรม
และพัฒนำกรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำน	เพื่อให้พนักงำน 
ทุกคนได้มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจ	เห็นประโยชน์ท่ีพนกังำนจะได้รบั
จำกกำรปฏิบัติตำมกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง

2. ปัจจัยเสี่ยง

	 ส�ำหรับปี	 2562 บริษัทฯ	 ยังคงด�ำเนินกำรตำมนโยบำย
บริหำรควำมเสี่ยงท่ีองค์กรก�ำหนดไว้	สอดคล้องกับทิศทำงใน
กำรด�ำเนินธุรกิจตำมมำตรฐำนสำกล	โดยมีปัจจัยเสี่ยง	ดังนี้

 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
 2.1 กรณีการถูกยกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนจัด
จ�าหน่ายสินค้าหรือเมื่อบริษัทผู้ผลิตสินค้าแต่งตั้งตัวแทน
จัดจ�าหน่ายในประเทศไทยเพิ่มเติม
 ควำมเสีย่ง : บรษัิทฯ	เป็นตวัแทนจดัจ�ำหน่ำย	(Distributor)	
สำยสัญญำณ	 (Cabling)	 อยู ่สองยี่ห ้อหลัก	 ได้แก่	 LINK 

และ	COMMSCOPE	 (เดิม	 AMP)	 ซ่ึงเป็นสินค้ำของบริษัท
ผู ้ผลิตอุปกรณ์ข่ำยสำยสัญญำณของประเทศสหรัฐอเมริกำ 
โดยสดัส่วนกำรขำยสนิค้ำย่ีห้อ	LINK คดิเป็นสดัส่วนกว่ำร้อยละ	60 
ของรำยได้จำกกำรจดัจ�ำหน่ำยของบรษัิทฯ	ในกำรนีบ้รษัิทฯ	ได้
รับกำรแต่งตั้งเป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยสินค้ำในประเทศไทยแต่เพียง 
ผู้เดียว	(Exclusive	Distributor)	ให้แก่สินค้ำย่ีห้อ	LINK และเป็น
ผู้จัดจ�ำหน่ำยสินค้ำในประเทศไทย	(Authorized	Distributor)	ให้
แก่สนิค้ำย่ีห้อ	COMMSCOPE	ซ่ึงสนิค้ำท้ังสองย่ีห้อ	ได้แก่	LINK 

และ	 COMMSCOPE	 นี้	 เป็นสินค้ำอุปกรณ์ข่ำยสำยสัญญำณ
และสื่อสำรโทรคมนำคมท่ีมีผลิตภัณฑ์หลำกหลำย	 และมี
ควำมคล้ำยคลึงกันในกำรใช้งำน	 สำมำรถใช้ทดแทนกันได ้
ซ่ึงแต่ละย่ีห้อมีควำมโดดเด่นไม่เหมือนกัน	 ท�ำให้ลูกค้ำมีทำง
เลอืกสนิค้ำให้ตรงตำมควำมต้องกำรกบักำรใช้งำนได้	ท้ังนีห้ำก
ผู้ผลิตสินค้ำเหล่ำนี้ไม่ต่อสัญญำกำรเป็นตัวแทนจัดจ�ำหน่ำยให้
กับบริษัทฯ	 อำจส่งผลกระทบต่อโครงสร้ำงยอดขำยและก�ำไร
ของบริษัทฯ	ได้	โดยผลกระทบท่ีอำจจะเกิดขึ้นคือบริษัทฯ	อำจ
ต้องหำผู้ผลิตสินค้ำรำยใหม่ในกรณีท่ีถูกยกเลิกสัญญำกำรเป็น
ผูจ้ดัจ�ำหน่ำยดงักล่ำว	รวมถงึสนิค้ำท่ีมำจำกผูผ้ลติรำยใหม่อำจ
มีคุณภำพไม่ทัดเทียมกับสินค้ำเดิมท่ีมีอยู่	 ซ่ึงเป็นท่ียอมรับ
ทำงด้ำนคุณภำพโดยมำตรฐำนสำกล	 โดยอำจส่งผลกระทบ 
ให้ลูกค้ำเสียควำมเช่ือม่ันในคุณภำพสินค้ำของบริษัทฯ	 และ

ลดปริมำณกำรสั่งซ้ือลง	 อันอำจส่งผลให้ยอดขำยและก�ำไร 
ของบริษัทฯ	ลดลง	

 แนวทำงในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงหลัก :	 บริษัทฯ	 ได้
จดทะเบียนเป็นเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ	 “LINK”	 ภำยใน
ประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวท�ำให้	บริษัทฯ	สำมำรถท่ีจะจัดหำ 
ผู ้ผลิตรำยอ่ืนในกำรผลิตสินค้ำภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ	
“LINK”	 เพื่อจัดจ�ำหน่ำยภำยในประเทศไทยแทนผู้ผลิตรำย
เดิมได้

	 นอกจำกนี้บริษัทฯ	 เป็นผู ้บุกเบิกและมีส่วนส�ำคัญใน
กำรท�ำกำรตลำดให้กับอุปกรณ์โครงข่ำยสำยสัญญำณท้ังสอง
ย่ีห้อในประเทศไทย	 อีกท้ังบริษัทฯ	 เป็นตัวแทนจัดจ�ำหน่ำย
ท่ีมีคุณภำพ	 โดยสำมำรถรักษำและเพิ่มยอดขำยและส่วน
แบ่งกำรตลำดให้แก่อุปกรณ์โครงข่ำยสำยสัญญำณท้ังสอง
ย่ีห้อในประเทศไทยนับตั้งแต่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน 
จัดจ�ำหน่ำยได้ดีมำโดยตลอด	บริษัทฯ	จึงนับเป็นคู่ค้ำท่ีส�ำคัญ
กับบริษัทผู้ผลิตเหล่ำนั้น	ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีท�ำให้บริษัทฯ	มั่นใจ
ว่ำควำมเสี่ยงที่จะถูกยกเลิกสัญญำกำรเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยนั้น
มีน้อยในระดับท่ีบริษัทฯ	 สำมำรถบริหำรจัดกำรได้	 และหำก
บริษัทผู้ผลิตเหล่ำนั้นยกเลิกสัญญำกำรเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำย
ของบริษัทฯ	 บริษัทฯ	 ก็สำมำรถท่ีจะหำคู่ค้ำอ่ืนๆ	 ท่ียินดีให้	
บริษัทฯ	 เป็นตัวแทนจัดจ�ำหน่ำยและท�ำกำรขยำยตลำดใน
ประเทศไทยให้ได้	โดยมีควำมส�ำเร็จในกำรท�ำกำรตลำดให้แก่
ผลิตภัณฑ์ท้ังสองยี่ห้อดังกล่ำวท่ีบริษัทฯ	 ได้ท�ำส�ำเร็จมำแล้ว
เป็นเครื่องรับประกัน	

 ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน

 2.2 ความเสี่ยงอันเน่ืองมาจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50
 ควำมเสีย่ง : ณ	วนัท่ี	30 ธนัวำคม	2562	กลุม่อนนัตรมัพร 
(ซ่ึงประกอบด้วย	นำยสมบัต	ิอนนัตรมัพร,	ดร.	ชลดิำ	อนนัตรมัพร, 
นำยณัฐนัย	 อนันตรัมพร	 และบริษัท	 อินเตอร์ลิ้งค์	 โฮลดิ้ง	
จ�ำกัด)	 ถือหุ้นของบริษัทฯ	 รวมกันท้ังสิ้น	 279,176,466	 หุ้น	
คิดเป็นร้อยละ	51.35	ของจ�ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด
ของบริษัทฯ	 ซ่ึงท�ำให้กลุ่มอนันตรัมพร	สำมำรถควบคุมมติท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบท้ังหมด	 ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำรแต่งตั้ง
กรรมกำรหรือกำรขอมติในเรื่องอ่ืนๆ	 ท่ีต้องใช้เสียงส่วนใหญ่
ของท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น	ยกเว้นเรือ่งท่ีกฎหมำยหรอืข้อบังคบัของ	
บรษัิทฯ	ก�ำหนดให้ต้องได้รบัเสยีง	3	ใน	4	ของท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น 
ดงันัน้	จงึอำจเกดิควำมเสีย่งแก่ผูถ้อืหุ้นรำยอ่ืนจำกกำรท่ีผูถ้อืหุ้น 
รำยอ่ืนอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสยีงเพือ่ตรวจสอบ	และ
ถ่วงดุลเรื่องท่ีกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่เสนอได้
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 แนวทำงในกำรจดักำรควำมเสีย่งหลกั :	เพือ่ให้กำรด�ำเนนิ
ธรุกจิของบริษัทฯ	เป็นไปอย่ำงโปร่งใส	และมีกำรถ่วงดลุอ�ำนำจ
ในกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ	บริษัทฯ	จึงได้จัดโครงสร้ำงกำร
จัดกำรซ่ึงประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ	คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง	และคณะกรรมกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	ซ่ึงประกอบ
ไปด้วยบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ	 และมีกำรก�ำหนด
ขอบเขตกำรด�ำเนนิงำนและกำรมอบอ�ำนำจให้แก่กรรมกำรและ
ผู้บริหำรอย่ำงชัดเจน	 มีกำรก�ำหนดมำตรกำรกำรท�ำรำยกำร
ท่ีเกี่ยวโยงกับกรรมกำร	 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	 ผู้มีอ�ำนำจควบคุม
กิจกำร	และบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง	อีกท้ังยังมีกำรแต่งตั้ง 
บุคคลภำยนอกท่ีเป็นอิสระเข้ำร่วมในคณะกรรมกำรบริษัท
จ�ำนวน	3	ท่ำน	โดยทุกท่ำนรับหน้ำท่ีเป็นคณะกรรมกำรตรวจ
สอบของบริษัทฯ	เพื่อท�ำหน้ำท่ีตรวจสอบ	ถ่วงดุลกำรตัดสินใจ 
และพิจำรณำอนุมัติรำยกำรต่ำงๆ	 ก่อนน�ำเสนอต่อผู้ถือหุ้น	
นอกจำกนี้	บริษัทฯ	ยังจัดให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของ	
บริษัทฯ	โดยมีหน้ำท่ีหลักในกำรดูแลระบบควบคุมภำยในเพ่ือ
ให้เป็นไปตำมระบบงำนท่ีได้ก�ำหนดไว้

 2.3 ความเสี่ยงจากพึ่งพาผู้บริหารและบุคคลากร
 ควำมเสีย่ง : ธรุกจิของบรษัิทฯ	ก่อตัง้โดยกลุม่อนนัตรมัพร 
ซ่ึงป ัจจุบันเป ็นกลุ ่มผู ้ถือหุ ้นใหญ่ของบริษัทฯ	 โดยเป็น 
ผู้มีอ�ำนำจควบคุมและผู้บริหำรหลักของบริษัทฯ	 ในต�ำแหน่ง
ส�ำคญั	นอกจำกนี	้ด้วยลกัษณะของธรุกจิท่ีเกีย่วข้องกบัเทคโนโลยี
และกฎเกณฑ์ในกำรประกอบธุรกิจท่ีซับซ้อน	 ท�ำให้บริษัทฯ	 
ต้องอำศัยควำมรู ้ 	 ควำมสำมำรถ	 ควำมช�ำนำญ	 และ
ประสบกำรณ์ของบุคคลำกรในสำขำต่ำงๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องเป็น
หลัก	หำกบริษัทฯ	สูญเสียผู้บริหำรและบุคคลำกรเหล่ำนี้	ก็อำจ
ส่งผลกระทบต่อผลด�ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินในอนำคต
ของบริษัทฯ	ได้

 แนวทำงในกำรจดักำรควำมเสีย่งหลกั : ผูบ้รหิำรหลกัส่วน
ใหญ่อยู่กบับรษัิทฯ	มำเป็นเวลำมำกกว่ำ	10	ปี	และเป็นผูถ้อืหุ้นของ 
บริษัทฯ	 ซ่ึงกำรท่ีผู้บริหำรมีส่วนร่วมในผลกำรด�ำเนินงำนของ	
บริษัทฯ	 โดยกำรเป็นผู้ถือหุ้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้ผู้บริหำรมี
ควำมตั้งใจและพยำยำมท่ีจะผลักดันกำรเจริญเติบโตทำงธุรกิจ
ให้เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง	 นอกจำกนี้	 กำรจัดกำรบริหำรอย่ำงมี
ระบบ	 ส่งผลให้กำรบริหำรงำนของบริษัทฯ	 ไม่พึ่งพิงผู้บริหำร
ระดับสูงบำงรำยมำกจนเกินไป	 ซ่ึงท่ีผ่ำนมำ	 บริษัทฯ	 ได้มุ่ง
พฒันำกำรบรหิำรงำนอย่ำงมืออำชีพ	และพฒันำผูบ้รหิำรรุน่ใหม่
ข้ึนมำรองรับกำรขยำยงำนอย่ำงเป็นระบบ	(Succession	Plan) 
อีกท้ังยังเปิดโอกำสให้ผู้บริหำร	 มีส่วนร่วมออกควำมคิดเห็น

ในกำรวำงนโยบำย	 และแผนธุรกิจของบริษัทฯ	 ตลอดจนให้
อ�ำนำจกำรตัดสินใจในด้ำนต่ำงๆ	ตำมควำมเหมำะสม	เพ่ือส่ง
เสริมควำมเข้ำใจและควำมเช่ียวชำญในกำรบริหำรธุรกิจขอ
งบริษัทฯ	ด้วย

 2.4 ความเสี่ยงในการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับ
การเติบโตทางธุรกิจ
 ควำมเสี่ยง : บริษัทฯ	 มีกำรขยำยตัวทำงธุรกิจอย่ำง
รวดเร็วจำกกำรขยำยกำรลงทุนท้ังในประเทศ	และตำ่งประเทศ	
และกำรแสวงหำโอกำสทำงธุรกิจโดยกำรขยำยช่องทำงกำรจัด
จ�ำหน่ำย	รวมถึงกำรน�ำระบบดิจิทัลเทคโนโลยี	และนวัตกรรม
ใหม่ๆ	 มำใช้ในกำรขับเคลื่อนธุรกิจ	 ดังนั้น	 หำกบริษัทฯ	 
ไม่สำมำรถจัดเตรียมและพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญ	
มีประสบกำรณ์ท่ีมีเพียงพอและทันเวลำ	 อำจส่งผลกระทบต่อ
กำรด�ำเนินธุรกิจและกำรบรรลุเป้ำหมำยในระยะยำว

 แนวทำงในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงหลัก :	 เพ่ือรองรับกำร
ด�ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	 บริษัทฯ	
จัดวำงโครงสร้ำงท่ีสนับสนุนกำรท�ำงำน	 ระบุจ�ำนวนบุคลำกร
รองรับควำมต้องกำรของหน่วยธุรกิจ	 โดยแต่ละสำยงำนจะมี
กำรพิจำรณำก�ำหนดแผนก�ำลังคน	 ระบุต�ำแหน่งงำนท่ีส�ำคัญ
และแผนพัฒนำบุคคล	เพ่ือพัฒนำบุคลำกรของแต่ละสำยงำน
ให้เกิดควำมช�ำนำญท้ังในเชิงลึกเฉพำะด้ำน	 และพัฒนำภำวะ
ผู้น�ำและส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้	 เตรียมควำมพร้อมส�ำหรับ
ผู้ท่ีจะเป็นผู้บริหำรในอนำคต	 เพื่อให้ม่ันใจว่ำบริษัทฯ	 จะมี 
ผู้บริหำรและพนักงำนท่ีมีคุณภำพและเพียงพอในระบบอย่ำง
ต่อเนื่อง

 2.5 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงจากสื่อสังคมออนไลน์
 ควำมเสี่ยง : สื่อสังคมออนไลน์กลำยเป็นช่องทำงกำร
สื่อสำรท่ีผู้บริโภคนิยมใช้เพื่อสื่อสำรและแลกเปลี่ยนควำมคิด
เห็นเกีย่วกบัสนิค้ำ	บรกิำรและองค์	ในกรณท่ีีตกเป็นข่ำวเชิงลบ 
เนื้อหำดังกว่ำสำมำรถแพร่กระจำยได้อย่ำงรวดเร็วในวงกว้ำง
และอำจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงของบริษัท	

 แนวทำงในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงหลัก :	 บริษัทฯ	 จัดให้ 
มีหน่วยงำนท่ีติดตำมดูแลเหตุกำรณ์ท่ีเป็นควำมเสี่ยงต่อ 
ช่ือเสียงและภำพลักษณ์บนสื่อสังคมออนไลน์	 มีระบบกำร
สื่อสำรท้ังในสถำนกำรณ์ปกติและในภำวะวิกฤต	 อีกท้ังยังมี
กำรน�ำเทคโนโลยีดจิทัิลมำวเิครำะห์ควำมคดิเห็นของลกูค้ำและ 
ผู้มีส่วนได้เสีย	ต่อสินค้ำ	บริกำรและก�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	
เพือ่ประเมินควำมเคลือ่นไหว	ควำมพงึพอใจ	และควำมคำดหวัง 
ของลูกค้ำและผู้มีส่วนได้เสียเชิงรุก
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 2.6  ความเสี่ยงอัน เ น่ืองมาจากเหตุภัยภิ บัต ิ
ทางธรรมชาติ
 ควำมเสี่ยง :	บริษัทฯ	ด�ำเนินธุรกิจโดยมีนโยบำยกำรจัด
เก็บสินค้ำเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร	 ดังนั้นแล้ว
หำกเกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติอันจะส่งผลกระทบต่อสินค้ำ
คงคลัง	 บริษัทฯ	 มีแนวโน้มท่ีจะสูญเสียรำยได้ในส่วนนั้นๆ 
ไป	อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ	

 แนวทำงในกำรจดักำรควำมเสีย่งหลกั :	บรษัิทฯ	มีกำรท�ำ
ประกนัภยัเตม็จ�ำนวน	 ซ่ึงครอบคลมุถงึสนิค้ำคงคลงัและค่ำเสยี
โอกำสทำงธรุกจิ	ซ่ึงอำจผลกระทบต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ	 
ในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติเหล่ำนั้น อีกท้ังบริษัทฯ	 จัดให้มีกำร
จัดท�ำแผนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ	(Business	Continuity	Plan)	
และจัดให้มีกำรซ้อมแผนอย่ำงสม�่ำเสมอ	 เผื่อช่วยบรรเทำผล	
กระทบจำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำว	และ/หรือ	ลดระยะเวลำในกำร
ฟื้นฟูให้น้อยลง

 ความเสี่ยงด้านการเงิน

 2.7 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
 ควำมเสี่ยง : ด้วยลักษณะทำงธุรกิจของบริษัทฯ	 ท่ีต้อง
สั่งซ้ือสินค้ำจำกคู่ค้ำในต่ำงประเทศ	บริษัทฯ	จึงต้องช�ำระเงิน
ค่ำสินค้ำเหล่ำนั้นเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศเช่น	 สกุลเงิน
ดอลล่ำร์สหรัฐ	 สกุลเงินยูโร	 เป็นต้น	 กำรช�ำระค่ำสินค้ำเป็น
เงินตรำต่ำงประเทศนี้ท�ำให้บริษัทฯ	 เกิดควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำ
แลกเปลี่ยน	ซ่ึงหำกเงินบำทไทยมีกำรอ่อนตัวลงเม่ือเทียบกับ 
สกุลเงินต่ำงประเทศก็อำจท�ำให้ต้นทุนสินค้ำของบริษัทฯ	 
ในรูปเงินบำทไทยสูงขึ้น

 แนวทำงในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงหลัก :	 มีกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงโดยกำรท�ำสัญญำซ้ือขำยอัตรำแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้ำ	(Currency	Forward)	 เต็มจ�ำนวนกำรซ้ือสินค้ำท่ีต้อง
ช�ำระเป็นเงินตรำต่ำงประเทศกับธนำคำรพำณิชย์มำโดยตลอด	
ท�ำให้บริษัทฯ	 สำมำรถประมำณกำรต้นทุนสินค้ำได้อย่ำง 
ถกูต้องแม่นย�ำ	และน�ำไปสูก่ำรก�ำหนดรำคำขำยสนิค้ำท่ีเหมำะ
สมท่ีไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบกับผลก�ำไรของบริษัทฯ	 กำร
ป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนโดยกำรท�ำสัญญำ
ซ้ือขำยอัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำกับธนำคำรพำณิชย์	 เป็น
แนวทำงบริหำรและจัดกำรควำมเสี่ยงท่ีมีส่วนส�ำคัญท่ีท�ำให้
บริษัทฯ	สำมำรถผ่ำนพ้นวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยในป	ี
พ.ศ.	 2540 ได้	 ดังนั้น	 กำรป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลก
เปลี่ยนจึงถือเป็นหนึ่งในนโยบำยส�ำคัญท่ีบริษัทฯ	 ยึดถือและ
ปฏบัิตมิำโดยตลอดเพ่ือให้กำรด�ำเนนิธรุกจิรำบรืน่และลดควำม
เสี่ยงจำกปัจจัยภำยนอกลง

 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

 2.8 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย 
และข้อก�าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ควำมเสีย่ง :	ในปี	2562 เวบ็ไซต์รำชกจิจำนเุบกษำได้เผยแพร่ 
พระรำชบัญญัติ	 ท่ีเกี่ยวข้องกับด้ำนดิจิทัลโดยตรง	 ได้แก ่
พระรำชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562 เนื่องมำจำกใน
ยุคสมัยท่ีมีกำรติดต่อสื่อสำรบนโลกดิจิทัลซ่ึงเทคโนโลยีช่วยให้
เก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลเพื่อสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจ	 แต่ใน 
อีกทำงหนึ่งข ้อมูลดังกล ่ำว	 ถือเป ็นข ้อมูลส ่วนบุคคลท่ี
อำจสำมำรถระบุถึงเจ้ำของข้อมูลได้	 ซ่ึงเจ้ำของข้อมูลเท่ำนั้น
ท่ีมีสิทธิเข้ำถึงข้อมูลและน�ำไปใช้	ดังนั้นจึงมีกำรออกพระรำช
บัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562	เพ่ือป้องกัน	รับมือ	และ
ลดควำมเสี่ยงจำกภัยคุกคำม	 ทำงไซเบอร์ท้ังจำกภำยในและ
ภำยนอกประเทศ	โดยมีกำรก�ำหนดแนวทำง	ดังนี้

• กำรเก็บข้อมูล	ใช้ข้อมูล	และกำรเปิดเผยข้อมูล	ต้อง
ได้รับควำมยินยอมเสมอ

• กำรขอควำมยินยอม	 ต้องท�ำเป็นหนังสือหรือผ่ำน
ระบบออนไลน์ตำมแบบท่ีก�ำหนดไว้

• กำรเก็บข้อมูล	 ต้องแจ้งรำยละเอียดและแจ้งสิทธิต่อ
เจ้ำของข้อมูล

• ต้องเกบ็ข้อมูลจำกเจ้ำของข้อมลูเท่ำนัน้	ห้ำมเกบ็จำก
แหล่งอืน่	เว้นแต่มกีำรแจ้งให้เจ้ำของข้อมูลทรำบแล้ว	
ภำยในก�ำหนดระยะเวลำ	และได้รับควำมยินยอมจำก
เจ้ำของข้อมูลให้เก็บข้อมูลจำกแหล่งอ่ืนได้

• กรณีท่ีผู้เก็บข้อมูลเป็นหน่วยงำนภำครัฐ	 หรือเป็น
ผู้ประกอบกำรท่ีมีข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจ�ำนวนมำก	
หรือผู้ประกอบกำรท่ีกิจกรรมหลักเป็นกำรเก็บข้อมูล	
กำรใช้ข้อมูล	 หรือกำรเปิดเผยข้อมูล	 ต้องจัดให้มี
เจ้ำหน้ำท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นของตนเอง

• คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรผู้เชี่ยวชำญขึ้นมำเพื่อพิจำรณำเรื่อง
ร้องเรียนและตรวจสอบกำรกระท�ำของผู้ประกอบกำร 
เม่ือเจ้ำของข้อมูลเห็นว่ำ	 มีกำรเก็บข้อมูล	 กำรใช้
ข้อมูล	 หรือกำรเปิดเผยข้อมูลของตนเองโดยปฏิบัติ
ไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยนี้

• ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับบุคคลซ่ึงท�ำให้สำมำรถระบุตัวบุคคล
นั้นได้	 ไม่ว่ำจะทำงตรงหรือทำงอ้อม	 แต่ไม่รวมถึง
ข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม
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• พระรำชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล	 พ.ศ.	 2562	 จะใช้
บังคับกับผู้ประกอบกำรท่ีอยู่ในประเทศไทย	 ไม่ว่ำ	
กำรเก็บข้อมูล	กำรใช้ข้อมูล	หรือกำรเปิดเผยข้อมูล	
จะเกิดข้ึนในไทย	หรือต่ำงประเทศก็ตำม

• ผู ้ประกอบกำรท่ีฝ่ำฝืนพ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคลฯ	
ท�ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อเจ้ำของข้อมูลต้องชดใช้
ค่ำเสียหำยแก่เจ้ำของข้อมูล	 เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย	
หรือควำมเสียหำยเกิดจำกกำรกระท�ำของเจ้ำของ
ข้อมลูเอง	หรอืเป็นกำรปฏบัิตติำมค�ำสัง่ตำมกฎหมำย
ของเจ้ำหน้ำท่ี

• พระรำชบัญญัตข้ิอมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562	เริม่บังคบัใช้ 
วันที่	28	พฤษภำคม	2563

 แนวทำงในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงหลัก :	 บริษัทฯ	 มีกำร	
เตรียมตัวกับควำมเปลี่ยนแปลงตำมกฎหมำยนี้	และวำงระบบ
ขององค์กรให้พร้อมส�ำหรับกำรท�ำตำมเงื่อนไขใหม่ๆ

 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
 2.9 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ควำมเสีย่ง :	ธรุกจิของบรษัิทฯ	เกีย่วข้องกบัระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ	 ท่ีมีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี ท่ีมีควำมก้ำว 
หน้ำอย่ำงรวดเร็ว	 เข้ำมำเปลี่ยนรูปแบบกำรประกอบธุรกิจ	
(Disruptive	Technology)	 ส่งผลกระทบต่อควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำและกำรด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน	 บริษัทฯ	 จึงได้ให้ควำม
ส�ำคัญกับกำรก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจ	 เพื่อรองรับ
กำรเปลี่ยนแปลง	 ซ่ึงหำกบริษัทฯ	 ไม่สำมำรถตอบรับกำร
เปลี่ยนแปลงได้อย่ำงทันท่วงที	อำจส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนิน
ธุรกิจและผลประกอบกำรของบริษัทฯ	ได้ในอนำคต

 แนวทำงในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงหลัก : บริษัทฯ	ได้จัดให้
มีกำรพัฒนำท้ังสินค้ำและควำมรู้ของพนักงำนอยู่เสมอ	ท�ำให้
บริษัทฯ	 สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำง
ทันท่วงที	 โดยกำรส�ำรวจควำมต้องกำรของลูกค้ำในปัจจุบัน
รวมถึงกำรส�ำรวจควำมเคลื่อนไหวและกำรเปลี่ยนแปลง 
ทำงเทคโนโลยีในตลำดโลก	 ผ่ำนกำรดูงำนแสดงสินค้ำใน
ต่ำงประเทศอยู่อย่ำงสม�่ำเสมอ	 เพื่อให้สินค้ำและบริกำร 
ของบรษัิทฯ	มีกำรพฒันำและก้ำวทันกำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวได้ 
ท้ังนี้	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีกำรติดตำมและวิเครำะห์แนวโน้ม 
ฝึกอบรมให้แก่ท้ังพนักงำนภำยในบริษัทฯ	เองและให้แก่ลูกค้ำ
ท่ัวไปท่ีสนใจอีกด้วย	

	 อนึ่ง	 บริษัทฯ	 ยังได้น�ำควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงเทคโนโลยีมำเป็นโอกำสในกำรต่อยอดทำงธุรกิจ	 โดย
บริษัทฯ	 ได้สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรวิศวกรรมท่ี
มีนวัตกรรมสินค้ำใหม่ๆ	 ส�ำหรับตลำดใหม่มำโดยตลอด และ
สำมำรถปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำน	 เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน

 ความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน
 2.10 ความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชัน
 ควำมเสี่ยง :	 บริษัทฯ	 ยึดถือจริยธรรมและคุณธรรม
เป็นหลักส�ำคัญในกำรประกอบธุรกิจและจะไม่เพิกเฉยต่อกำร 
กระท�ำใดๆ	 ท่ีอำจน�ำไปสู่กำรทุจริตและคอร์รัปชัน	 แม้ว่ำกำร	
กระท�ำนั้นเป็นกำรเอ้ือประโยชน์ต่อบริษัทฯ	 โดยค�ำนิยำมของ	
บริษัทฯ	 หมำยถึง	 กำรติดสินบนไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใดๆ 
ในที่นี้หมำยถึง	กำรทุจริต	กำรเรียก	หรือ	กำรเสนอให้/สัญญำ
ว่ำจะให้สินบน	กำรกรรโชก	กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน	ซึ่งเงิน	
ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมำะสม	ให้แก่เจ้ำหน้ำที่
รฐัหรอืเอกชน	หรอืผูมี้หน้ำท่ีเกีย่วข้อง	ไม่ว่ำจะทำงตรงหรอืทำง
อ้อม	 เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวกระท�ำหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่	
อันเป็นกำรให้ได้มำหรือรักษำไว้ซ่ึงธุรกิจหรือผลประโยชน์อ่ืน
ใด	ที่ไม่เหมำะสมในทำงธุรกิจ	อำทิเช่น	กำรยักยอกทรัพย์สิน 
กำรปรับปรุงแก้ไขรำยงำนทำงกำรเงินและรำยงำนท่ีไม่ใช่
ทำงกำรเงนิกำรแสวงหำหรอืเรยีกร้องหรอืรบัของท่ีมีมูลค่ำจำก
ผู้ที่เกี่ยวข้อง	เป็นต้น

 แนวทำงในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงหลัก : บริษัทฯ	 
มมีำตรกำรป้องกนักำรทุจรติท่ีสำมำรถช่วยลดควำมเสีย่งท่ีอำจ
ก่อให้เกิดกำรทุจริตในองค์กรได้	 เริ่มตั้งแต่กำรจัดท�ำนโยบำย
ต่อต้ำนคอร์รัปชัน	และนโยบำยกำรรับ	ให้ของขวัญ	กำรเลี้ยง	
หรือประโยชน์อ่ืนใดรวมถึงมีกำรแจ้งนโยบำยดังกล่ำวแก่ผู้มี
ส่วนได้เสียของบริษัทฯ	กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต	
กำรออกแบบ	 ปฏิบัติงำนตำมกรอบกำรควบคุมภำยใน	 และ
กระบวนกำรติดตำมท่ีเหมำะสม	เพ่ือลดควำมเสี่ยง	ตลอดจน
กำรสร้ำงจิตส�ำนึกและค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้แก่
บุคลำกรของบริษัทฯ	ผ่ำนวัฒนธรรมองค์กร	 ซ่ึงถือเป็นปัจจัย
ส�ำคัญในกำรช่วยป้องกันกำรเกิดทุจริตในองค์กร	 นอกจำกนี้
บริษัทฯ	จัดให้มีช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียนผ่ำน
ทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ	
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 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
 2.11 ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ และความปลอดภัยของข้อมูล
 ควำมเสีย่ง : กำรด�ำเนนิธรุกจิธรุกจิของบรษัิทฯ	ต้องอำศยั
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรด�ำเนินงำน	บริษัทฯ	จึงต้อง
เผชิญกับภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ท้ังจำกภำยในและภำยนอก 
เช่น	

• กำรรั่วไหลของข้อมูลทำงธุรกิจ	และข้อมูลส่วนบุคคล

• คำมเสีย่งจำกอปุกรณ์พกพำท่ีใช้ในกำรเชือ่มต่อระบบ

• กำรโจมตีทำงไซเบอร์	 ซ่ึงอำจส่งผลให้กำรด�ำเนิน
ธุรกิจหยุดชะงัก

	 ซ่ึงมผีลกระทบต่อกำรด�ำเนนิงำนและช่ือเสยีงของ	บรษัิทฯ	
ดงันัน้บรษัิทฯ	จงึให้ควำมส�ำคญักบักำรบรหิำรข้อมูลสำรสนเทศ	
เพื่อให้ข้อมูลไม่เกิดกำรรั่วไหล	 มีควำมถูกต้องเชื่อถือได้ 
และทันเหตุกำรณ์เพื่อประกอบกำรตัดสินใจ

 แนวทำงในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงหลัก : บริษัทได้จัดท�ำ
กรอบกำรด�ำเนินงำนเพื่อควำมม่ันคงปลอดภัยทำงไซเบอร	์
เพ่ือเพิ่มควำมตระหนัก	 และควำมสำมำรถในกำรตอบสนอง
ต่อภัยคุกคำมท่ีอำจจะเกิดข้ึน	ดังนี้

• จัดให้มีนโยบำยจัดให้มีกระบวนกำรรวมถึงเครื่องมือ	
ซ่ึงครอบคลุมในเรื่องของนโยบำยกำรใช้งำนท่ัวไป	
นโยบำยควำมมั่นคงปลอดภัยและข้อมูลสำรสนเทศ
ของบริษัทฯ	 นโยบำยกำรใช้อินเตอร์เน็ตและอีเมลล์	
และนโยบำยกำรใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ท่ีไม่สำมำรถยอมรับได้	 โดยพนักงำนทุกคนลงนำม 
ในบันทึกข้อตกลงกำรไม่กระท�ำผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์

• จัดให้มีกำรคัดกรองและก�ำหนดสิทธิเฉพำะผู้มีหน้ำท่ี 
ท่ีเกี่ยวข้องในกำรเข้ำถึง	 ด�ำเนินกำรและแจกจ่ำย
ข้อมูลต่ำงๆ	กำรส�ำรองข้อมูล

• ก�ำหนดกรอบกำรตรวจสอบกำรท�ำงำนของระบบ	
พร้อมมีเจ้ำหน้ำท่ีด้ำนระบบคอยควบคุมกำรท�ำงำน	
และแก้ปัญหำท่ีอำจจะเกิดข้ึนตลอดเวลำ

• ก�ำหนดให้มีแผนส�ำรองฉุกเฉินกรณีมีเหตุกำรณ์ท่ี
ท�ำให้สถำนกำรณ์ท�ำงำนของระบบหยุดลง	โดยมีกำร
ซ้อมแผนเป็นประจ�ำทุกปี	 เพื่อให้สำมำรถรับมือกับ
สถำนกำรณ์ได้อย่ำงทันท่วงที	ลดทอนควำมเสียหำย
ของระบบสำรสนเทศของบริษัทฯ	 และเพ่ือให้ธุรกิจ 
ของบริษัทฯ	ด�ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง

• ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในกำรป้องกันกำรคุกคำม	
(Firewall)	และกำรเฝ้ำระวังพฤติกรรมภัยคุกคำม
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โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ

หลักทรัพย์ของบริษัท

1. จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว
	 ณ	วนัท่ี	31	ธนัวำคม	2562	บรษัิทฯ	มีทุนจดทะเบียน	543,632,325	บำท	(หุ้นสำมัญ	543,632,325	หุ้น	มลูค่ำหุ้นละ	1.00	บำท) 
เรียกช�ำระแล้ว	543,632,325	บำท	(หุ้นสำมัญ	543,632,325	หุ้น	มูลค่ำหุ้นละ	1.00	บำท)	

2. ข้อจ�ากัดการโอนหุ้น
	 หุ้นของบรษัิทฯ	ให้โอนกนัโดยไม่มีข้อจ�ำกดั	และหุ้นท่ีถอืโดยคนต่ำงด้ำวในขณะใดขณะหนึง่ต้องมีจ�ำนวนรวมกนัไม่เกนิ	ร้อย
ละ	40	ของจ�ำนวนหุ้นท่ีจ�ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมด	กำรโอนหุ้นรำยใดท่ีจะท�ำให้อัตรำส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำวของ	บริษัทฯ	
เกินอัตรำส่วนข้ำงต้น	บริษัทฯ	มีสิทธิปฏิเสธกำรโอนหุ้นของบริษัทฯ	รำยนั้นได้

3. รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก มีดังนี้
ล�าดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1 บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด	1 136,167,187 25.05
2 ดร.	ชลิดำ	 อนันตรัมพร 74,506,840 13.71
3 นำยสมบัติ	 อนันตรัมพร 67,952,859 12.50
4 นำยวิบูลย์	 วัชรสุรังค์ 9,865,575 1.81
5 นำยธวัช	 ธนำวุฒิวัฒนำ 7,022,850 1.29
6 นำยมนต์ชัย	 ลีศิริกุล 6,278,000 1.15
7 น.ส.	ดรุณีย์	 ลีศิริกุล 5,908,800 1.09
8 นำยศักดิ์ชัย	 ศักดิ์ชัยเจริญกุล 5,750,500 1.06
9 นำยพิทักษ์	 วชิระศักดิ์มงคล 5,489,900 1.01

10 นำยอนันตชัย	 ศักดิ์ชัยเจริญกุล 5,050,000 0.93

รวมผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสูงสุด	10	รำยแรก 323,992,511 59.60
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 219,639,814 40.40

จ�ำนวนหุ้นท่ีออกและจ�ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมด 543,632,325 100.00

ข้อมูลจาก	บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ณ	วันท่ี	30	ธันวาคม	2562

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

4. บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จ�ากัด มีผู้ถือหุ้น ดังนี้

ล�าดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1 นำย	สมบัติ	 อนันตรัมพร 30,000 30.00
2 ดร.	ชลิดำ	 อนันตรัมพร 30,000 30.00
3 น.ส.	ลิลรฎำ	 อนันตรัมพร 10,000 10.00
4 นำย	ณัฐนัย	 อนันตรัมพร 10,000 10.00
5 น.ส.	วริษำ	 อนันตรัมพร 10,000 10.00
6 น.ส.	ชุติภำ	 อนันตรัมพร 10,000 10.00

รวมผู้ถือหุ้นท้ังหมด 100,000 100.00
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5. ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ 
 5.1 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ำกัด (มหำชน) สูงสุด 10 รำยแรก ดังนี้

ล�าดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1 บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคช่ัน	จ�ำกัด	(มหำชน) 599,998,600 60.00

2 นำยชูชำติ	 เพ็ชรอ�ำไพ 43,494,000 4.35

3 นำยนเรศ	 งำมอภิชน 35,900,000 3.59

4 นำยศึกษิต	 เพชรอ�ำไพ 23,433,000 2.34

5 ดร.	ชลิดำ	 อนันตรัมพร 16,778,198 1.68

6 นำยสมบัติ	 อนันตรัมพร 14,887,850 1.49

7 บริษัท	ไทยประกันชีวิต	จ�ำกัด	(มหำชน) 10,910,700 1.09

8 นำยวศิน	 เดชกิจวิกรม 8,000,000 0.80

9 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอำร์	จ�ำกัด 6,400,068 0.64

10 นำงสุรินทร์	 แสงหำญ 6,200,000 0.62

รวมผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก 766,002,416 76.60

หมายเหตุ	:	ข้อมูลจาก	บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ณ	วันท่ี	6	มกราคม	2563

 5.2 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพำเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ดังนี้

ล�าดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1 บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคช่ัน	จ�ำกัด	(มหำชน) 285,198 95.07

2 นำย	สมบัติ	 อนันตรัมพร 14,800 4.93

3 นำงสำวขวัญตำ	มีสมพร 1 	-

4 นำงเพ็ญศรี	 จันต๊ะคำด 1 	-

รวมผู้ถือหุ้นท้ังหมด 300,000 100.00
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6. การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2562

รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร
ยอดยกมา  

ณ วันที่ 
28 ธ.ค. 2561

เปลี่ยนแปลง (หุ้น) ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

30 ธ.ค. 2562

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)ได้มา จ�าหน่าย

1.	 นำยสมบัติ	 อนันตรัมพร 67,878,137 74,722 - 67,952,859	 12.500%

	 คู่สมรส	(ดร.	ชลิดำ	อนันตรัมพร)
	 และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ

74,506,840 - - 74,506,840 13.705%

- - - - -
2.	 ดร.	ชลิดำ	 อนันตรัมพร 74,506,840 - - 74,506,840 13.705%

	 คู่สมรส	(นำยสมบัติ	อนันตรัมพร)
	 และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ	

67,878,137 74,722 - 67,952,859 12.500%

- - - - -
3.	 นำยณัฐนัย	 อนันตรัมพร 509,787 	39,793	 - 549,580	 0.101%

	 คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ - 	- - 	- -

4.	 นำยชูศักดิ์	 ดิเรกวัฒนชัย - - - - -

	 คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - -

5.	 พลเรือเอกอภิวัฒน์	ศรีวรรธนะ 1 - - - - -

	 คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - -

6.	 คุณหญิงชฎำ	 วัฒนศิริธรรม	1 - - - - -

	 คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - -

7.	 นำยธีรกุล	 นิยม	2 - - - - -

	 คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - -

8.	 นำงสำวขวัญตำ	มีสมพร 754,827 31,313 - 786,140 0.145%

	 คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - -

9.	 นำงธัญญรัตน์	 เรืองบัณฑิต - - - - -

	 คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - -

10.	 นำงเพ็ญศรี	 จันต๊ะคำด 123,750 - - 123,750 0.023%

	 คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - -

11.	 นำยประสิทธิ์ชัย		วีระยุทธวิไล - - - - -

	 คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - -

12.	 นำงสำววริษำ	 อนันตรัมพร	 - - - - -

	 คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - -

หมายเหต	ุ

• 1	คุณหญิงชฎา	วัฒนศิริธรรม	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	แทนพลเรือเอกอภิวัฒน์	ศรีวรรธนะ	 ซ่ึงได้ลาออกจากการเป็นกรรมการใน 

	ทุกต�าแหน่ง	ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี	3/2562	เม่ือวันท่ี	13	พฤษภาคม	2562

• 2	นายธีรกุล	นิยม	 ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในทุกต�าแหน่ง	 โดยมีผลวันท่ี	31	 ธันวาคม	2562	และได้แต่งตั้ง	นางภัทรียา	 เบญจพลชัย	 

	เป็นกรรมการอิสระแทน	ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งท่ี	1/2563	เม่ือวันท่ี	14	มกราคม	2563

• ล�าดับท่ี	1-10	เป็นกรรมการบริษัท	,	ล�าดับท่ี	11-12	เป็นผู้บริหาร



85บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

7. การออกหลักทรัพย์อื่น
	 ในปี	2561	บริษัทฯ	ได้ออกหุ้นกู้	จ�ำนวน	1	ชุด	ประเภท	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีประกัน	และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ในนำม	
“หุ้นกู้	บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคช่ัน	จ�ำกัด	(มหำชน)	ครั้งท่ี	1/2561	ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2563”	จ�ำนวนไม่เกิน	
700,000	(เจ็ดแสน)	หน่วย	มูลค่ำท่ีตรำไว้หน่วยละ	1,000	(หนึ่งพัน)	บำท	มูลค่ำรวมท้ังสิ้น	700,000,000	(เจ็ดร้อยล้ำน)	บำท	
โดยเป็นกำรเสนอขำยเฉพำะต่อผู้ลงทุนสถำบัน	 และ/หรือผู้ลงทุนรำยใหญ่เท่ำนั้น	 โดยมี	 ธนำคำรกสิกรไทย	 จ�ำกัด	(มหำชน)	
เป็นนำยทะเบียนหุ้นกู้	 โดยกำรออกหุ้นกู้ครั้งนี้	 ได้รับกำรอนุมัติตำมมติท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	 ประจ�ำปี	2561	 เม่ือวันท่ี 
25	เมษำยน	2561	ซ่ึงอนุมัติให้บริษัทฯ	ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน	1,000,000,000	(หนึ่งพันล้ำนบำท)	โดยมีรำย
ละเอียดหุ้นกู้ดังต่อไปนี้	

สัญลักษณ์
หุ้นกู้

วันที่ออก
หุ้นกู้

มูลค่าหุ้นกู้ 
ณ วันออก

หุ้นกู้ 
(ล้านบาท)

มูลค่าคงค้าง
ของหุ้นกู้ 

ณ 31 ธ.ค. 
2561 

(ล้านบาท)

อายุหุ้นกู้ วันครบ
ก�าหนด

ไถ่ถอนหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย 
(ต่อปี)

ประเภท 
ของการ
เสนอขาย

การจัด 
อับดับความ

น่าเชื่อถือ

ILINK201A
6	ก.ค.	
2561

700 700 18	เดือน
6	ม.ค.	 
2563

4.75% 
ช�ำระทุก	6	เดือน

PP	
(II&HNW)*

ไม่มีกำรจัด
อันดับควำม
น่ำเช่ือถือ

หมายเหตุ	*	PP	(II&HNW)	คือ	การเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

	 ท้ังนี้	เมื่อวันท่ี	6	มกรำคม	2563	หุ้นกู้ได้ครบก�ำหนดไถ่ถอนท้ังหมดเรียบร้อยแล้ว

8 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
	 บรษัิทฯ	มีนโยบำยจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำไม่ต�ำ่กว่ำร้อยละ	40	ของก�ำไรสทุธขิองงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร	หลงัหักภำษีเงนิได้ 
และหักส�ำรองตำมกฎหมำย	 ท้ังนี้ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 เว้นแต่บริษัทฯ	 มีควำมจ�ำเป็นต้องใช้เงินเพื่อกำร
ขยำยกิจกำร

	 โดยสำมำรถเปรียบเทียบกำรจ่ำยปันผลใน	3	ปีท่ีผ่ำนมำได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2560 2561 2562

1.	 ก�ำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร -32,121,271.00	 182,471,512.00 48,884,583.59	

2.	 จัดสรรเป็นส�ำรองตำมกฎหมำย - 9,123,575.70 2,444,229.20	

3.	 ก�ำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร	หลังหักส�ำรอง 
	 ตำมกฎหมำย

-32,121,271.00 173,347,936.30 46,440,354.39

4.	 จ�ำนวนหุ้น	ณ	31	ธันวำคม	2562 362,423,986.00 543,632,325 543,632,325

5.	 ปันผลต่อหุ้น	(บำท:หุ้น) 0.55556 0.14 0.10408

6.		 (ล้ำนบำท) ไม่เกิน	201.35	 76.11 ไม่เกิน	56.58

7.	 สัดส่วนกำรจ่ำยปันผลเทียบกับก�ำไรสุทธิ 26.21 43.91 121.82

หมายเหตุ:	

*	มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ครั้งท่ี	2/2563	 อนุมัติการจ่ายปันผล	 ในอัตราหุ้นละ	0.10408	 บาท	 จากจ�านวนหุ้นท่ีช�าระแล้วท้ังสิ้น	

543,632,325	หุ้น	มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้	หุ้นละ	1	บาท	คิดเป็นเงินปันผลจ่ายท้ังสิ้นไม่เกิน	56.58	ล้านบาท	

ท้ังนี้	การจ่ายปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน	เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563
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โครงสร้างการจัดการ

	 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคช่ัน	จ�ำกัด	(มหำชน)	ประกอบด้วยคณะกรรมกำรต่ำงๆ	ดังนี้

	 1	 คณะกรรมกำรบริษัท
	 2	 คณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทฯ	จ�ำนวน	3	คณะ	ได้แก	่
	 	 2.1	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	
	 	 2.2	 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
	 	 2.3	 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
	 3.	 คณะกรรมกำรบริหำร

 ตำรำงกำรด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมกำร ในปี 2562

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ

บริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการ 
สรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน

(9 คน) (3 คน) (5คน) (3 คน)

1.	นำยสมบัติ	 อนันตรัมพร (ประธำน) - - -

2.	ดร.	ชลิดำ	 อนันตรัมพร กรรมกำร - - กรรมกำร

3.	นำยณัฐนัย	 อนันตรัมพร กรรมกำร - - -

4.	นำยชูศักดิ์	 ดิเรกวัฒนชัย2 กรรมกำรอิสระ (ประธำน) (รักษำกำรประธำน) (ประธำน)

5.	คุณหญิงชฎำ	 วัฒนศิริธรรม1 กรรมกำรอิสระ กรรมกำร 	- -

6.	นำยธีรกุล	 นิยม3 กรรมกำรอิสระ กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร

7.	นำงสำวขวัญตำ	 มีสมพร กรรมกำร - 	- -

8.	นำงธัญญรัตน์	 เรืองบัณฑิต กรรมกำร - กรรมกำร -

9.	นำงเพ็ญศรี	 จันต๊ะคำด กรรมกำร - กรรมกำร -

กรรมกำรท่ีลำออกระหว่ำงปี	2562

พล.ร.อ.	อภิวัฒน์	ศรีวรรธนะ1,2 - - (อดีตประธำน) -

หมายเหตุ	:	

• 1 คุณหญิงชฎา	วัฒนศิริธรรม	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	แทนพลเรือเอกอภิวัฒน์	ศรีวรรธนะ	 ซ่ึงได้ลาออกจากการเป็นกรรมการใน 

	 ทุกต�าแหน่ง	ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี	3/2562	เม่ือวันท่ี	13	พฤษภาคม	2562

• 2	 พลเรอืเอกอภวิฒัน์	ศรวีรรธนะ	ซ่ึงในปี	2562	ด�ารงต�าแหน่ง	ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง	ตัง้แต่	กมุภาพนัธ์	2561	จนถงึ	1	พฤษภาคม	2562 

	 ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในทุกต�าแหน่ง	และได้แต่งตั้งให้นายชูศักดิ์	ดิเรกวัฒนชัย	รักษาการประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน

• 3	 นายธีรกุล	นิยม	ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในทุกต�าแหน่ง	โดยมีผลวันท่ี	31	ธันวาคม	2562	และได้แต่งตั้ง	นางภัทรียา	เบญจพลชัย	เป็น 

	 กรรมการอิสระแทน	ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งท่ี	1/2563	เม่ือวันท่ี	14	มกราคม	2563

•	 	 กรรมการล�าดับท่ี	4,5,6	เป็นกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	ตามข้อก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท	
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รายงานประจ�าปี 2562

 ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรประชุมตำมตำรำงกำรประชุม ดังนี้

รายชื่อ

จ�านวนครั้งที่จัดประชุม/จ�านวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ปี 2562

สามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ�าปี 2562

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการ 
สรรหาและก�าหนด

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

(1 ครั้ง/ปี) (6 ครั้ง/ปี) (4 ครั้ง/ปี) (1 ครั้ง/ปี) (3 ครั้ง/ปี)

1.	นำยสมบัติ	 อนันตรัมพร 1/1 6/6 - - -

2.	ดร.	ชลิดำ	 อนันตรัมพร 1/1 6/6 - - 3/3

3.	นำยณัฐนัย	 อนันตรัมพร 1/1 5/6 - - -

4.	นำยชูศักดิ์	 ดิเรกวัฒนชัย 1/1 6/6 4/4 1/1 3/3

5.	คุณหญิงชฎำ	 วัฒนศิริธรรม1 	- 3/6 2/4 	- 	-

6.	นำยธีรกุล	 นิยม2 1/1 5/6 4/4 1/1 3/3

7.	นำงสำวขวัญตำ	 มีสมพร 1/1 6/6 - 	- -

8.	นำงธัญญรัตน์	 เรืองบัณฑิต 1/1 6/6 - 1/1 	-

9.	นำงเพ็ญศรี	 จันต๊ะคำด 1/1 6/6 - 1/1 -

กรรมกำรท่ีลำออกระหว่ำงปี	2562

พล.ร.อ.	อภิวัฒน์	 ศรีวรรธนะ1 1/1 2/6 1/4 1/1 -

หมายเหตุ

• 1	 คุณหญิงชฎา	 วัฒนศิริธรรม	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	 แทนพลเรือเอกอภิวัฒน์	 ศรีวรรธนะ	 ซ่ึงได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ 

	 ในทุกต�าแหน่ง	ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี	3/2562	เม่ือวันท่ี	13	พฤษภาคม	2562

• 2	 นายธีรกุล	นิยม	 ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในทุกต�าแหน่ง	 โดยมีผลวันท่ี	31	ธันวาคม	2562	และได้แต่งตั้ง	นางภัทรียา	 เบญจพลชัย	 

	 เป็นกรรมการอิสระแทน	ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งท่ี	1/2563	เม่ือวันท่ี	14	มกราคม	2563

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

	 กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ	ได้แก่	นำยสมบัติ	อนันตรัมพร	หรือ	ดร.	ชลิดำ	อนันตรัมพร	เป็นผู้ลงลำยมือ
ช่ือและประทับตรำส�ำคัญของบริษัทฯ	

1. คณะกรรมการบริษัท
	 ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ	 ในหมวดท่ี	4	 คณะกรรมกำรของบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ	5	 คน	 แต่
ไม่เกิน	9	คน	และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมกำรท้ังหมดนั้น	ต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจักร	และกรรมกำร 
ของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด	
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	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2562	คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทท้ังหมด	9	ท่ำน	ดังรำยนำมต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ ต�าแหน่ง ประเภทกรรมการ
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง 

เป็นกรรมการครั้งแรก
1.	นำยสมบัติ	 อนันตรัมพร ไทย ประธำนกรรมกำร เป็นผู้บริหำร 18	มีนำคม	2547

2.	ดร.	ชลิดำ	 อนันตรัมพร ไทย กรรมกำร เป็นผู้บริหำร 18	มีนำคม	2547

3.	นำยณัฐนัย	 อนันตรัมพร ไทย กรรมกำร เป็นผู้บริหำร 21	พฤศจิกำยน	2555

4.	นำงสำวขวัญตำ	 มีสมพร ไทย กรรมกำร เป็นผู้บริหำร 18	มีนำคม	2547

5.	นำงธัญญรัตน์	 เรืองบัณฑิต ไทย กรรมกำร เป็นผู้บริหำร 18	มีนำคม	2547
6.	นำงเพ็ญศรี	 จันต๊ะคำด ไทย กรรมกำร เป็นผู้บริหำร 3	เมษำยน	2549
7.	นำยชูศักดิ์	 ดิเรกวัฒนชัย ไทย กรรมกำรอิสระ ไม่เป็นผู้บริหำร 2	เมษำยน	2553
8.	คุณหญิงชฎำ	 วัฒนศิริธรรม1 ไทย กรรมกำรอิสระ ไม่เป็นผู้บริหำร 14	พฤษภำคม	2562
9.	นำยธีรกุล	 นิยม 2 ไทย กรรมกำรอิสระ ไม่เป็นผู้บริหำร 3	มกรำคม	2561

กรรมกำรท่ีลำออกระหว่ำงปี	2562

พล.ร.อ.	อภิวัฒน์	ศรีวรรธนะ1 ไทย กรรมกำรอิสระ ไม่เป็นผู้บริหำร 11	สิงหำคม	2560

	 โดยมี	 นำงธัญญรัตน์	 เรืองบัณฑิต	 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	(สำยงำนสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มฯ	)	 และผู้อ�ำนวยกำร	 
ฝ่ำยบัญชีเป็นเลขำนุกำรบริษัท

หมายเหตุ

• 1	 คุณหญิงชฎา	 วัฒนศิริธรรม	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทน	 พลเรือเอกอภิวัฒน์	 ศรีวรรธนะ	 ซ่ึงได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ 

	 ในทุกต�าแหน่ง	ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี	3/2562	เม่ือวันท่ี	13	พฤษภาคม	2562

• 2	 นายธีรกุล	นิยม	 ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในทุกต�าแหน่ง	 โดยมีผลวันท่ี	31	ธันวาคม	2562	และได้แต่งตั้ง	นางภัทรียา	 เบญจพลชัย	 

	 เป็นกรรมการอิสระแทน	ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งท่ี	1/2563	เม่ือวันท่ี	14	มกราคม	2563

 	“บรษัิทได้เปิดเผย	“ข้อบังคบัของบรษัิทฯ	ไว้ภายใต้หัวข้อ	“การก�ากบัดแูลกจิการ”	บนเวบ็ไซต์ของบรษัิทท่ี	www.interlink.co.th”

2. คณะกรรมการชุดย่อย

 2.1  คณะกรรมกำรตรวจสอบ

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	(ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2562)	ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ	ทั้งหมด	3	ท่ำน	โดยเป็นกรรมกำรอิสระ	
3	ท่ำน	ดังรำยนำมต่อไปนี้

ล�าดับที่ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 นำยชูศักดิ์		 ดิเรกวัฒนชัย* ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2 คุณหญิงชฎำ	 วัฒนศิริธรรม1* กรรมกำรตรวจสอบ

3 นำยธีรกุล		 นิยม2 กรรมกำรตรวจสอบ

	 โดยมี	นำยณัฐพล	เกษมทรัพย์	ผู้อ�ำนวยกำรแผนกตรวจสอบภำยใน	เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ	

หมายเหตุ

• 1	 คุณหญิงชฎา	 วัฒนศิริธรรม	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	 แทนพลเรือเอกอภิวัฒน์	 ศรีวรรธนะ	 ซ่ึงได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ 
	 ในทุกต�าแหน่ง	ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี	3/2562	เม่ือวันท่ี	13	พฤษภาคม	2562

• 2	 นายธีรกุล	 นิยม	 ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ	 โดยมีผลวันท่ี	31	 ธันวาคม	2562	 และได้แต่งตั้ง	 นางภัทรียา	 เบญจพลชัย	 เป็น 
	 กรรมการอิสระแทน	ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งท่ี	1/2563	เม่ือวันท่ี	14	มกราคม	2563

• *	นายชูศักดิ์	 ดิเรกวัฒนชัย	 และคุณหญิงชฎา	 วัฒนศิริธรรม	 กรรมการตรวจสอบ	 เป็นผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท�าหน้าท่ี 

	 ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้
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 2.2 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

	 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	(ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2562)	ประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน	5	ท่ำน	โดยเป็นกรรมกำร
อิสระ	3	ท่ำน	และกรรมกำร	2	ท่ำน	ดังรำยนำมต่อไปนี้

ล�าดับที่ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 พลเรือเอกอภิวัฒน์	 ศรีวรรธนะ1 (อดีต)	ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

2 นำยชูศักดิ์	 ดิเรกวัฒนชัย1 (รักษำกำร)	ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

3 นำยธีรกุล	 นิยม2 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

4 นำงเพ็ญศรี	 จันต๊ะคำด กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

5 นำงธัญญรัตน์	 เรืองบัณฑิต กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

	 โดยมี	นำยณัฐพล	เกษมทรัพย์	ผู้อ�ำนวยกำรแผนกตรวจสอบภำยใน	เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

หมายเหตุ	:	

• 1	 พลเรอืเอกอภวิฒัน์	ศรวีรรธนะ	ซ่ึงในปี	2562	ด�ารงต�าแหน่ง	ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง	ตัง้แต่	กมุภาพนัธ์	2561	จนถงึ	1	พฤษภาคม	2562 

	 ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในทุกต�าแหน่ง	และได้แต่งตั้งให้นายชูศักดิ์	ดิเรกวัฒนชัย	รักษาการประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน

• 2	 นายธีรกุล	นิยม	 ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในทุกต�าแหน่ง	 โดยมีผลวันท่ี	31	ธันวาคม	2562	และได้แต่งตั้ง	นางภัทรียา	 เบญจพลชัย 

	 เป็นกรรมการอิสระแทน	ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งท่ี	1/2563	เม่ือวันท่ี	14	มกราคม	2563

 2.3 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

	 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	 สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	(ณ	 วันท่ี	31	 ธันวำคม	2562)	ประกอบด้วยกรรมกำร
จ�ำนวน	3	ท่ำน	โดยเป็นกรรมกำรอิสระ	2	ท่ำน	และกรรมกำร	1	ท่ำน	ดังรำยนำมต่อไปนี้

ล�าดับที่ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 นำยชูศักดิ์		 ดิเรกวัฒนชัย ประธำนคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

2 นำยธีรกุล		 นิยม1 กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

3 ดร.	ชลิดำ		 อนันตรัมพร กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

	 โดยมี	นำงธัญญรัตน์	เรืองบัณฑิต	เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

หมายเหต	ุ
1	 นายธีรกุล	 นิยม	 ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในทุกต�าแหน่ง	 โดยมีผลวันท่ี	31	 ธันวาคม	2562	 และได้แต่งตั้ง	 นางภัทรียา	 เบญจพลชัย 

เป็นกรรมการอิสระแทน	ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งท่ี	1/2563	เม่ือวันท่ี	14	มกราคม	2563
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 อ�ำนำจอนุมัติของคณะกรรมกำรบริษัท 

	 คณะกรรมกำรบริษัทมีอ�ำนำจอนุมัติเรื่องต่ำงๆ	ของบริษัทตำมขอบเขตหน้ำท่ีท่ีก�ำหนดโดยกฎหมำย	ข้อบังคับของบริษัทฯ	
กฎบตัรคณะกรรมกำรบริษัท	และมติทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น	ซึง่รวมถึงกำรก�ำหนดทบทวนวิสัยทศัน์	พันธกิจ	กลยุทธ์ในกำรด�ำเนินงำน 
แผนหลกัในกำรด�ำเนนิงำน	นโยบำยบรหิำรควำมเสีย่ง	แผนงบประมำณ	และแผนกำรด�ำเนนิธรุกจิประจ�ำปี	แผนธรุกจิระยะปำนกลำง 
กำรก�ำหนดเป้ำหมำยท่ีต้องกำรของผลกำรด�ำเนนิงำน	กำรตดิตำมและประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำน	ให้เป็นไปตำมแผนท่ีก�ำหนดไว้ 
รำยกำรระหว่ำงกันท่ีส�ำคัญ	กำรก่อตั้ง	ควบรวมกิจกำร	กำรแบ่งแยกกิจกำร	และกำรเข้ำร่วมทุน

 อ�ำนำจหน้ำท่ีของประธำนกรรมกำร
1.	 สนบัสนนุและควบคมุให้กำรปฏบัิตงิำนของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ	เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ	

และเป็นไปตำมมำตรฐำนสูงสุดของหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี

2.	 สนับสนุนให้มีช่องทำง	 และกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงผู ้ถือหุ้น	 หน่วยงำนรำชกำร	 และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
กับคณะกรรมกำรบริษัท	ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

3.	 ก�ำหนดวำระกำรประชุม	ควบคุม	และด�ำเนินกำรประชุมของคณะกรรมกำร	รวมถึงกำรเปิดโอกำสให้มีกำรแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น	หลักกำรและเหตุผล	เพื่อประกอบกำรตัดสินใจ

4.	 ก�ำหนดข้ันตอน	 หรือวิธีกำรสรรหำและแต่งตั้งคณะกรรมกำร	 และกรรมกำรชุดย่อยให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม	 และ
สำมำรถสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ	

5.	 ก�ำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศ	 หรือให้ควำมรู้เกี่ยวกับกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	 ต่อกรรมกำร	 และกรรมกำร 
ท่ีได้รับต�ำแหน่งกรรมกำรใหม่

6.	 สนับสนุนกรรมกำรผู้จัดกำรในกำรพัฒนำ	และก�ำหนดกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	รวมถึงกำรให้ค�ำแนะน�ำ
ในกำรด�ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ	

7.	 สนับสนุนให้มีกำรสื่อสำร	และสร้ำงสัมพันธ์ท่ีดีระหว่ำงกรรมกำรบริหำร	และกรรมกำรท่ีไม่ใช่ผู้บริหำร

 อ�ำนำจหน้ำท่ีของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
1.	 ก�ำหนดภำรกจิ	วัตถปุระสงค์	แนวนโยบำยของบรษัิทฯ	รวมท้ังกลยทุธ์และแผนกำรทำงธรุกจิน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำร 

บริษัทฯ	

2.	 ด�ำเนินกำรตำมกลยุทธ์และแผนทำงธุรกิจท่ีได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ	

3.	 ตัดสินใจในเรื่องกำรด�ำเนินงำนประมูลงำนภำยใต้นโยบำยท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ	

4.	 มีอ�ำนำจอนุมัติค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินธุรกรรมตำมปกติของบริษัทฯ	ในวงเงินไม่เกิน	30	ล้ำนบำท

5.	 มีอ�ำนำจจ้ำง	แต่งตั้ง	ปลดออก	ให้ออก	ไล่ออก	ก�ำหนดอัตรำค่ำจ้ำง	ให้บ�ำเหน็จรำงวัล	ปรับข้ึนเงินเดือน	ค่ำตอบแทน	
เงินโบนัส	ส�ำหรับพนักงำนระดับต�่ำกว่ำกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ลงมำ

6.	 มีอ�ำนำจกระท�ำกำรและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจกำรต่อบุคคลภำยนอกในกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์
ต่อกิจกำร

7.	 อนุมัติกำรแต่งตั้งท่ีปรึกษำด้ำนต่ำงๆ	ท่ีจ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนินงำน

8.	 ด�ำเนินกิจกำรอ่ืนๆ	ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย

9.	 มีอ�ำนำจมอบหมำยให้ผู้ด�ำเนินกำรแทนในกรณีท่ีกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้เป็นแต่ละกรณีไป

	 ท้ังนี้	 กำรมอบอ�ำนำจดังกล่ำวข้ำงต้นแก่กรรมกำรผู้จัดกำรนั้น	 ต้องอยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมำยและกฎระเบียบ 
ข้อบังคับของบริษัทฯ	 และในกรณีท่ีกำรด�ำเนินกำรใดท่ีมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	 หรือ
บุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง	 (ตำมประกำศของคณะกรรมกำร	 ก.ล.ต.)	 กรรมกำรผู้จัดกำรไม่มีอ�ำนำจอนุมัติกำรด�ำเนินกำร 
ดังกล่ำว	 โดยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่จะต้องน�ำเสนอเรื่องดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรตรวจสอบลงควำมเห็นและส่งเรื่องต่อให้ 
คณะกรรมกำรบริษัท	พิจำรณำต่อไป
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	 นอกจำกนี	้ในกรณท่ีีกำรท�ำรำยกำรใดเป็นรำยกำรท่ีเกีย่วโยงกนั	หรอืรำยกำรเกีย่วกบักำรได้มำหรอืจ�ำหน่ำยไปซ่ึงสนิทรพัย์
ของบรษัิทฯ	หรือบรษัิทย่อยแล้วแต่กรณ	ีตำมควำมหมำยท่ีก�ำหนดตำมประกำศตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	กำรท�ำรำยกำร
ดังกล่ำวต้องได้รับมติเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือปฏิบัติกำรอื่นใดตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรตำมท่ีประกำศดังกล่ำวก�ำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ	ด้วย	เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในเรื่องดังกล่ำว

3. คณะกรรมการบริหาร
	 คณะผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	(ณ	 วันที่	31	 ธันวำคม	2562)	 ประกอบด้วยผู้บริหำรทั้งหมด	8	 ท่ำน 
ในปี	2562	มีดังรำยนำมต่อไปนี้

ที่ รายชื่อ ชื่อต�าแหน่ง

1 นำยสมบัติ	 อนันตรัมพร ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

2 ดร.	ชลิดำ	 อนันตรัมพร กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	
3 นำยณัฐนัย	 อนันตรัมพร กรรมกำร/รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	(สำยงำนกลยุทธ์	และสำยงำน

โทรคมนำคม)

4 นำงสำวขวัญตำ	 มีสมพร กรรมกำร/รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	(สำยงำนธุรกิจจัดจ�ำหน่ำย)

5 นำงธัญญรัตน์	 เรืองบัณฑิต กรรมกำร/รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	(สำยงำนสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มฯ	/ 
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชี	และเลขำนุกำรบริษัท

6 นำงเพ็ญศรี	 จันต๊ะคำด กรรมกำร/รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	(สำยงำนกำรเงินของกลุ่มฯ	)

7 นำยประสิทธิ์ชัย	 วีระยุทธวิไล รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	(สำยงำนธุรกิจวิศวกรรม	และโครงกำรพิเศษ)

8 นำงสำววริษำ	 อนันตรัมพร	 ผู้จัดกำรท่ัวไป

4. เลขานุการบริษัทฯ 
	 เพื่อให้กำรดูแลกำรด�ำเนินกำรงำนด้ำนเลขำนุกำรบริษัทให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ	คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำ
แต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อปฏิบัติหน้ำท่ีเลขำนุกำรบริษัท	ปัจจุบันผู้ท่ีด�ำรงต�ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท	คือ	นำงธัญญรัตน	์
เรืองบัณฑิต	(ข้อมูลของเลขานุการบริษัท	ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายช่ือคณะกรรมการบริษัท	ล�าดับท่ี	8) 

ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนกรรมการ
	 คณะกรรมกำรบริษัท	 ได้ก�ำหนดนโยบำย	 หลักเกณฑ์และวิธีในกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	 ไว้อย่ำงชัดเจน 
และโปร่งใส	 และอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมำะสม	 สำมำรถเทียบเคียงได้กับอุตสำหกรรมในลักษณะเดียวกัน	 โดยได้มอบหมำยให ้
คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	 สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผู้พิจำรณำค่ำตอบแทนในเบ้ืองต้น	 และน�ำข้อมูลท่ีได	้
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ	เพ่ือพิจำรณำ	ก่อนน�ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติต่อไป

	 ค่ำตอบแทนกรรมกำร	ประกอบด้วย	2	ส่วนคือ	ค่ำเบ้ียประชุม	ค่ำบ�ำเหน็จประจ�ำปี	โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ	ซ่ึงเบ้ีย
ประชุมดังกล่ำว	 จะได้รับกำรอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 และจ่ำยเฉพำะกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชุมเท่ำนั้น	 โดยในคณะกรรม
กำรบริษัทฯ	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	 กรรมกำรทุกคนจะได้ค่ำเบ้ียประชุมเท่ำกัน	 ในขณะท่ีประธำนกรรมกำรจะได้มำกกว่ำ
กรรมกำรคนอ่ืน	 ส�ำหรับคณะกรรมกำรชุดย่อยท้ัง	2	 คณะ	 ได้แก่	 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	 และคณะกรรมกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	กรรมกำรทุกคนจะได้ค่ำเบ้ียประชุมเท่ำกัน	ในขณะท่ีประธำนกรรมกำรชุดย่อย	จะ
ได้มำกกว่ำกรรมกำรคนอ่ืน	ยกเว้นกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร	จะไม่ได้รับค่ำเบ้ียประชุม	เนื่องจำกกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุด
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ย่อยดังกล่ำวเป็นผู้บริหำรของบริษัทฯ	ส�ำหรับบ�ำเหน็จกรรมกำร	จะพิจำรณำถึงควำมเหมำะสม	และเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืน
ท่ีอยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกัน	และมีขนำดธุรกิจใกล้เคียงกัน	ตลอดจนค�ำนึงถึงผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท	ผลงำน	และควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท	และสภำวกำรณ์ของธุรกิจโดยรวม

 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
	 คณะกรรมกำรบริษัท	 ได้ก�ำหนดนโยบำย	 หลักเกณฑ์และวิธีในกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	 ไว้อย่ำงชัดเจน	
และโปร่งใส	 และอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมำะสม	 สำมำรถเทียบเคียงได้กับอุตสำหกรรมในลักษณะเดียวกัน	 โดยได้มอบหมำยให ้
คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	 สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผู้พิจำรณำค่ำตอบแทน	 โดยพิจำรณำถึงผลกำรด�ำเนิน
งำนของบริษัท	ผลกำรด�ำเนินงำนของผู้บริหำรระดับสูงแต่ละคน	ท้ังนี้	เพ่ือสำมำรถจูงใจ	และรักษำบุคลำกรท่ีมีคุณภำพไว้

	 ส�ำหรับค่ำตอบแทนและโบนัสประจ�ำปีของผู้บริหำรระดับสูง	 จะมีหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำท่ีแน่นอน	 โดยพิจำรณำจำก
ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	 สภำวะเศรษฐกิจโดยรวม	 และผลกำรท�ำงำนของผู้บริหำรระดับสูงแต่ละคน	 ซ่ึงจะมีกำรช้ีแจง 
หลักเกณฑ์ให้ทรำบล่วงหน้ำก่อนท่ีจะประเมินผลในปลำยปี	โดยคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
จะพิจำรณำก่อนน�ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ	พิจำรณำอนุมัติต่อไป

1. ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
	 โดยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบรษัิทฯ	และคณะกรรมกำรชุดย่อย	ปี	2562	ท่ีได้รบักำรอนมัุตจิำกกำรประชุมสำมัญผูถ้อืหุ้น 
ประจ�ำปี	2562	ให้ใช้อัตรำค่ำตอบแทนเดิม	มำตั้งแต่ปี	2559	ตำมรำยละเอียดดังนี้

รายละเอียด เบี้ยประชุมต่อครั้ง/คน

1. คณะกรรมกำรบริษัท/สำมัญผู้ถือหุ้น
• ประธำนกรรมกำร 9,000	บำท/ครั้ง	
• กรรมกำร 6,000	บำท/ครั้ง	

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ
• ประธำนกรรมกำร 9,000	บำท/ครั้ง	
• กรรมกำร 6,000	บำท/ครั้ง	

3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
• ประธำนกรรมกำร 5,000	บำท/ครั้ง	
• กรรมกำร 3,000	บำท/ครั้ง*

4. คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
• ประธำนกรรมกำร 5,000	บำท/ครั้ง
• กรรมกำร 3,000	บำท/ครั้ง*

ค่ำบ�ำเหน็จประจ�ำปีกรรมกำร
1.	 ประธำนกรรมกำรบริษัท 105,875	บำท/ปี
2.	 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 105,875	บำท/ปี
3.	 กรรมกำรบริษัท	ท่ำนละ 84,700	บำท/ปี
4.	 กรรมกำรตรวจสอบ	ท่ำนละ 84,700	บำท/ปี

ผลประโยชน์อื่นใด ไม่มี

หมายเหต	ุ

*	ยกเว้น	กรรมการ	และอ่ืนๆ	ท่ีเป็นพนักงานหรือผู้บริหารท่ีได้รับค่าตอบแทนประจ�า
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รายงานประจ�าปี 2562

	 ในปี	2562	ท่ีผ่ำนมำ	บริษัทฯ	ได้จ่ำยค่ำตอบแทนต่ำงๆ	ให้แก่กรรมกำร	ดังนี้

 (1) ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน และค่ำตอบแทนอ่ืนๆ ของกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทฯ 

• กรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทฯ 

รายชื่อกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่า
ตอบแทน
อื่น /ผล
ประโยชน์

อื่นใด 

ค่าเบี้ยประชุม ปี 2562 (บาท)

ค่าบ�าเหน็จ
กรรมการ 

(บาท)

รวมค่า
ตอบแทน

ที่กรรมการ
แต่ละท่าน 

ได้รับ 
(บาท)

จ�านวนครั้งที่จัดประชุม ในปี 2562 
(1 ครั้ง/ปี) (6 ครั้ง/ปี) (4 ครั้ง/ปี) (1 ครั้ง/ปี) (3 ครั้ง/ปี)

สามัญ
ผู้ถือหุ้น

คณะ 
กรรมการ

บริษัท

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ 
บริหารความ

เสี่ยง

คณะกรรมการ 
ก�ากับดูแล

กิจการ สรรหา
และก�าหนดค่า

ตอบแทน
1.	 นำยสมบัติ	 อนันตรัมพร

	 ประธำนกรรมกำร	

9,000	

(1/1)

54,000

(6/6)

- - - 105,875 168,875.00 ไม่มี

2.	 ดร.	ชลิดำ	 อนันตรัมพร

	 กรรมกำร

6,000

(1/1)

36,000

(6/6)

- - - 84,700 126,700.00 ไม่มี

3.	 นำยณัฐนัย	 อนันตรัมพร

	 กรรมกำร	

6,000

(1/1)

30,000

(5/6)

- - - 84,700 120,700.00 ไม่มี

4.	 นำยชูศักดิ์	 ดิเรกวัฒนชัย

	 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	

9,000

(1/1)

54,000

(6/6)

36,000

(4/4)

3,000

(1/1)

15,000

(3/3)

105,875 222,875.00 ไม่มี

5.	 คุณหญิงชฎำ	 วัฒนศิริธรรม	1

	 กรรมกำรตรวจสอบ	

	- 18,000

(3/6)

12,000

(2/4)

- - 56,466.67 86,466.67 ไม่มี

6.	 นำยธีรกุล	 นิยม	2

	 กรรมกำรตรวจสอบ	

6,000

(1/1)

30,000

(5/6)

24,000

(4/4)

3,000

(1/1)

9,000

(3/3)

84,700 156,700.00 ไม่มี

7.	 นำงสำวขวัญตำ	มีสมพร

	 กรรมกำร	

6,000

(1/1)

36,000

(6/6)

- - - 84,700 126,700 ไม่มี

8.	 นำงธัญญรัตน์	 เรืองบัณฑิต

	 กรรมกำร	

6,000

(1/1)

36,000

(6/6)

- - - 84,700 126,700 ไม่มี

9.	 นำงเพ็ญศรี	 จันต๊ะคำด

	 กรรมกำร	

6,000

(1/1)

36,000

(6/6)

- - - 84,700 126,700 ไม่มี

กรรมกำรท่ีลำออกระหว่ำงปี	2562

10.	พลเรือเอกอภิวัฒน์	 ศรีวรรธนะ	1

	 กรรมกำรตรวจสอบ	

6,000

(1/1)

12,000

(2/6)

6,000

(1/4)

5,000

(1/1)

- 28,233.33 57.233.33 ไม่มี

รวม 60,000 342,000 78,000 11,000 24,000 804,650 1,319,650 -

หมายเหต	ุ

• 1	 คุณหญิงชฎา	 วัฒนศิริธรรม	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	 แทนพลเรือเอกอภิวัฒน์	 ศรีวรรธนะ	 ซ่ึงได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ 

	 ในทุกต�าแหน่ง	ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี	3/2562	เม่ือวันท่ี	13	พฤษภาคม	2562

• 2	 นายธีรกุล	 นิยม	 ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ	 โดยมีผลวันท่ี	31	 ธันวาคม	2562	 และได้แต่งตั้ง	 นางภัทรียา	 เบญจพลชัย 

	 เป็นกรรมการอิสระแทน	ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งท่ี	1/2563	เม่ือวันท่ี	14	มกราคม	2563

• 	 ไม่มีการจ่ายเบ้ียประชุมส�าหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	เนื่องจาก 

	 กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	 สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู ้บริหาร 

	 ซ่ึงจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว

• 	 กรรมการ	ล�าดับท่ี	4,	5,	6,	10	เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร
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 (2) ค่ำตอบแทนผู้บริหำร

	 ส�ำหรับค่ำตอบแทนของผู้บริหำรท่ีเป็นตัวเงิน	ประจ�ำปี	2562	ได้แก่	เงินเดือน	โบนัสและผลประโยชน์อ่ืน	คิดเป็นจ�ำนวน
ท้ังสิ้น	35,493,561	บำท

ล�าดับที่ ค่าตอบแทน จ�านวนเงิน (บาท)
1 เงินเดือน 31,058,010
2 โบนัส 3,984,540
3 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 451,011

     รวม 35,493,561

นโยบายด้านบุคลากร

 บุคลากร
	 บุคลำกร	ถอืเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีท�ำให้บรษัิทฯ	ประสบควำมส�ำเรจ็ในกำรด�ำเนนิงำน	บรษัิทฯ	จงึให้ควำมส�ำคญัและวำงแนวทำง
นโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกรของบริษัทฯ	อย่ำงต่อเนื่อง	ท้ังนี้	เพ่ือให้บุคลำกรของบริษัทฯ	มีควำมรู้	ควำมช�ำนำญ	และมีกำร
เช่ียวชำญในกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำของบริษัทฯ	อย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 บรษัิทฯ	มรีะบบกำรอบรมพนกังำนตัง้แต่กำรปฐมนเิทศส�ำหรบัพนกังำนเข้ำใหม่	และมีหลกัสตูรกำรฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทักษะ	
และวัดควำมสำมำรถของพนักงำนตลอดท้ังปี	 นอกจำกนี้	 บริษัทฯ	 ยังมีกำรจัดท�ำแผนพัฒนำควำมก้ำวหน้ำรำยบุคคล	(IDP) 
เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้กับบุคลำกรให้มีศักยภำพควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนส�ำหรับต�ำแหน่งงำนท่ีสูงข้ึนไป	 และสำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้บรรลุตำมเป้ำหมำยในสำยอำชีพของตนได้

	 บริษัทฯ	ปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม	ไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องถิ่นก�ำเนิด	เชื้อชำติ	ศำสนำ	เพศ	สถำนภำพ	
กำรสมรส	ภำษำหรือต�ำแหน่ง	ไม่มีกำรใช้หรือสนับสนุนกำรใช้แรงงำนเด็ก	กำรค้ำมนุษย์	และไม่สนับสนุนแนวทำงกำรทุจริต
และคอรัปชันทุกรูปแบบ	โดยมีกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ	ให้พนักงำน	เช่น	กำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี	กำรจัดกิจกรรม	5	ส	กำรดูแล
รักษำสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนให้มีควำมปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนำมัย	 กำรส่งเสริมกิจกรรมต่ำงๆ	 ให้กับพนักงำน	
กำรจัดสถำนท่ีออกก�ำลังกำย	 เพื่อให้พนักงำนได้ผ่อนคลำยจำกกำรท�ำงำนและได้ใช้เวลำท�ำกิจกรรมต่ำงๆ	 ร่วมกัน	 รวมท้ัง 
ยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรในระยะยำว	กำรสร้ำงโอกำสในกำรเรียนรู้และพัฒนำศักยภำพของพนักงำน

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2562	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีรำยละเอียดเกี่ยวกับจ�ำนวนพนักงำนและกำรจ่ำยผลตอบแทนให้แก่
พนักงำนตำมรำยละเอียดดังนี้

 ตำรำงแสดงจ�ำนวนพนักงำน (หน่วย : คน)

บริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561 ณ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคช่ัน	จ�ำกัด	(มหำชน) 418 453
บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม	จ�ำกัด	(มหำชน) 728 797
บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เพำเวอร์	แอนด์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ำกัด 80 88

รวม 1,226 1,338



95บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

 ผลตอบแทนพนักงำน และสวัสดิกำรอ่ืนๆ มีดังนี้

1. ผลตอบแทน (ท่ีไม่เป็นตัวเงิน)	 ได้แก่	 ชุดเครื่องแบบยูนิฟอร์ม	 อุปกรณ์เสริมกำรท�ำงำน	 อำทิ	 หมวกและรองเท้ำ
เซฟตี้,	เข็มขัดพยุงหลัง,	เสื้อกันฝน,	หน้ำกำกอนำมัย,	ยำรักษำโรคพ้ืนฐำน	เป็นต้น

2. ผลตอบแทน (ท่ีเป็นตัวเงิน)	ได้แก่	 เงินเดือน	ค่ำล่วงเวลำ	เบ้ียเลี้ยง	โบนัส	 เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ	เงิน
สมทบโครงกำรร่วมทุนระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำง	(EJIP)	

	 โครงกำรร่วมทุนระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำง	(EJIP)	มีรำยละเอียดดังนี้

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ระยะเวลำโครงกำร ตั้งแต่วันท่ี	1	มีนำคม	2558	ถึงวันท่ี	28	กุมภำพันธ์	2566	รวมระยะเวลำ	8	ปี

พนักงำนท่ีมีสิทธิเข้ำร่วมโครงกำร พนักงำนท่ีพ้นกำรทดลองงำนแล้ว	โดยเป็นไปตำมควำมสมัครใจ

รูปแบบโครงกำร เงินส่วนท่ีพนักงำนจ่ำยเพ่ือเข้ำร่วมโครงกำร:	ร้อยละ	3	ของเงินเดือน	
เงินส่วนท่ีบริษัทฯ	จ่ำยสมทบให้พนักงำนท่ีเข้ำร่วมโครงกำร:	 อัตรำร้อยละ	100	
ของเงินท่ีพนักงำนจ่ำยเข้ำโครงกำร

ก�ำหนดกำรซ้ือหุ้นเข้ำโครงกำร ทุกเดือน

เงื่อนไขกำรถือครองหลักทรัพย์ ปีท่ี	1-8	:	ไม่สำมำรถขำยหุ้นได้ท้ังจ�ำนวน
ครบ	8	ปี	:	อนุญำตให้ขำยหุ้นได้ท้ังจ�ำนวนท่ีสะสมได้
กรณลีำออกระหว่ำง	1-5	ปี	:	หุ้นท่ีเป็นส่วนสะสมของพนกังำนยังคงเป็นกรรมสทิธิ์
ของพนักงำน	ส่วนหุ้นท่ีบริษัทฯ	สมทบท้ังหมด	พนักงำนต้องคืนให้กับโครงกำร	
EJIP	ฯลฯ	
กรณีลำออกระหว่ำง	6-8	 ปี	 :	 หุ้นท่ีเป็นส่วนสะสมของพนักงำนท้ังหมด	 และ 
หุ้นส่วนท่ีบริษัทฯ	สมทบและถือครองไม่ต�่ำกว่ำ	3	ปี	(ค�ำนวณจำกเดือนท่ีน�ำส่ง 
เงินลงทุน)	ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของพนักงำน	ส่วนหุ้นท่ีบริษัทฯ	สมทบให้และถือ
ครองต�่ำกว่ำ	3	ปี	พนักงำนต้องคืนให้กับโครงกำร	EJIP	ฯลฯ	

ตัวแทนด�ำเนินงำน บริษัท	หลักทรัพย์ฟิลลิป	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	(มหำชน)

	 ส�ำหรับค่ำตอบแทนรวมของพนักงำน	ประจ�ำปี	2562	ได้แก่	เงินเดือน	ค่ำล่วงเวลำ	เบ้ียเลี้ยง	โบนัส	และผลประโยชน์อ่ืน 
คิดเป็นจ�ำนวนท้ังสิ้น	595,684,438.72	บำท

	 ตำรำงแสดงผลกำรจ่ำยค่ำตอบแทนพนักงำน	(หน่วย	:	บำท)

บริษัท ปี 2561 ปี 2562

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคช่ัน	จ�ำกัด	(มหำชน) 235,726,816.30 265,397,874.12

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม	จ�ำกัด	(มหำชน) 248,061,774.35 314,150,742.94

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เพำเวอร์	แอนด์	เอ็นจิเนียร่ิง	จ�ำกัด 15,032,444.39 16,090,880.16

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	ดำต้ำเซ็นเตอร์	จ�ำกัด 118,036.50 44,941.50

รวม 498,939,071.54 595,684,438.72
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	 “กำรก�ำกับดูแลกิจกำร”	หมำยถึง	ควำมสัมพันธ์ในเชิงกำรก�ำกับดูแล	รวมท้ังกลไกลมำตรกำรท่ีใช้ก�ำกับกำรตัดสินใจของ
คนในองค์กร	ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์	ซ่ึงรวมถึง	

1.	 กำรก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลัก	(objectives)

2.	 กำรก�ำหนดกลยุทธ์	นโยบำย	และพิจำรณำอนุมัติแผนงำน	และงบประมำณ	และ

3.	 กำรติดตำม	ประเมิน	และดูแลกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน

	 คณะกรรมกำร	บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคช่ัน	จ�ำกัด	(มหำชน)	ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีด ี
บริษัทฯ	 จึงได้ก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	 (Corporate	Governance	Policy)	 ข้ึน	 ซ่ึงแสดงถึงแนวทำงในกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำร	และบทบำทหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษัท	โดยคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ริเริ่ม	และมีส่วนร่วมในกำรจัดท�ำ 
และอนุมัตินโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	 เพื่อให้บริษัทฯ	 มีระบบกำรปฏิบัติงำนท่ีมีประสิทธิภำพและเป็นพื้นฐำนของกำร
เติบโตอย่ำงย่ังยืน	 โดยยึดม่ันด�ำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมและจริยธรรม	 ด้วยนโยบำยกำรเป็นหุ้นส่วนและพันธมิตรกับลูกค้ำ 
คู่ค้ำ	ผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุนและสังคม	ให้มีพัฒนำศักยภำพในกำรแข่งขันทำงธุรกิจและเติบโตควบคู่ไปกับกำรด�ำเนินธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ	

การก�ากับดูแลกิจการ

 ปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรำงวัลต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำร ดังน้ี

• ได้คะแนนประเมินประเมิน
คุณภำพกำรจัดกำรประชุม
ผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม 
เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ภำยใต้
โครงกำรประเมินคุณภำพ 
(AGM Checklist) 
ซึ่งจัดโดยสมำคมส่งเสริม 
ผู้ลงทุนไทย ร่วมกับ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
และสมำคมบริษัทจดทะเบียน

• ได้รับผลกำรส�ำรวจกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies - CGR) ประจ�ำปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) เป็นปีแรก โดยสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) โดยปี 2562 บริษัทฯ มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม และคะแนนรำยหมวดสูงขึ้นกว่ำปี 2558-2561 

• ได้รับเกียรติบัตรแสดง
ควำมขอบคุณหน่วย
งำนภำคธุรกิจเอกชน
ท่ีให้กำรสนับสนุน
โครงกำรประเมิน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใส ในกำรด�ำเนิน
งำนของหน่วยงำนภำค
เอกชน จำกส�ำนักงำน 
ป.ป.ช.

• ได้รับกำรประกำศ
เกียรติคุณสถำนประกอบ
กิจกำรที่ ผ่ำนเกณฑ์
โรงงำนสีขำว 
จำกกรมสวัสดิกำรและ 
คุ้มครองแรงงำน กระทรวง
แรงงำน

• เกียรติบัตรเชิดชูหน่วย
งำนท่ีสนับสนุนกำรจ้ำง
งำนคนพิกำรเชิงสังคม 
ปี 2562 จำกมูลนิธิ
นวัตกรรมทำงสังคม

• รำงวัลกิตติประกำศด้ำนกำร
เปิดเผยรำยงำนควำมย่ังยืน 
(Sustainability Disclosure 
Acknowledgement) 
โดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์และสถำบันไทย
พัฒน์ ประจ�ำปี 2562
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รายงานประจ�าปี 2562

	 คณะกรรมกำรบริษัท	ยึดม่ันและปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีมำอย่ำงต่อเนื่อง	ท้ังท่ีเป็นหลักเกณฑ์กำรก�ำกับ
ดแูลกจิกำรภำยในประเทศ	เช่น	หลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีดสี�ำหรบับรษัิทจดทะเบียน	ของคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์	และ
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ซ่ึงอ้ำงอิงตำมนิยำม	“Corporate	Governance”	ของ	G20/OECD	รวมถึงหลักเกณฑ์
ตำมโครงกำรส�ำรวจกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียน	(Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies	
-	CGR)	ของสมำคมส่งเสริม	สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)	

 “กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีด”ี	ตำมหลกัปฏบัิตนิี	้หมำยถงึ	กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีเป็นไปเพือ่กำรสร้ำงคณุค่ำให้กจิกำรอย่ำงย่ังยืน 
นอกเหนือจำกกำรสร้ำงควำมเช่ือม่ันให้แก่ผู้ลงทุน	ซ่ึงคณะกรรมกำรควรก�ำกับดูแลกิจกำรให้น�ำไปสู่ผล	(governance	outcome)	

	 ในปี	2560	 คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 ได้ออกหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	 ส�ำหรับบริษัท
จดทะเบียน	 ปี	2560	(Corporate	Governance	Code:	 “CG	Code	 ปี	2560”)	 ซ่ึงได้วำงหลักปฏิบัติส�ำหรับคณะกรรมกำร 
8	ข้อหลัก	คือ

ตระหนักถึงบทบำทและ
ควำมรับผิดชอบของคณะ

กรรมกำร ในฐำนะผู้น�ำ
องค์กรท่ีสร้ำงคุณค่ำให้

กิจกำรอย่ำงย่ังยืน

ก�ำหนดวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยหลักของกิจกำร
ท่ีเป็นไปเพื่อควำมย่ังยืน

เสริมสร้ำงคณะ
กรรมกำรท่ีมี
ประสิทธิผล

สรรหำและพัฒนำ 
ผู้บริหำรระดับสูง และ
กำรบริหำรบุคลำกร 

ส่งเสริมนวัตกรรมและ
ประกอบธุรกิจอย่ำงมี

ควำมรับผิดชอบ 

ดูแลให้มีระบบกำร
บริหำรควำมเส่ียงและ
กำรควบคุมภำยในท่ี

เหมำะสม

รักษำควำมน่ำเชื่อถือ
ทำงกำรเงินและกำร

เปิดเผยข้อมูล

สนับสนุนกำรมีส่วน
ร่วมและกำรส่ือสำรกับ

ผู้ถือหุ้น

	 เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมกำรบริษัท	 น�ำไปปรับใช้ในกำรก�ำกับดูแลให้กิจกำรมีผลประกอบกำรท่ีดีในระยะยำว 
น่ำเช่ือถือส�ำหรับผู้ถือหุ้น	 เพื่อประโยชน์ในกำรสร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอย่ำงยั่งยืน	 ท้ังนี้	 ในปี	2562	 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแล
กิจกำร	 สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	 เป็นผู้พิจำรณำและน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท	 เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัท
ได้พิจำรณำและทบทวนกำรน�ำหลักปฏิบัติตำม	CG	Code	 ไปปรับใช้ตำมควำมเหมำะสมกับบริบททำงธุรกิจของบริษัทแล้ว 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	และก�ำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมท่ีบริษัทควรจะด�ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงให้เหมำะสม	กับสภำพกำรณ์
ของบริษัท	และพิจำรณำทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี	อย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง	และอำจมีกำรปรับใช้ในระหว่ำงปีอย่ำงต่อเนื่อง	เพื่อให้
เกิดควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจขององค์กร	ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
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หมวดที่ 1 
 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น�าองค์กรท่ีสร้างคุณค่า 
ให้กิจการอย่างยั่งยืน

	 คณะกรรมกำรมีอ�ำนำจและหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย	 วัตถุประสงค์	 และ 
ข้อบังคับของบริษัท	 ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมำย	 ด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษำผล
ประโยชน์ของบริษัท	อีกท้ังก�ำหนดเป้ำหมำยแนวทำง	นโยบำย	แผนงำนกำรด�ำเนนิธรุกจิ	และงบประมำณของบรษัิท	ควบคมุก�ำกบั
ดูแล	(Monitoring	and	Supervision)	กำรบริหำรและกำรจัดกำรของฝ่ำยบริหำรให้เป็นไปตำมนโยบำย	แผนงำน	และงบประมำณ 
ท่ีก�ำหนด	 กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 ประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน	 ข้อก�ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	อำทิเช่น	กำรท�ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันและได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพย์สินท่ีส�ำคัญ	เท่ำท่ี
ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมำยอ่ืนไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล	รวมท้ังจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในและรำยกำรตรวจ
สอบในท่ีเพียงพอและเหมำะสม

 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ
	 คณะกรรมกำรได้จัดให้มีกำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำร	และฝ่ำยจัดกำรไว้อย่ำงชัดเจน	
โดยกรรมกำรบริษัทท�ำหน้ำท่ีในกำรก�ำหนดนโยบำย	 และก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำรในระดับนโยบำย	 ในขณะท่ี 
ฝ่ำยจัดกำรของบริษัท	 ท�ำหน้ำท่ีบริหำรงำนด้ำนต่ำง	 ๆ	 ให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด	 รับผิดชอบ 
ผลกำรด�ำเนินงำนโดยรวม	 ควบคุมค่ำใช้จ่ำยและงบลงทุนตำมขอบเขตท่ีคณะกรรมกำรอนุมัติในแผนงำนประจ�ำปี	 โดยแบ่ง
เป็น	3	กลุ่ม	คือ

1. เรื่องท่ีคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร

• ก�ำหนดวัตถุประสงค์	เป้ำหมำยในกำรประกอบธุรกิจ
• ก�ำหนดกลยทุธ์	นโยบำยกำรด�ำเนนิงำน	ตลอดจนกำรจดัสรรทรพัยำกรส�ำคญั	เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้ำหมำย
• ติดตำม	ประเมินผล	และดูแลกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน
• สำมำรถแข่งขันได้	และมีผลประกอบกำรท่ีดี	โดยค�ำนึงถึงผลกระทบในระยะยำว
• ดูแลให้ประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม	เคำรพสิทธิและมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น	ผูมีส่วนได้เสีย
• ดูแลให้ประกอบธุรกิจ	เป็นประโยชน์ต่อสังคม	และพัฒนำ	หรือลดผลกระทบด้ำนลบต่อสิ่งแวดล้อม
• ดูแลให้สำมำรถปรับตัวได้ภำยใต้ปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลง
• ดูแลให้กรรมกำรทุกคน	และผู้บริหำรปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ	ระมัดระวัง	และซ่ือสัตย์สุจริตต่อองค์กร	

และดูแลให้กำรด�ำเนินงำนเป็นไปตำมกฎหมำย	ข้อบังคับ	และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
• เข้ำใจขอบเขตหน้ำท่ี	และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร	และก�ำหนดขอบเขตกำรมอบหมำยหน้ำท่ีและควำม

รับผิดชอบให้กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	 และฝ่ำยจัดกำรอย่ำงชัดเจน	 ตลอดจนติดตำมดูแลให้กรรมกำรผู้จัดกำร
ใหญ่	และฝ่ำยจัดกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีได้รับมอบหมำยเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักขององค์กร

• สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร	ยึดมั่นในจริยธรรม
• สรรหำ	พัฒนำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทนและประเมินผลงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
• ก�ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนเป็นเครื่องจูงใจให้บุคลำกรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	เป้ำหมำยหลัก

ขององค์กร
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2. เรื่องท่ีด�ำเนินกำรร่วมกับฝ่ำยจัดกำร

• ก�ำหนดและทบทวนกลยุทธ์	เป้ำหมำย	แผนงำนประจ�ำปี
• ดูแลควำมเหมำะสม	เพียงพอของระบบบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
• ก�ำหนดอ�ำนำจด�ำเนินกำรท่ีเหมำะสมกับควำมรับผิดชอบของฝ่ำยจัดกำร
• ก�ำหนดกรอบกำรจัดสรรทรัพยำกร	กำรพัฒนำ	และงบประมำณ
• ติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำน	เพ่ือให้ม่ันใจได้	ฝ่ำยจัดกำรได้ไปด�ำเนินกำรตำมท่ีได้พิจำรณำไว้ร่วมกัน
• กำรดูแลให้เปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและอ่ืนๆ	ให้มีควำมน่ำเช่ือถือ

3. เรื่องท่ีคณะกรรมกำรไม่ควรด�ำเนินกำร

• ไม่แทรกแซงกำรตัดสินใจของฝ่ำยจัดกำร	ซ่ึงให้ด�ำเนินกำรรับผิดชอบกำรตัดสินใจ	อำทิ	กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง	กำรรับ 
บุคคลเข้ำท�ำงำนตำมกรอบกลยุทธ์	 นโยบำย	 แผนงำนท่ีคณะกรรมกำรได้อนุมัติแล้ว	 (อนุมัติด�ำเนินกำรโดย 
ฝ่ำยบริหำร)

• กำรอนุมัติรำยกำรท่ีกรรมกำรมีส่วนได้เสีย

 ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ
 กำรแยกอ�ำนำจหน้ำท่ีของประธำนกรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	มีควำมส�ำคัญในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท	และผู้ถือหุ้นโดยรวม	เนื่องจำก
ต�ำแหน่งประธำนกรรมกำร	 และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ของบริษัทฯ	 เป็นบุคคลคนเดียวกัน	 ดังนั้น	 เพื่อให้เกิดควำมสมดุล 
ในอ�ำนำจกำรด�ำเนินงำน	บริษัทฯ	จึงได้แยกอ�ำนำจหน้ำท่ีของประธำนกรรมกำร	และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	ออกจำกกัน	เพื่อ
ให้เกิดควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงโปร่งใส	และมีประสิทธิภำพ	(รายละเอียด	ปรากฏในหัวข้อ	“โครงสร้างการถือหุ้น
และการจัดการ”	ในรายงานประจ�าปี	2562)

หมวดที่ 2
 ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

	 คณะกรรมกำรบริษัทร่วมกับคณะกรรมกำรบริหำรได้ก�ำหนด	 วัตถุประสงค์	 และเป้ำหมำยหลักของกิจกำร	(Objectives)	
เป็นไปเพื่อควำมเติบโต	ต่อเนื่อง	และย่ังยืน	โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลัก	ท่ีสอดคล้องกับกำรสร้ำงคุณค่ำให้กิจกำร	
ลูกค้ำ	ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม	ดังนี้;

 1. วัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยหลัก (Objectives)	ท่ีชัดเจน	เหมำะสม	สำมำรถใช้เป็นแนวคิดหลักในกำรก�ำหนดรูปแบบ 
ธุรกิจ	(Business	model)	 และสื่อสำรให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทำงเดียวกัน	 โดยจัดท�ำเป็น	 ค�ำขวัญ	 วิสัยทัศน	์
ปรัชญำ	พันธกิจ	ค่ำนิยม	และปฏิญญำ	ดังนี	้

Motto (ค�ำขวัญ)
อินเตอร์ล้ิงค์ นัมเบอร์วัน 

(INTERLINK no. 1)

Mission (พันธกิจ)
เติบโตไปพร้อมกันท้ังลูกค้ำ 
และพันธมิตร

Core value (ค่ำนิยม)
คนดี - คนเก่ง

Commitment (ปฏิญญำ)
 1. สินค้ำคุณภำพ 
 2. รำคำถูกกว่ำ 
 3. บริกำรท่ีดีกว่ำ

Vision (วิสัยทัศน์)
เติบโต ต่อเน่ือง และย่ังยืน

Philosophy (ปรัชญำ)
น�ำเทคโนโลยีมำพัฒนำ

ประเทศไทย
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 2. ค่ำนยิมขององค์กร (Core Value)	คอื	แนวปฏบัิตท่ีิเหมำะสมซ่ึงก�ำหนดเป็นนโยบำย	เพือ่มุ่งเน้นให้พนกังำนทุกคนปฏบัิติ 
อันจะท�ำให้เกิดควำมเป็นระเบียบแบบแผนในกำรปฏิบัติงำน	และส่งผลให้ภำพรวมกำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยขององค์กร

 ค่ำนิยมขององค์กร	:	คือค�ำว่ำ	“คนดี - คนเก่ง”	ซ่ึงมีโดยมีแนวปฏิบัติท่ีเหมำะสม	ดังนี้	:	

*นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) ของแต่ละบริษัท*

บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทน�ำเข้ำและจัดจ�ำหน่ำยสำยสัญญำณ ท่ีใหญ่ท่ีสุดในอำเซียน

บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน)
ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยไฟเบอร์ออฟติกท่ัวไทย, ศูนย์ดำต้ำเซ็นเตอร์ท่ีปลอดภัยและทันสมัยท่ีสุด

บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
ผู้ให้บริกำรและผู้เชี่ยวขำญงำนสร้ำงโครงกำรวิศวกรรมระบบไฟฟ้ำ ดิจิตอล และกำรขนส่ง

	 บรษัิท	อินเตอร์ลิง้ค์	คอมมิวนเิคชัน่	จ�ำกดั	(มหำชน)	บรษัิท	อินเตอร์ลิง้ค์	เทเลคอม	จ�ำกดั	(มหำชน)	และบรษัิท	อินเตอร์ลิง้ค์ 
เพำเวอร์	แอนด์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ำกัด	ได้ประกำศนโยบำยคุณภำพใหม่	โดยแยกตำมธุรกิจแต่ละบริษัท	เพ่ือให้ระบบกำรบริหำร
งำนคุณภำพ	ISO	9001	:	2015	ของแต่ละบริษัทท่ีด�ำเนินกำรอยู่สำมำรถด�ำรง	คงอยู่	และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง	โดยประกำศ	
ณ	วันท่ี	22	มกรำคม	2563	ดังนี้

	 3.	 คณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรสือ่สำร	และเสรมิสร้ำงให้วัตถปุระสงค์และเป้ำหมำยหลกัขององค์กรสะท้อนอยู่ในกำรตดัสนิใจ 
และกำรด�ำเนินงำนของบุคลำกรในทุกระดับ	จนกลำยเป็นวัฒนธรรมองค์กร

	 4.	 คณะกรรมกำรจัดท�ำกลยุทธ์และแผนงำนประจ�ำปี	 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกิจกำร	
โดยค�ำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจกำรในทุกปี	 ตลอดจนโอกำสและควำมเสี่ยงท่ียอมรับได้	 และสนับสนุนให้มีกำรจัดท�ำหรือ
ทบทวนวัตถุประสงค์	เป้ำหมำย	และกลยุทธ์ส�ำหรับระยะปำนกลำง	3-5	ปีด้วย	เพ่ือให้ม่ันใจว่ำกลยุทธ์และแผนงำนประจ�ำปีได้
ค�ำนึงถึงผลกระทบในระยะเวลำท่ียำวข้ึน	และยังพอจะคำดกำรณ์ได้ตำมสมควร

มีเหตุผล

ใฝ่หำควำมรู้

ทีทัศนคติท่ีดี

ซื่อสัตย์ 
สุจริต 

มีคุณธรรม

เห็นแก่
ส่วนรวม

ต้องเป็นคนมี
น�้ำใจ

มีควำมวิริยะ
อุตสำหะ

มีวินัยและ
สัมมำคำรวะ

รู้หน้ำที่ในงำน 
ในครอบครัว 
และในสังคม

รักษำชื่อเสียง
ท้ังของตนเอง

และบริษัท

คนดี

เก่งคน

เก่งคิด

เก่งงำน

เก่งเรียน คนเก่ง
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รายงานประจ�าปี 2562

	 โดยในปี	2562	คณะกรรมกำรได้พจิำรณำทบทวน	และอนมุตัวิสิยัทัศน์	ภำรกจิ	กลยุทธ์	เป้ำหมำย	และยุทธศำสตร์ของบรษัิท
อย่ำงรอบคอบ	ละเอียดถี่ถ้วน	และได้ติดตำมให้มีกำรน�ำกลยุทธ์	และยุทธศำสตร์ของบริษัทไปปฏิบัติใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรทุกไตรมำส	 คณะกรรมกำรได้ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำร	 โดยให้มีกำรรำยงำน
ผลกำรด�ำเนินงำน	และผลประกอบกำรของบริษัทฯ	อย่ำงสม�่ำเสมอ	เพ่ือให้เป็นไปตำมแผนท่ีวำงไว้

เป้าหมายระยะยาวขององค์กร
	 บริษัทฯ	มีเป้ำหมำยระยะยำวในอีก	5	ปีข้ำงหน้ำ	ท่ีจะท�ำรำยได้ให้ถึง	6,600	ล้ำนบำท	ภำยในปี	2567	เพ่ือให้บรรลุเป้ำ
หมำยนี้	บริษัทฯ	ได้ก�ำหนดกลยุทธ์	แผนงำนท่ีเหมำะสม	ในกำรรองรับโอกำส	และเผชิญกับควำมท้ำทำยในอนำคต	ควบคู่ไป
กบักำรเตมิเตม็ควำมต้องกำรท่ีจ�ำเป็นของกำรเป็นองค์กรท่ีมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมในทุกแง่มุมของกำรด�ำเนนิงำนของบรษัิท

หมวดที่ 3
 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

	 คณะกรรมกำรบรษัิทฯ	มคีวำมรบัผดิชอบในกำรก�ำหนดและทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำร	ท้ังในเรือ่งขนำด	องค์ประกอบ	
สัดส่วนกรรมกำรท่ีเป็นอิสระ	ท่ีเหมำะสมและจ�ำเป็นต่อกำรน�ำพำองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักท่ีก�ำหนดไว้	โดยคณะ
กรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรท่ีมีคุณสมบัติหลำกหลำยท้ังด้ำนทักษะ	ประสบกำรณ์	ควำมสำมำรถและคุณลักษณะเฉพำะด้ำน	
ตลอดจนเพศและอำยุ	ท่ีจ�ำเป็นต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์	และเป้ำหมำยหลักขององค์กร	โดยมีรำยละเอียดของคณะกรรมกำร	
ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท
 องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท

1.	 คณะกรรมกำรบริษัทไม่จ�ำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

2.	 คณะกรรมกำรบริษัทให้มีจ�ำนวนตำมท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก�ำหนด	แต่ต้องมีจ�ำนวนอย่ำงน้อย	5	คน	แต่ไม่เกิน	9	คน	
และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมกำรท้ังหมดนั้นต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจักรไทย

3.	 คณะกรรมกำรบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย	1	ใน	3	ของจ�ำนวนกรรมกำรท้ังหมด	แต่ต้องไม่
น้อยกว่ำ	3	คน

	 ทัง้นี้ให้คณะกรรมกำรบริษทัเลือกกรรมกำรคนใดคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรและอำจเลือกรองประธำนกรรมกำรและ
ต�ำแหน่งอ่ืนตำมท่ีเห็นเหมำะสมด้วยก็ได้

 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริษัท

1.	 เป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถมีควำมซ่ือสัตย์สุจริตมีจริยธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจและมีเวลำอย่ำงเพียงพอท่ีจะ
อุทิศควำมรู้ควำมสำมำรถและปฏิบัติหน้ำท่ีแก่บริษัทได้

2.	 มีคุณสมบัตแิละไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยท่ีเกีย่วข้อง	รวมท้ังต้องไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถงึกำรขำดควำมเหมำะสม 
ท่ีจะได้รับควำมไว้วำงใจให้บริหำรจัดกำรกิจกำรท่ีมีมหำชนเป็นผู้ถือหุ้นตำมท่ีส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน	และ/
หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกำศก�ำหนด	(	เรียกว่ำ	“กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง”)

3.	 ไม่เป็นบุคคลซ่ึงประกอบกจิกำรอันมีสภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขันกบักจิกำรของบรษัิท	หรอืเข้ำเป็นหุ้นส่วน 
หรือกรรมกำรในนิติบุคคลอ่ืนซ่ึงประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและแข่งขันกับกิจกรรมของบริษัท	ไม่ว่ำจะ
ท�ำเพื่อประโยชน์ตนหรือผู้อ่ืน	เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง
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4.	 กรรมกำรอิสระต้องมีคุณสมบัติท่ีเกี่ยวกับควำมเป็นอิสระตำมท่ีบริษัทก�ำหนด	 และเป็นไปตำมแนวทำงเดียวกันกับ
กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องท่ีก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ	 และต้องสำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำย
ได้เท่ำเทียมกัน	 และไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	 นอกจำกนั้นยังสำมำรถเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทโดยให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ

 วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรบริษัท

	 คณะกรรมกำรบรษัิทก�ำหนดให้กรรมกำรมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ	3	 ปี	 และกรรมกำรซ่ึงพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระ 
อำจได้รบักำรเลอืกตัง้ให้กลบัเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งได้อีกวำระหนึง่	 ท้ังนี	้ กรรมกำรอิสระจะมวีำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งรวมไม่เกนิ	9	 ปี 
เว้นแต่คณะกรรมกำรบรษัิทจะเห็นว่ำบุคคลนัน้สมควรด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระของบรษัิทต่อไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษัิท

 ขอบเขต อ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษัท

1.	 คณะกรรมกำรมีอ�ำนำจและหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย	วัตถุประสงค์	และ
ข้อบังคับของบริษัท	 ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมำย	 ด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวัง
รักษำผลประโยชน์ของบริษัท

2.	 จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี	ภำยใน	4	เดือน	นับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลำบัญชีของบริษัท

3.	 จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรมำกกว่ำ	6	ครั้ง/ป	ี

4.	 จัดท�ำและรับผิดชอบต่อกำรจัดท�ำและกำรเปิดเผยงบกำรเงิน	 เพื่อแสดงฐำนะกำรเงินและผลด�ำเนินงำนในรอบปีท่ี
ผ่ำนมำ	และน�ำเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำและอนุมัติ

5.	 ก�ำหนดเป้ำหมำยแนวทำง	 นโยบำย	 แผนงำนกำรด�ำเนินธุรกิจ	 และงบประมำณของบริษัท	 ควบคุมก�ำกับดูแล	
(Monitoring	and	Supervision)	 กำรบริหำรและกำรจัดกำรของฝ่ำยบริหำรให้เป็นไปตำมนโยบำย	 แผนงำน	 และ 
งบประมำณท่ีก�ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

6.	 กำรก�ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง	(Risk	Management	Policy)	และก�ำกบัดแูลให้ฝ่ำยบรหิำร	ปฏบัิตติำม 
นโยบำยและรำยงำนผลให้คณะกรรมกำรทรำบ	 รวมถึงจัดให้มีกำรทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภำพของกำร
จัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงสม�่ำเสมอ	และมีระบบจัดกำรท่ีมีประสิทธิผลครอบคลุมท่ัวท้ังองค์กร

7.	 พิจำรณำทบทวน	 ตรวจสอบ	 และอนุมัติแผนกำรขยำยธุรกิจโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่	 ตลอดจนกำรเข้ำร่วมลงทุน
ท่ีเสนอโดยฝ่ำยบริหำร

8.	 จัดท�ำรำยงำนประจ�ำปี	 และกำรเปิดเผยงบกำรเงิน	 เพ่ือแสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนในรอบปีท่ีผ่ำนมำ
ในรำยงำนประจ�ำปีดังกล่ำว	และน�ำเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำและอนุมัติ

9.	 ก�ำกับและดูแลกำรบริหำรจัดกำรและกำรด�ำเนินงำนต่ำงๆ	 ของบริษัทและบริษัทย่อย	 ให้เป็นไปตำมนโยบำย 
ท่ีก�ำหนด	กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 ประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน	ข้อก�ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 อำทิเช่น	 กำรท�ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันและได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพย์สิน 
ท่ีส�ำคัญ	เท่ำท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมำยอ่ืน	รวมท้ังจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในและรำยกำรตรวจสอบในท่ีเพียง
พอและเหมำะสม	

10.	สนับสนุนให้ควำมส�ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันท่ีมีประสิทธิภำพ	โดยจัดให้มีมำตรกำรตำมแนวทำงของ
องค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชัน	(CAC)

11.	พิจำรณำก�ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน	มีอ�ำนำจในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร	และคณะอนุกรรมกำรอื่นตำม
ควำมเหมำะสม	ได้แก่	คณะกรรมกำรตรวจสอบ	คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	
สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	เป็นต้น	และก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง	คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	คณะกรรมกำรบริหำร	ประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร	และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ	ท่ีแต่งตั้ง	ไว้อย่ำงชัดเจน
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รายงานประจ�าปี 2562

	 ท้ังน้ี	 กำรมอบอ�ำนำจตำมขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีท่ีก�ำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ�ำนำจท่ีท�ำให้ 
คณะกรรมกำรบริหำรประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร	และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ	ดังกล่ำวสำมำรถพิจำรณำและอนุมัติ
รำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดท�ำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย 
(ถ้ำมี)	ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรท่ีเป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำและอนุมัติ

12.	คณะกรรมกำรมอบอ�ำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทน 
คณะกรรมกำรได้โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรหรืออำจมอบอ�ำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอ�ำนำจ
หน้ำตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร	 ซ่ึงคณะกรรมกำรอำจยกเลิก 
เพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขกำรมอบอ�ำนำจนั้นๆ	ได้เม่ือเห็นสมควร

	 ท้ังนี้	 กำรมอบอ�ำนำจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ�ำนำจท่ีท�ำให้บุคคลดังกล่ำวสำมำรถพิจำรณำและ
อนุมัติรำยกำรท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งมีส่วนได้เสีย	หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะ
อ่ืนใดท่ีจะท�ำข้ึนกับบริษัท	หรือบริษัทย่อย	(ถ้ำมี)	(ตำมท่ีนิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน	และ/หรือ 
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ/หรือประกำศอ่ืนใดของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง)	เว้นแต่เป็นกำรอนุมัติรำยกำร
ท่ีเป็นไปรำยกำรธุรกิจปกติและเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำโดยท่ัวไป	 หรือเป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ท่ี 
คณะกรรมกำรพจิำรณำและอนมุตัไิว้แล้ว	โดยอยู่ภำยใต้หลกัเกณฑ์	เงือ่นไข	และวธิกีำรตำมท่ีก�ำหนดเกีย่วกบัรำยกำร
ท่ีเกี่ยวโยงกัน	 และรำยกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไป	 ซ่ึงทรัพย์สินท่ีส�ำคัญของบริษัทจดทะเบียนตำมประกำศ	 คณะ
กรรมกำรก�ำกบัตลำดทุน	และ/หรอืตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและ/หรอืประกำศอ่ืนใดของหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้อง

13.	คณะกรรมกำรได้ดูแล	ก�ำหนดให้มีแผนพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร	เพ่ือจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่ง	เพ่ือเตรียมควำม
พร้อมเมื่อเกิดกรณีท่ีผู้บริหำรไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้	

14.	คณะกรรมกำรได้ก�ำหนดนโยบำยควำมหลำกหลำยในโครงสรำ้งของคณะกรรมกำร	(Board	Diversity)	โดยมอบหมำย
ผ่ำนคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

15.	คณะกรรมกำรได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกกรรมกำร	กระบวนกำรในกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ท่ีโปร่งใสและ
ชัดเจน	เพือ่ให้ได้คณะกรรมกำรท่ีมีคณุสมบัตสิอดคล้องกบัองค์ประกอบท่ีก�ำหนดไว้	โดยมอบหมำยผ่ำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	

16.	คณะกรรมกำรพิจำรณำน�ำเสนอค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ	โดยพิจำรณำให้โครงสร้ำงและอัตรำค่ำ
ตอบแทนมีควำมเหมำะสมกับควำมรับผิดชอบ	และจูงใจให้คณะกรรมกำรน�ำพำองค์กรให้ด�ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย
ท้ังระยะสั้นและระยะยำว	โดยมอบหมำยผ่ำนคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	

17.	คณะกรรมกำรได้จัดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่	 โดยมอบหมำยผ่ำนคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	 สรรหำ
และก�ำหนดค่ำตอบแทน	

18.	คณะกรรมกำรสนับสนุนกรรมกำรให้เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรต่ำงๆ	หรือเข้ำร่วมกิจกรรมสัมมนำท่ีเป็นกำรเพ่ิมพูน
ควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง	จึงได้มีนโยบำยส่งเสริมให้กรรมกำรพัฒนำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง	

19.	คณะกรรมกำรมอบหมำยให้คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	 สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	 ได้ก�ำหนดนโยบำย
จ�ำกัดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียน	 ท่ีกรรมกำรแต่ละคนจะไปด�ำรงต�ำแหน่ง	 ไม่เกิน	5	 แห่ง	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ 
ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของกรรมกำรได้อย่ำงเต็มท่ี

20.	คณะกรรมกำรท�ำหน้ำท่ีในกำรพิจำรณำก�ำหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และยุทธศำสตร์	ของบริษัท	และทบทวนวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ	 และยุทธศำสตร์	 อย่ำงสม�่ำเสมอ	 เพื่อให้ผู้บริหำร	 และพนักงำนได้มีจุดมุ่งหมำยในกำรด�ำเนินธุรกิจไป 
ในทิศทำงเดียวกัน	

21.	คณะกรรมกำรได้มีกำรติดตำม	 ดูแลให้มีกำรน�ำกลยุทธ์ของบริษัทฯ	 ไปปฏิบัติใช้	 ซ่ึงในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท	 ประจ�ำไตรมำส	 คณะกรรมกำรได้ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำร	 โดยก�ำหนดให้มีกำรรำยงำน 
ผลกำรด�ำเนินงำน	และผลประกอบกำรของบริษัท	เพ่ือให้เป็นไปตำมกลยุทธ์ท่ีบริษัทฯ	วำงไว้
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22.	คณะกรรมกำรพิจำรณำ	 และจัดให้มีระบบควบคุมภำยใน	 และระบบบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท	 โดยเปิดเผยไว้ 
ในรำยงำนประจ�ำปี

23.	คณะกรรมกำรได้ก�ำหนดแนวทำงในกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงหลัก	(Key	Risk)	ของบริษัท	โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำน
ประจ�ำปี

24.	คณะกรรมกำรได้ก�ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

25.	คณะกรรมกำรมีกำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร	และฝ่ำยจัดกำร/	ประธำนกรรมกำร/	
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปี

26.	คณะกรรมกำรจัดให้มีกระบวนกำร	 หลักเกณฑ์กำรประเมินผลงำนประจ�ำปีของคณะกรรมกำรแบบท้ังคณะ 
คณะกรรมกำรชุดย่อย	แบบรำยบุคคล	และประเมินผู้บริหำรสูงสุด	(CEO)

27.	คณะกรรมกำรมีกำรแต่งตั้งผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง	เลขำนุกำรบริษัท	ท่ีมีควำมรู้	ควำมสำมำรถ	และประสบกำรณ์ท่ีจ�ำเป็น
และเหมำะสมต่อกำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำร	โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปี

28.	พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบต่อกำรเพิ่มทุน	ลดทุน	กำรออกหุ้นกู้	เพ่ือน�ำเสนออนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

29.	คณะกรรมกำรดูแลให้มีกรอบและกลไกในกำรก�ำกับดูแลนโยบำย	และกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อย	และกิจกำรอื่น
ท่ีบริษัทไปลงทุนอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	ในระดับท่ีเหมำะสมกับกิจกำรแต่ละแห่ง	รวมท้ังบริษัทย่อย	และกิจกำรอ่ืนท่ีบริษัท
ไปลงทุน	มีควำมเข้ำใจถูกต้องตรงกันด้วย

30.	 พิจำรณำอนุมัติค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนในวงเงินท่ีเกินกว่ำอ�ำนำจของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	 โดยให้น�ำเสนอ 
ขออนุมัติต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป

31.	 คณะกรรมกำรจดัให้มีช่องทำงท่ีผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่	สำมำรถตดิต่อ/ร้องเรยีนในเรือ่งท่ีอำจเป็นปัญหำ	กบัคณะกรรมกำร 
โดยตรง	โดยจัดให้มีช่องทำงและข้ันตอนท่ีผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	สำมำรถรำยงำนหรือร้องเรียนในเรื่องท่ีอำจท�ำให้
เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัท	โดยมอบหมำยให้กรรมกำรอิสระ	ในคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้รับรำยงำน	หรือเรื่อง
ร้องเรียน	และท�ำกำรสอบสวน	และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร

32.	 คณะกรรมกำรมีกำรก�ำหนดตำรำงกำรประชุมล่วงหน้ำทุกปี	โดยมอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัท	เป็นผู้ก�ำหนดตำรำง
เวลำกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	คณะกรรมกำรชุดย่อย	ล่วงหน้ำตลอดท้ังปี	และแจ้งต่อกรรมกำรแต่ละคนให้รับ
ทรำบตัง้แต่ต้นปี	เพือ่จดัสรรเวลำในกำรเข้ำร่วมประชุม	และอำจมกีำรประชุมครัง้พเิศษเพิม่เตมิ	เพือ่พจิำรณำเรือ่งท่ีมี
ควำมส�ำคัญเร่งด่วน	เพ่ือดูแลให้กรรมกำรทุกคนมีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี	และจัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอ

33.	 คณะกรรมกำรได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัท	เป็นผู้จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรล่วงหน้ำ	
อย่ำงน้อย	5	 วันท�ำกำร	 เพื่อให้คณะกรรมกำรได้ทรำบถึงวำระกำรประชุม	 และมีเวลำศึกษำข้อมูลก่อนวันประชุม
อย่ำงเพียงพอ

 องค์ประชุมและกำรลงคะแนนเสียง

	 บริษัทฯ	 ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรประชุมคณะกรรมกำรในข้อบังคับของบริษัทฯ	 จะต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อย
กว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมกำรท้ังหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม	ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในท่ีประชุม	หรือไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำท่ีได้	ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำร	ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในท่ีประชุม	ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำร	หรือ
มีแต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้	ให้กรรมกำรซ่ึงมำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในท่ีประชุม

	 บริษัทฯ	ได้ก�ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับจ�ำนวนองค์ประชุมข้ันต�่ำ	ณ	ขณะท่ีกรรมกำรจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมกำร	คือ	
ต้องมีกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ	2	ใน	3	ของจ�ำนวนกรรมกำรท้ังหมด

	 กำรวินิจฉัยช้ีขำดของท่ีประชุมคณะกรรมกำรให้ถือเสียงข้ำงมำก	 โดยกรรมกำรบริษัทคนหนึ่ง	 มีเสียงหนึ่งเสียงในกำรลง
คะแนน	เว้นแต่กรรมกำรบริษัทซ่ึงมีส่วนได้เสียในเรื่องใด	จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น	ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้
ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงช้ีขำด
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 กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท
	 ก�ำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้ำตลอดท้ังปีและอำจมีกำรประชุมวำระพิเศษเพ่ิมตำมควำมจ�ำเป็น	โดยในปี	2562	ได้มีกำรจัด
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ	จ�ำนวน	6	ครั้ง	เป็นกำรประชุมท่ีก�ำหนดไว้ล่วงหน้ำท้ังปี	6	ครั้ง	โดยไม่มีกำรประชุมครั้งพิเศษ	

	 ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	 ให้ประธำนกรรมกำรหรือบุคคลซ่ึงได้รับมอบหมำยส่งหนังสือนัดประชุม	 พร้อม
ระเบียบวำระและเอกสำรประกอบกำรประชุมให้กรรมกำรทุกท่ำนล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ	7	วันก่อนวันประชุม	เพ่ือให้กรรมกำรได้
มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอ	เว้นแต่กรณีจ�ำเป็นเร่งด่วน	เพ่ือรักษำสิทธิประโยชน์ของบริษัทให้สำมำรถแจ้งกำรนัดประชุม
โดยวิธีอ่ืนหรือก�ำหนดวันประชุมให้เร็วกว่ำนั้นก็ได้

	 กรรมกำรซ่ึงมีส่วนได้เสียเรื่องใด	ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น	และให้กรรมกำรท่ีมีส่วนได้เสียออกจำกท่ีประชุม
ระหว่ำงพิจำรณำเรื่องนั้นๆ	เพื่อเปิดโอกำสให้ท่ีประชุมได้อภิปรำยแสดงควำมคิดอย่ำงเป็นอิสระ

	 ในกำรพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ	ประธำนกรรมกำร	ซ่ึงท�ำหน้ำท่ีประธำนในท่ีประชุม	ได้จัดสรรเวลำในกำรประชุมอย่ำงเพียงพอ	
และเปิดโอกำสให้กรรมกำรแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระ	ท้ังนี้	นำยสมบัติ	อนันตรัมพร	ประธำนในท่ีประชุม	ได้เข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ครบท้ัง	6	ครั้งในปี	2562

	 ตำรำงแสดงสัดส่วนร้อยละของกำรเข้ำร่วมประชุมของกำรประชุมของคณะกรรมกำรท้ังหมด	ประจ�ำปี	2562

รายชื่อ

จ�านวนครั้งที่จัดประชุม/จ�านวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ปี 2562

สามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ�าปี 2561

คณะ  
กรรมการบริษัท

คณะ 
กรรมการตรวจสอบ

คณะ 
กรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการ 
สรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน

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

(1 ครั้ง) (%) (6 ครั้ง) (%) (4 ครั้ง) (%) (1 ครั้ง) (%) (3 ครั้ง) (%)

1.	นำยสมบัติ	อนันตรัมพร 1/1 100 6/6 100 - - - - - -

2.	ดร.	ชลิดำ	อนันตรัมพร 1/1 100 6/6 100 - - - - 3/3 100

3.	นำยณัฐนัย	อนันตรัมพร 1/1 100 5/6 83.33 - - - - - -

4.	นำยชูศักดิ์	ดิเรกวัฒนชัย 1/1 100 6/6 100 4/4 100 1/1 100 3/3 100

5.	คุณหญิงชฎำ	วัฒนศิริธรรม1 	- 	- 3/6 50 2/4 50 	- 	- - -

6.	นำยธีรกุล	นิยม2 1/1 100 5/6 83.33 4/4 100 1/1 100 3/3 100

7.	นำงสำวขวัญตำ	มีสมพร 1/1 100 6/6 100 - - 	- 	- - -

8.	นำงธัญญรัตน์	เรืองบัณฑิต 1/1 100 6/6 100 - - 1/1 100 - -

9.	นำงเพ็ญศรี	จันต๊ะคำด 1/1 100 6/6 100 - - 1/1 100 - -

กรรมกำรท่ีลำออกระหว่ำงปี	2562

พล.ร.อ.	อภิวัฒน์	ศรีวรรธนะ1 1/1 100 2/6 33.33 1/4 25 1/1 100

เฉลี่ย 100 84.99 68.75 100 100

หมายเหตุ

• 1 คุณหญิงชฎา	วัฒนศิริธรรม	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	แทนพลเรือเอกอภิวัฒน์	ศรีวรรธนะ	ซ่ึงได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ 

	 ในทุกต�าแหน่ง	ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี	3/2562	เม่ือวันท่ี	13	พฤษภาคม	2562

• 2	 นายธีรกุล	นิยม	ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในทุกต�าแหน่ง	โดยมีผลวันท่ี	31	ธันวาคม	2562	และได้แต่งตั้ง	นางภัทรียา	เบญจพลชัย	 

	 เป็นกรรมการอิสระแทน	ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งท่ี	1/2563	เม่ือวันท่ี	14	มกราคม	2563
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	 ท้ังนี้	เมื่อพิจำรณำจำกตำรำงแสดงสัดส่วนร้อยละ	ของกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรท้ังหมด	จ�ำนวน	9	ท่ำน	ใน 
ปี	2562	ข้ำงต้น	พบว่ำ	มีกรรมกำรบริษัทท่ีเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงสม�่ำเสมอ	โดยเฉลี่ยกรรมกำรท้ังคณะ	มีกรรมกำร
เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ	80	ของกำรประชุมคณะกรรมกำรท้ังหมดในรอบปี	และกรรรมกำรแต่ละ
คน	 ได้เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยร้อยละ	75	 ของกำรประชุมในทุกคณะท้ังปี	 (ยกเว้นกรรมกำรท่ีได้ลำออก
ระหว่ำงปีและกรรมกำรเข้ำใหม่	ตำมหมำยเหตุข้ำงต้น	คือ	คุณหญิงชฎำ	วัฒนศิริธรรม	ซ่ึงได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ 
แทนพลเรือเอกอภิวัฒน์	ศรีวรรธนะ	 ซ่ึงได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรในทุกต�ำแหน่ง	ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
ครั้งท่ี	3/2562	เม่ือวันท่ี	13	พฤษภำคม	2562)

 กรรมกำรอิสระ

 นิยำมของกรรมกำรอิสระ

	 กรรมกำรอิสระ	หมำยถึง	กรรมกำรท่ีมีควำมเป็นอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	โดยจะต้อง
เป็นผู้ท่ีไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง	หรือส่วนได้ส่วนเสียต่อผลกำรด�ำเนินงำน	ท้ังทำงตรงและทำงอ้อม	มีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำร	
และผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท

	 บริษัทฯ	ได้ก�ำหนด	นิยำมของกรรมกำรอิสระ	คุณสมบัติควำมเป็นอิสระ	โดยได้เปิดเผยไว้ในเอกสำรแนบ	ในหนังสือเชิญ
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบ	ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์	ข้อก�ำหนดท่ีคณะกรรมกำรก�ำกับ
ดูแลตลำดทุนตลำดหลักทรัพย์	และหน่วยงำนก�ำกับดูแลต่ำงๆ	ดังนี้

1.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของจ�ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่บริษัทย่อย	บริษัทร่วมและ
นิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง	โดยให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องด้วย

2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน	ลูกจ้ำง	พนักงำน	ท่ีปรึกษำท่ีได้เงินเดือนประจ�ำ	หรือผู้มีอ�ำนำจ
ควบคุมบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลท่ีอำจควำมมีควำมขัดแย้ง	
เว้นแต่ได้พ้นจำกลักษณะดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำ	2	ปีก่อนได้รับแต่งตั้ง

3.	 ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลท่ี
อำจมคีวำมขัดแย้ง	ในลกัษณะท่ีอำจขัดขวำงกำรใช้วจิำรณญำณอย่ำงอิสระของตนรวมท้ัง	ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุ้น 
รำยใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน	 หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง	 เว้นแต่ได้พ้นจำก
ลักษณะดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำ	2	ปีก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง

4.	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบรษัิทฯ	บรษัิทใหญ่	บรษัิทย่อย	บรษัิทร่วม	บรษัิทย่อยล�ำดบัเดยีวกนัหรอืนติบุิคคล
ท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	กรรมกำรซ่ึงไม่ใช่กรรมกำร	อิสระ	ผู้บริหำรหรือหุ้นส่วนผู้จัดกำร
ของส�ำนักงำนสอบบัญชีซ่ึงมีสอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำม
ขัดแย้งสังกัดอยู่	เว้นแต่ได้พ้นจำกลักษณะดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำ	2	ปีก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง

5.	 ไม่เป็น	หรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิำรทำงวชิำชีพใดๆ	ซ่ึงรวมถงึกำรให้บรกิำรท่ีเป็นท่ีปรกึษำกฎหมำยหรอืท่ีปรกึษำทำงกำรเงนิ 
ซ่ึงได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลท่ีอำจมี
ควำมขัดแย้ง	 ท้ังนี้ในกรณีท่ีผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ	 เป็นนิติบุคคลให้รวมถึงกำรเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	 กรรมกำรซ่ึง
ไม่ใช่กรรมกำรอิสระ	ผู้บริหำร	หรือหุ้นส่วนผู้จัดกำร	ของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย	เว้นแต่ได้พ้นจำกลักษณะ
ดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำ	2	ปี	ก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง
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6.	 ไม่มีควำมสมัพนัธ์ในลกัษณะท่ีเป็น	บิดำมำรดำ	คูส่มรส	พีน้่องและบุตรรวมท้ังคูส่มรสของบุตร	ผูบ้รหิำร	ผูถ้อืหุ้นใหญ่	
ผู้มีอ�ำนำจควบคุมหรือบุคคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

7.	 ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมกำรของบริษัทฯ	 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	 หรือผู้ถือหุ้นท่ีเป็น 
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

8.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	

9.	 ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ตัดสินใจเรื่องกำรด�ำเนินงำนกิจกำรของบริษัทใหญ่	
บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน	หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง

10.	 ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทในกลุ่ม	(เฉพำะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน)

11.	 มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะสำมำรถท�ำหน้ำท่ีฐำนะกรรมกำรตรวจสอบโดยมีกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยหนึ่ง
คนท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอเพ่ือท�ำหน้ำท่ีสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินได้

 	ท้ังนี้	ประวัติและข้อมูลของกรรมการอิสระ	(ปรากฏในหัวข้อ	“ประวัติคณะกรรมการบริษัท”	และ	“โครงสร้างการถือหุ้น 
และการจัดการ”	ในรายงานประจ�าปี)
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2. คณะกรรมการชุดย่อย
 2.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ

 องค์ประกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

1.	 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรบริษัท	ซ่ึงเป็นกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย	3	ท่ำน

2.	 คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประกอบด้วย	กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย	1	ท่ำน	 ท่ีมีควำมรู้ด้ำนกำรเงินและบัญชี	
และประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะท�ำหน้ำท่ีในกำรสอบทำนงบกำรเงินได้

	 โดยในปี	2562	นำยชูศักดิ์	ดิเรกวัฒนชัย	กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	และคุณหญิงชฎำ	วัฒนศิริธรรม	
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ	เป็นผู้ท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะท�ำหน้ำท่ีในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือ
ของงบกำรเงินได้

 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องคณุสมบัตคิรบถ้วนตำมหลกัเกณฑ์	ข้อก�ำหนดท่ีคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทุนตลำดหลกัทรพัย์ฯ	 
และหน่วยงำนก�ำกับดูแลต่ำงๆ	ก�ำหนดข้ึนโดยกรรมกำรตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ	ดังนี้

1.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของจ�ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่บริษัทย่อย	บริษัทร่วมและ
นิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง	โดยให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องด้วย

2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน	ลูกจ้ำง	พนักงำน	ท่ีปรึกษำท่ีได้เงินเดือนประจ�ำ	หรือผู้มีอ�ำนำจ
ควบคุมบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลท่ีอำจควำมมีควำมขัดแย้ง	
เว้นแต่ได้พ้นจำกลักษณะดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำ	2	ปีก่อนได้รับแต่งตั้ง

3.	 ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกันหรือนิติบุคคล 
ท่ีอำจมคีวำมขัดแย้ง	ในลกัษณะท่ีอำจขัดขวำงกำรใช้วจิำรณญำณอย่ำงอิสระของตนรวมท้ัง	ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุ้น 
รำยใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน	 หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง	 เว้นแต่ได้พ้นจำก
ลักษณะดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำ	2	ปีก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง

4.	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบรษัิทฯ	บรษัิทใหญ่	บรษัิทย่อย	บรษัิทร่วม	บรษัิทย่อยล�ำดบัเดยีวกนัหรอืนติบุิคคล
ท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	กรรมกำรซ่ึงไม่ใช่กรรมกำร	อิสระ	ผู้บริหำรหรือหุ้นส่วนผู้จัดกำร
ของส�ำนักงำนสอบบัญชีซ่ึงมีสอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำม
ขัดแย้งสังกัดอยู่	เว้นแต่ได้พ้นจำกลักษณะดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำ	2	ปีก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง

5.	 ไม่เป็น	หรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ	ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรที่เป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำร
เงิน	ซ่ึงได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลท่ีอำจ
มีควำมขัดแย้ง	ท้ังนี้ในกรณีท่ีผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ	เป็นนิติบุคคลให้รวมถึงกำรเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	กรรมกำรซ่ึง
ไม่ใช่กรรมกำรอิสระ	ผู้บริหำร	หรือหุ้นส่วนผู้จัดกำร	ของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย	เว้นแต่ได้พ้นจำกลักษณะ
ดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำ	2	ปี	ก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง

6.	 ไม่มีควำมสัมพันธ์ในลักษณะท่ีเป็น	บิดำมำรดำ	คู่สมรส	พี่น้องและบุตรรวมท้ังคู่สมรสของบุตร	ผู้บริหำรผู้ถือหุ้นใหญ่	
ผู้มีอ�ำนำจควบคุมหรือบุคคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

7.	 ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมกำรของบริษัทฯ	 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	 หรือผู้ถือหุ้นท่ีเป็น 
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

8.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	

9.	 ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ตัดสินใจเรื่องกำรด�ำเนินงำนกิจกำรของบริษัทใหญ่	
บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน	หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง
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10.	 ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทในกลุ่ม	(เฉพำะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน)

11.	 มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะสำมำรถท�ำหน้ำท่ีฐำนะกรรมกำรตรวจสอบโดยมีกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยหนึ่ง
คนท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอเพ่ือท�ำหน้ำท่ีสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินได้

 วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรตรวจสอบ

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระอยู่ในต�ำแหน่งครำวละ	3	ปี	กรรมกำรตรวจสอบซ่ึงพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระอำจแต่งตั้ง 
ให้กลับมำใหม่ได้	ในกรณีท่ีต�ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนใดนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ	ให้คณะกรรมกำร
บริษัทแต่งต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมกำรตรวจสอบ	เพื่อให้กรรมกำรตรวจสอบมีจ�ำนวนครบตำมท่ีคณะกรรมกำร
บริษัทก�ำหนด	โดยบุคคลท่ีเข้ำเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงวำระท่ีเหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงตน 
ทดแทน	

 ขอบเขต อ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

1.	 สอบทำนให้มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีถูกต้อง	ครบถ้วน	เช่ือถือได้และเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ

2.	 สอบทำนให้บริษัทฯ	มีระบบกำรควบคุมภำยใน	ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง	และระบบกำรตรวจสอบภำยในที่เพียงพอ 
เหมำะสมและมีประสิทธิผล

3.	 สอบทำนให้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	และจริยธรรมธุรกิจ	อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิผล

4.	 สอบทำนให้บริษัทฯ	 ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์	
หรือกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	

5.	 พิจำรณำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยง	 ให้เป็นไปตำมกฎหมำย	 และข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เพื่อให้
มั่นใจว่ำ	สมเหตุผล	และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	

6.	 ก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของแผนกตรวจสอบภำยใน	โดยพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกฎบัตร	ควำมเป็นอิสระ	รวมท้ัง	
ขอบเขตและแผนกำรตรวจสอบของแผนกตรวจสอบภำยใน

7.	 พิจำรณำแต่งตั้ง	โยกย้ำย	เลิกจ้ำง	หัวหน้ำตรวจสอบภำยใน	รวมถึงร่วมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหัวหน้ำตรวจ
สอบภำยใน

8.	 พิจำรณำและสอบทำนผลกำรตรวจสอบและข้อเสนอแนะของท้ัง	 ผู้สอบบัญชี	 และแผนกตรวจสอบภำยใน	 รวมท้ัง
ติดตำมเพื่อให้มั่นใจว่ำ	 ฝ่ำยบริหำรมีกำรด�ำเนินกำรต่อข้อเสนอแนะดังกล่ำวอย่ำงเพียงพอ	 มีประสิทธิภำพ	 และ
ภำยในเวลำท่ีเหมำะสม

9.	 คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถเชิญผู้บริหำร	 หรือพนักงำนของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องมำรำยงำน	 หรือน�ำเสนอข้อมูล	
ร่วมประชุม	หรือจัดส่งเอกสำรตำมท่ีเห็นว่ำเกี่ยวข้องและจ�ำเป็น

10.	ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมควำมจ�ำเป็นเพื่อให้ทันสมัยและเหมำะสมกับสภำพแวดล้อม
ขององค์กรและน�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ

11.	จัดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูล	 และควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ในด้ำนต่ำงๆ	โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบรษัิทฯ	ซ่ึงรำยงำนดงักล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

12.	ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 ท้ังนี ้
ฝ่ำยบริหำรมีหน้ำท่ีท่ีจะต้องรำยงำนหรือน�ำเสนอข้อมูลและเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อ
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้บรรลุตำมหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำย

13.	มีบทบำทหน้ำท่ีในกำรเสนอ	แต่งตั้ง	และเลิกจ้ำงผู้สอบบัญชีภำยนอก

14.	มีบทบำทหน้ำท่ีในกำรเสนอ	แต่งตั้ง	โยกย้ำย	และเลิกจ้ำงผู้ตรวจสอบภำยใน
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	 ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีดังกล่ำวข้ำงต้น	 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ	 โดยตรง	 และ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ยังคงรับผิดชอบในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	ต่อบุคคลภำยนอก

 กำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

1.	 คณะกรรมกำรตรวจสอบจัดให้มีหรือเรียกประชุมตำมท่ีเห็นสมควร	อย่ำงน้อยปีละ	4	ครั้ง	และมีอ�ำนำจในกำรเรียก
ประชุมเพ่ิมได้ตำมควำมจ�ำเป็น	และองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง

2.	 กรรมกำรทุกท่ำนควรเข้ำร่วมประชุมทุกครัง้	ยกเว้นมีเหตจุ�ำเป็นควรแจ้งให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบล่วง 
หน้ำไม่น้อยกว่ำ	3	วัน

3.	 ให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็นประธำนท่ีประชุมในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรตรวจสอบไม่อยู่ในท่ีประชุม	 หรือ 
ติดภำรกิจให้กรรมกำรตรวจสอบท่ีมำประชุมเลือกกรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธำนท่ีประชุม

4.	 กำรประชุมเป็นกำรเฉพำะกับฝ่ำยบริหำร	หรือผู้ตรวจสอบภำยใน	หรือผู้สอบบัญชี	ต้องจัดให้มีข้ึน	อย่ำงสม�่ำเสมอ	
อย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง

5.	 กำรลงมติของกรรมกำรตรวจสอบกระท�ำได้โดยถือเสียงข้ำงมำก	 ท้ังนี้กรรมกำรตรวจสอบผู้ท่ีมีส่วนได้เสียใดๆ	 ใน
เรื่องท่ีพิจำรณำ	จะต้องไม่เข้ำร่วมในกำรแสดงควำมเห็นและลงมติในเรื่องนั้น	ๆ	ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำน
ในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึน	อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขำด

6.	 น�ำส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ	7	 วันก่อนกำรประชุม	 เว้นแต่ในกรณีจ�ำเป็นหรือเร่งด่วน	 จะแจ้ง 
กำรนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน	 หรือก�ำหนดวันประชุมให้เร็วกว่ำนั้น	 ได้	 โดยให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็น 
ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม

 2.2 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

1.	 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	 ได้รับกำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษัท	 เพ่ือช่วยก�ำกับดูแลงำนด้ำนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงในระดับต่ำงๆ	 ภำยในองค์กรเพื่อให้มั่นใจว่ำ	 ฝ่ำยบริหำรซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงได้น�ำระบบบริหำรควำมเสี่ยงไปปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 ครอบคลุมควำมเสี่ยงประเภทต่ำงๆ	 อย่ำง
ครบถ้วน	และช่วยก�ำกับกำรปฏิบัติตำมแนวทำงก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	เพ่ือให้กำรด�ำเนินธุรกิจขององค์กรเป็นไปตำม
หลักธรรมำภิบำลท่ีดี	

2.	 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	ประกอบด้วยกรรมกำรและผู้บริหำรอย่ำงน้อย	3	คน	โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมกำร
อิสระ	และต้องมีกรรมกำรอิสระปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นประธำนฯ	

 วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

	 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	มีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง	3	ปี	โดยกรรมกำรท่ีครบก�ำหนดตำมวำระสำมำรถกลับมำด�ำรง
ต�ำแหน่งใหม่ได้หำกได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท	

 ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

1.	 พิจำรณำและน�ำเสนอนโยบำยและกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ

2.	 พิจำรณำสอบทำนและให้ควำมเห็นชอบควำมเสี่ยงท่ียอมรับได้	(Risk	Appetite)	และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
เพื่อรับทรำบ

3.	 ก�ำกับดูแลกำรพัฒนำและปฏิบัติตำมนโยบำยและกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง	 เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ	 
มีระบบบริหำรควำมเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภำพท่ัวท้ังองค์กรและมีกำรปฏิบัติตำมอย่ำงต่อเนื่อง
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4.	 สอบทำนรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง	เพ่ือติดตำมควำมเสี่ยงท่ีมีสำระส�ำคัญและด�ำเนินกำรเพ่ือให้ม่ันใจว่ำ	องค์กร
มีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม

5.	 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับควำมเสี่ยงท่ีส�ำคัญ	 และมีผู้ตรวจสอบภำยในเป็นผู้สอบทำนเพื่อ 
ให้ม่ันใจว่ำบริษัทฯ	 มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมต่อกำรจัดกำรควำมเสี่ยง	 รวมท้ังกำรน�ำระบบกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงมำปรับใช้อย่ำงเหมำะสมและมีกำรปฏิบัติตำมท้ังองค์กร

6.	 รำยงำนคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรควำมเสี่ยงท่ีส�ำคัญอย่ำงสม�่ำเสมอ

7.	 ให้ค�ำแนะน�ำและค�ำปรึกษำคณะท�ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง	 รวมท้ังพิจำรณำแนวทำงท่ีเหมำะสมในกำรแก้ไขข้อมูล
ต่ำงๆ	เกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบบริหำรควำมเสี่ยง

8.	 พจิำรณำแต่งตัง้บุคลำกรเพ่ิมเตมิหรอืทดแทนในคณะท�ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งตำมควำมเหมำะสม	รวมถงึกำรก�ำหนด
บทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ในกำรด�ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์

9.	 ปฏิบัติกำรอื่นใดเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย

10.	ประชุมเพื่อกำรสื่อสำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสำนงำนเกี่ยวกับควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในกับคณะกรรมกำร
ตรวจสอบอย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 ท้ังนีผู้บ้รหิำร/คณะท�ำงำนบรหิำรควำมเสีย่ง/ผูต้รวจสอบภำยใน/ผูส้อบบัญชี	 จะต้องรำยงำนหรอืน�ำเสนอข้อมลูและเอกสำร 
ท่ีเกีย่วข้องต่อคณะกรรมกำร	เพือ่สนบัสนนุกำรปฏบัิตงิำนของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งให้บรรลตุำมหน้ำท่ีซ่ึงได้รบัมอบหมำย

	 ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีดังกล่ำวข้ำงต้น	คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	มีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ	โดยตรง	
และคณะกรรมกำรบริษัทฯ	ยังคงรับผิดชอบในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	ต่อบุคคลภำยนอก

 กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

1.	 ให้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง	จดักำรประชุมเป็นประจ�ำ	อย่ำงน้อยปีละ	1	ครัง้	โดยคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
สำมำรถเชิญบุคคลใดๆ	เข้ำร่วมประชุมได้

2.	 ในกำรประชมุแต่ละครัง้ต้องมกีรรมกำรบรหิำรเข้ำร่วมประชุม	และในกำรประชมุมจี�ำนวนกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึง่หนึง่ 
ของจ�ำนวนกรรมกำรท่ีมีอยู่ในขณะนั้นจึงจะถือเป็นองค์ประชุม

3.	 ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงไม่ได้เข้ำร่วมประชุม	และไม่ได้มีกำรแต่งตั้งรักษำกำรประธำนกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง	กรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชุมในครั้งนั้นจะเลือกกรรมกำรท่ำนใดท่ำนหนึ่งเป็นประธำนในท่ีประชุม

4.	 ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	 อำจเรียกประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้เป็นกรณีพิเศษ	 หำกมีกำร
ร้องขอพิจำรณำประเด็นส�ำคัญจ�ำเป็นต้องหำรือร่วมกัน	โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงสำมำรถเชิญบุคคลใดๆ	
เข้ำร่วมประชุมได้	เช่น	คณะท�ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง	เป็นต้น

5.	 หำกกรรมกำรท่ำนใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องท่ีพิจำรณำ	 ไม่สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนั้นๆ	

6.	 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	 มีหน้ำท่ีนัดหมำยกำรประชุม	จัดเตรียมวำระกำรประชุม	น�ำส่งเอกสำร
ประกอบกำรประชุมและบันทึกรำยงำนกำรประชุม	 ท้ังนี้	 หนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมให้น�ำ
ส่งล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม

7.	 ในกำรลงมติของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	ให้ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	มีเสียงคนละ
หนึ่งเสียงให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกเป็นเกณฑ์	 กรณีท่ีมีคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนฯ	 มีสิทธิลงคะแนนอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงช้ีขำดและเลขำนุกำรไม่มีสิทธิออกเสียง

8.	 น�ำเสนอรำยงำนต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กรเมื่อมีกำร
เปลี่ยนแปลง	แก้ไข	ปรับปรุง	เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบและตระหนักถึงควำมเสี่ยงส�ำคัญท่ีองค์กรเผชิญอยู ่
และปัจจัยท่ีอำจส่งผลกระทบต่อสถำนะควำมเสี่ยงขององค์กรในอนำคต
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 2.3 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

	 องค์ประกอบของคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

1.	 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนประกอบด้วย	กรรมกำรบริษัทฯ	อย่ำงน้อย	3	ท่ำน	
ซ่ึงกรรมกำรกึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมกำรอิสระ	และประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
ควรเป็นกรรมกำรอิสระ

2.	 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู ้แต่งตั้งคณะกรรมกำรก�ำกับดูแล	 สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนโดยคัดเลือกจำก 
คณะกรรมกำรบริษัท

3.	 หำกจ�ำเป็นต้องมีคณะกรรมกำรท่ีท�ำหน้ำท่ีบริหำร	ต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย	2	ใน	3	และประธำน
กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนต้องเป็นกรรมกำรอิสระ

 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

1.	 เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ	ประสบกำรณ์	ตลอดจนมีควำมรู้	ควำมเข้ำใจถึงคุณสมบัติหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ
ในฐำนะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	ตลอดจนควำมรู้ด้ำนบรรษัทภิบำล

2.	 ประธำนและกรรมกำรของคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	ควรเป็นกรรมกำรอิสระ	
เพื่อช่วยเป็นแกนหลักในกำรผลักดันกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	 สรรหำและก�ำหนด 
ค่ำตอบแทนอย่ำงเป็นอิสระ

3.	 กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	ต้องไม่มีรำยใดได้รับกำรจัดสรรหลักทรัพย์ใดๆ	เกินกว่ำ
ร้อยละ	5	หรือหำกมีกำรได้รับกำรจัดสรรเกินร้อยละ	5	ไม่มีสิทธิให้ควำมเห็นชอบในกำรจัดสรรครั้งนั้นๆ

 วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

	 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	มีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง	3	ปี	โดยกรรมกำรท่ีครบก�ำหนด
ตำมวำระสำมำรถกลับมำด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้หำกได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท	และเม่ือกรรมกำรก�ำกับดูแล
กิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนพ้นจำกต�ำแหน่งก่อนครบวำระ	ให้คณะกรรมกำรบริษัท	แต่งตั้งกรรมกำรท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเป็นกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	 สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนโดยอยู่ในต�ำแหน่งเพียงเท่ำวำระท่ียังเหลืออยู่ของ
กรรมกำรสรรหำซ่ึงตนเข้ำมำแทน

 ขอบเขต อ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 

	 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนได้จัดท�ำกฎบัตรคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำ
และก�ำหนดค่ำตอบแทนข้ึน	เพื่อก�ำหนดกรอบกำรด�ำเนินงำน	โดยมีสำระส�ำคัญต่ำงๆ	ดังนี้

 ด้ำนก�ำกับดูแลกิจกำร

1.	 ก�ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและอนุมัติ

2.	 ให้ค�ำแนะน�ำหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีแก่คณะกรรมกำรบริษัท	

3.	 จัดท�ำคู่มือกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	 ทบทวนแนวปฏิบัติด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัท	 โดยเปรียบเทียบ
กับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของมำตรฐำนสำกล	 และของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และเสนอต่อ 
คณะกรรมกำรบริษัท	เพื่อพิจำรณำและอนุมัติปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่ำงสม�่ำเสมอ

4.	 แต่งตั้งคณะท�ำงำนเพื่อช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนตำมควำมเหมำะสมและก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีให้
คณะท�ำงำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ	โดยรำยงำนผลกำรก�ำกับดูแลกิจกำรให้ทรำบเป็นระยะ

5.	 รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือทรำบ

6.	 ปฏิบัติหน้ำท่ีอ่ืนตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
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	 ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีดังกล่ำวข้ำงต้น	คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	มีควำมรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ	โดยตรง	และคณะกรรมกำรบริษัทฯ	ยังคงรับผิดชอบในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	ต่อบุคคลภำยนอก

 ด้ำนสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

1.	 ก�ำหนดหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำคณะกรรมกำร	คณะกรรมกำรชดุย่อยของบรษัิทฯ	กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
และกรรมกำรผู้จัดกำร

2.	 พิจำรณำสรรหำกรรมกำร	และกรรมกำรชุดย่อย	กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	และกรรมกำรผู้จัดกำรบริษัทโดยพิจำรณำ
บุคคลท่ีเหมำะสมท่ีจะมำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรเพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ	 พิจำรณำอนุมัติ	 และหรือเสนอ 
ขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

3.	 ก�ำหนดค่ำตอบแทนท่ีจ�ำเป็นและเหมำะสม	ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของกรรมกำร	กรรมกำรชุดย่อย	กรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่	และกรรมกำรผู้จัดกำรของบริษัทแต่ละปี	เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัท

4.	 จัดท�ำหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ	 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	 และ
กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท	 เพ่ือเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติและ/หรือน�ำเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติตำมแต่กรณี

5.	 รำยงำนกรอบด้ำนค่ำตอบแทนกรรมกำร	หลักกำร/เหตุผลและวัตถุประสงค์ของนโยบำยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปี

6.	 ร่วมกับกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	 ประเมินและก�ำหนดผู้สืบทอดต�ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ของบริษัทรวมท้ัง 
ผูบ้ริหำรระดบัสงูซ่ึงรำยงำนตรงต่อกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ดงักล่ำว	และรำยงำนแผนกำรสบืทอดต�ำแหน่งของผูบ้รหิำร
ระดับสูงให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ	รับทรำบเป็นประจ�ำทุกปี

7.	 ร่วมกับกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	 จัดท�ำนโยบำยแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่งส�ำหรับต�ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่
รวมท้ังผู้บริหำรระดับสูงซ่ึงรำยงำนตรงต่อกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ดังกล่ำว

8.	 พิจำรณำทบทวนและประเมินควำมเพียงพอของกฎบัตรและน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ	 เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
เปลี่ยนแปลง

9.	 ด�ำเนนิกำรอ่ืนๆ	ใดหรอืตำมอ�ำนำจและควำมรบัผดิชอบ	ตำมท่ีคณะกรรมกำรบรษัิทฯ	มอบหมำยหน้ำท่ีให้เป็นครำวๆ	ไป

10.	ก�ำหนดนโยบำยจ�ำกัดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียน	ท่ีกรรมกำรแต่ละคนจะไปด�ำรงต�ำแหน่ง	ไม่เกิน	5	แห่ง	เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของกรรมกำรได้อย่ำงเต็มท่ี

	 ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีดังกล่ำวข้ำงต้น	คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรระหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	มีควำมรับผิดชอบ
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ	โดยตรง	และคณะกรรมกำรบริษัทฯ	ยังคงรับผิดชอบในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	ต่อบุคคลภำยนอก

 กำรประชุมของคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

1.	 ให้คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนมีกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ	2	ครั้ง	

2.	 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน	ต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อย
กว่ำกึ่งหนึ่ง	ของจ�ำนวนกรรมกำรจึงจะครบองค์ประชุม

3.	 ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	 สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนไม่ได้เข้ำร่วมประชุม	 และไม่ได้มีกำร
แต่งตั้งรักษำกำรประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	 สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชุมใน
ครั้งนั้น	จะเลือกกรรมกำรท่ำนใดท่ำนหนึ่งเป็นประธำนในท่ีประชุม

4.	 หำกกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	 สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนท่ำนใดมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องท่ีพิจำรณำเรื่องใด	
มิให้ออกเสียลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ	ยกเว้นกรณีพิจำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ท้ังคณะ

5.	 กำรวินิจฉัยชี้ขำดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก	 ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขำด
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6.	 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	มีหน้ำท่ีนัดหมำยกำรประชุม	จัดเตรียม
วำระกำรประชมุ	น�ำส่งเอกสำรประกอบกำรประชุมและบันทึกรำยงำนกำรประชมุ	ท้ังนี	้หนงัสอืเชิญประชมุและเอกสำร
ประกอบกำรประชุมให้น�ำส่งล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม

7.	 รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง	 กรรมกำรท้ังคณะและรำยบุคคล	 ต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในรำยงำนประจ�ำปี	 และแบบ
แสดงรำยงำนข้อมูลประจ�ำปีตำมควำมเหมำะสม

8.	 กำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนท่ีมีกำรประชุมต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท	จัดท�ำเสร็จภำยใน	30	 วัน	และลงนำมรับรองควำมถูกต้อง	 โดยประธำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

9.	 รำยงำนในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับก�ำกับดูแลกิจกำรต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ภำยในเวลำท่ีเหมำะสมเพ่ือด�ำเนิน
กำรปรับปรุงแก้ไข	ในกรณีท่ีมีกำรกระท�ำท่ีอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัท	และไม่เป็น
ไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	จรรยำบรรณและจริยธรรมทำงธุรกิจ

10.	คณะกรรมกำร	มีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี	และจัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรเข้ำร่วมประชุม

	 ท้ังนี้	ประธำนคณะกรรมกำร	และสมำชิกส่วนใหญ่	ของคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	
เป็นกรรมกำรอิสระ	ซ่ึงมีควำมเป็นอิสระ	และไม่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	และในกรณีท่ีกรรมกำร	ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร
หรือผู้บริหำร	หรือมีส่วนได้เสีย	ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมใจกิจกำรอ่ืนท่ีมีควำมขัดแย้ง	หรือสำมำรถใช้โอกำสหรือข้อมูลของ
บริษัทเพ่ือประโยชน์ของตน	คณะกรรมกำรจะดูแลให้มีควำมม่ันใจว่ำ	บริษัทมีมำตรกำรป้องกันอย่ำงเพียงพอ	และมีกำรแจ้งให้
ผู้ถือหุ้นทรำบตำมเหมำะสม

 2.4 คณะกรรมกำรบริหำร

 องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริหำร

1.	 คณะกรรมกำรบริหำรประกอบด้วยกรรมกำรและผู้บริหำรไม่น้อยกว่ำ	3	คน

2.	 คณะกรรมกำรบริษัทจะเลือกกรรมกำรบริหำรคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรบริหำร	 ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำเห็นสมควรอำจจะเลือกกรรมกำรบริหำรคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็นรองประธำน

3.	 ประธำนกรรมกำรบริหำรอำจเป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริหำร

1.	 คณะกรรมกำรบริหำรต้องเป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทเป็นอย่ำงดี	มีควำมซ่ือสัตย์	สุจริต	มีจริยธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจและมีเวลำเพียงพอท่ีจะอุทิศควำมรู้ควำม
สำมำรถและปฏิบัติหน้ำท่ีให้แก่บริษัทอย่ำงเต็มท่ี

2.	 คณะกรรมกำรบริหำรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ�ำกัดกฎหมำยว่ำ
ด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	และกฎหมำยอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้อง

 ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร

1.	 คณะกรรมกำรบรหิำร	มหีน้ำท่ีในกำรบรหิำรกิจกำรของบรษัิท	ให้เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์กำรประกอบกจิกำรของบรษัิท	
ท้ังนี้	ในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทดังกล่ำวจะต้องเป็นไปตำมนโยบำย	ข้อบังคับ	หรือค�ำสั่งใดๆ	ท่ีคณะกรรมกำร 
บริษัทก�ำหนด	 นอกจำกนี้	 ให้คณะกรรมกำรบริหำรมีหน้ำท่ีในกำรพิจำรณำกลั่นกรองเรื่องต่ำงๆ	 ท่ีจะน�ำเสนอต่อ 
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติหรือให้ควำมเห็นชอบ

2.	 ก�ำหนด	 พิจำรณำ	 อนุมัติ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 นโยบำยทำงธุรกิจ	 เป้ำหมำย	 แนวทำง	 แผนกำรด�ำเนินงำน	 และ 
งบประมำณของบริษัทและบริษัทย่อย	เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ
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3.	 มอี�ำนำจพจิำรณำอนมัุตเิฉพำะกรณหีรอืกำรด�ำเนนิกำรใดๆ	อันเป็นปกตธิรุกจิของบรษัิทภำยใต้วงเงนิหรอืงบประมำณ
ประจ�ำปีตำมท่ีได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทและมีอ�ำนำจด�ำเนินกำรตำมท่ีก�ำหนดไว้

4.	 แต่งตั้ง	 ถอดถอน	 เลิกจ้ำง	 ต่ออำยุกำรท�ำงำน	พนักงำนหรือเจ้ำหน้ำท่ีระดับบริหำรของบริษัทในต�ำแหน่งท่ีต�่ำกว่ำ
ต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำร	รวมถึงพิจำรณำจ้ำง	หรือเลิกจ้ำงบุคลำกรท่ีมีอำยุครบ	หรือเกินกว่ำหลักเกณฑ์ท่ี
ก�ำหนดให้เกษียณอำยุตำมข้อบังคับกำรท�ำงำนของบริษัท	และพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นไปตำมโครงสร้ำงเงินเดือน
ขององค์กร

5.	 รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนในเรื่องและภำยในก�ำหนดเวลำดังต่อไปนี้	ให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ

• รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทรำยไตรมำสภำยในกรอบระยะเวลำท่ีก�ำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์
• รำยงำนของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบกำรเงินของบริษัท	 ซ่ึงรวมถึงงบกำรเงินประจ�ำปีและงบกำรเงินรำย	

ไตรมำส	ภำยในกรอบระยะเวลำท่ีก�ำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์
• รำยงำนอ่ืนๆ	ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำเห็นสมควร

6.	 พิจำรณำและอนุมัติกำรเข้ำร่วมประมูลงำนต่ำงๆ	ตลอดจนเข้ำด�ำเนินงำนโครงกำรต่ำงๆ	ตำมท่ีเห็นสมควร	รวมถึง
กำรท�ำนิติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่ำวจนเสร็จกำร

7.	 พิจำรณำสอบทำนและอนุมัติรำยกำรเกี่ยวกับกำรลงทุนและจ�ำหน่ำยทรัพย์สิน	กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล	กำรเงิน	
และกำรบริหำรเงิน	 กำรบริหำรงำนท่ัวไป	 และรำยกำรอ่ืนใดท่ีเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท	ภำยในขอบเขตอ�ำนำจท่ีได้
รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท

8.	 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเอง	และประเมินควำมเพียงพอของกฎบัตรและน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ	
เพื่อพิจำรณำอนุมัติเปลี่ยนแปลง

9.	 ด�ำเนนิกำรอ่ืนๆ	ใดหรอืตำมอ�ำนำจและควำมรบัผดิชอบ	ตำมท่ีคณะกรรมกำรบรษัิทฯ	มอบหมำยหน้ำท่ีให้เป็นครำวๆ	ไป

 กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำร

	 คณะกรรมกำรบริหำรมีกำรก�ำหนดกำรประชุมเป็นประจ�ำทุกเดือน	 หำกมีกำรยกเลิกหรือประชุมมี	E-mail	 แจ้งให้ผู้ท่ี
เกีย่วข้องทรำบล่วงหน้ำทุกครัง้	เพือ่พจิำรณำเรือ่งต่ำงๆ	ตำมอ�ำนำจหน้ำท่ีได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิทและพจิำรณำ
กลั่นกรองเรื่องท่ีน�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ	

1.	 รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อย	เปรียบเทียบกับแผนงบประมำณรำยไตรมำสต่อคณะกรรมกำร
บริษัท

2.	 รำยงำนกิจกรรมข้อมูลท่ีส�ำคัญ	เปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท

3.	 เอกสำรประกอบกำรประชุมและรำยงำนกำรประชุม

• เลขำนุกำรท่ีประชุมแจ้งก�ำหนดกำรประชุมและส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย	7	วันก่อนวันประชุม
• เลขำนุกำรท่ีประชุมจดบันทึกกำรประชุม	 และจัดท�ำร่ำงรำยงำนกำรประชุมส่งให้คณะผู้บริหำรพิจำรณำก่อนจัด

พิมพ์ฉบับจริงภำยใน	14	วันหลังจำกกำรวันประชุม
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 2.5 เลขำนุกำรบริษัทฯ 

	 ปัจจุบันผู้ท่ีด�ำรงต�ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท	คือ	นำงธัญญรัตน์	 เรืองบัณฑิต	(โดยประวัติและข้อมูลของเลขานุการบริษัท	
ปรากฏในหัวข้อ	“คณะกรรมการบริษัท	และคณะผู้บริหาร”	ในรายงานประจ�าปี	2562)

 ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีของเลขำนุกำรบริษัท 

1.	 จัดท�ำและเก็บรักษำเอกสำร	ดังต่อไปนี้

1.1	 ทะเบียนกรรมกำร

1.2	 หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท	รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท	และรำยงำนประจ�ำปีของบรษัิทฯ	

1.3	 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น	

2.	 เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียท่ีรำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร

3.	 จัดส่งส�ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร	 หรือบุคคลท่ีมีควำมเกี่ยวข้องให้ประธำนกรรมกำร
และประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน	7	วันท�ำกำรนับแต่วันท่ีบริษัทฯ	ได้รับรำยงำนนั้น	

4.	 จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	และกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมระเบียบ	ข้อบังคับ	และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง	

5.	 ดูแล	 ตรวจสอบ	 และให้ค�ำแนะน�ำในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	 และคณะกรรมกำรบริษัทให้เป็นไปตำมหนังสือ
บริคณห์สนธิ	ข้อบังคับของบริษัทฯ	พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน
จ�ำกัด	และกฎหมำยอื่นๆ	ท่ีเกี่ยวข้อง

6.	 	เป็นศูนย์กลำงกำรติดต่อสื่อสำรข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำงกรรมกำร	ผู้บริหำร	และผู้ถือหุ้น

7.	 ประสำนงำน	และติดตำมกำรด�ำเนินงำนตำมมติของกรรมกำร	และผู้ถือหุ้น

8.	 ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงำนท่ีก�ำกับดูแลตำมระเบียบและ 
ข้อก�ำหนดของหน่วยงำนทำงกำร

9.	 ด�ำเนินกำรอื่นๆ	ตำมท่ีคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนประกำศก�ำหนด	หรือตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย

10.	 ให้ค�ำแนะน�ำแก่กรรมกำรเกี่ยวกับข้อกฎหมำย	กฎเกณฑ์	และระเบียบปฏิบัติต่ำง	ๆ	เกี่ยวข้อง

11.	 จัดให้มีกำรปฐมนิเทศ	ให้ค�ำแนะน�ำ	กรณีท่ีมีกรรมกำรเข้ำใหม่	(Board	of	Director’s	Orientation)	

12.	 ก�ำหนดตำรำงเวลำกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	คณะกรรมกำรชุดย่อย	ล่วงหน้ำตลอดท้ังปี	และแจ้งต่อกรรมกำร 
แต่ละคนให้รับทรำบตั้งแต่ต้นปี	 เพื่อจัดสรรเวลำในกำรเข้ำร่วมประชุม	 และอำจมีกำรประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติม 
เพื่อพิจำรณำเรื่องท่ีมีควำมส�ำคัญเร่งด่วน

13.	 จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมคณะกรรมกำร	อย่ำงน้อย	5	วันท�ำกำร	
เพื่อให้คณะกรรมกำรได้ทรำบถึงวำระกำรประชุม	และมีเวลำศึกษำข้อมูลก่อนวันประชุมอย่ำงเพียงพอ

14.	 ภำรกิจอ่ืนๆ	ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย

 ค่าตอบแทนกรรมการ
	 บริษัทฯ	ได้ก�ำหนดนโยบำย	หลักเกณฑ์และวิธีในกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	ท้ังกรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร	และ
กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร	 ไว้อย่ำงชัดเจน	 และโปร่งใส	 และอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมำะสม	 สำมำรถเทียบเคียงได้กับอุตสำหกรรม 
ในลกัษณะเดยีวกนั	โดยคณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผูพ้จิำรณำค่ำตอบแทนในเบ้ืองต้น 
และน�ำข้อมูลท่ีได้	เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบรษัิทฯ	เพือ่พจิำรณำ	ก่อนน�ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถ้อืหุ้นเพือ่อนมัุตต่ิอไป 
โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนต่ำงๆ	ดังนี้
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 หลักเกณฑ์และวิธีกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อย 

1. ค่ำตอบแทนกรรมกำร

1.1	 ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบรษัิทให้พิจำรณำจำกหน้ำท่ีควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรและกำรท�ำงำนของ
กรรมกำร	โดยได้รบักำรอนมัุตจิำกท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น

1.2	 คณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร	 สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	 จะพจิำรณำถงึประเภทค่ำตอบแทน	 วธิกีำรจ่ำย
ค่ำตอบแทน	และจ�ำนวนค่ำตอบแทนกรรมกำร	รวมถงึน�ำเสนอคณะกรรมกำรบรษัิทเพือ่ให้อนมัุต	ิและน�ำเสนอต่อ
ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นเพือ่อนมัุตต่ิอไป

1.3	 บรษัิทฯ	 ได้ก�ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนไว้อย่ำงชัดเจนและโปร่งใสโดยค่ำตอบแทนมคีวำมเหมำะสมกบัหน้ำท่ีและ
ควำมรบัผดิชอบท่ีกรรมกำรแต่ละคนได้รบัมอบหมำย	 รวมท้ังอยู่ในระดบัท่ีเพียงพอท่ีจะจงูใจและรกัษำกรรมกำร
และผูบ้รหิำรท่ีมีคณุสมบัตไิว้	

1.4	 ประเภทค่ำตอบแทน	ประกอบด้วย	2	ส่วนคอื	

	 1.4.1	 ค่ำเบ้ียประชุม	

	 1.4.2	 ค่ำบ�ำเหนจ็ประจ�ำปี	

1.5	 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบรษัิทฯ	และคณะกรรมกำรชดุย่อย	จะต้องได้รบักำรอนมุตัโิดยท่ีประชมุสำมญัผูถ้อืหุ้น

2. ค่ำตอบแทนอืน่  -	ไม่มี	-

 หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อย 
	 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ด้ำนกำรสรรหำและก�ำหนด
ค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัท	 กรรมกำรชุดย่อย	 และผู้บริหำรระดับสูงให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใส	 มีควำมเป็นธรรมกับผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม	 คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	 สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	(Corporate	
Governance	Nomination	and	Remuneration	Committee	:	CG&NRC)	รับผิดชอบในกำรก�ำหนดนโยบำย	หลักเกณฑ์และ
วิธีในกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	รวมถึงปฏิบัติงำนอ่ืนๆ	ท่ีได้รับมอบหมำย	และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท	และ/
หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี	 และได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท	 กรรมกำรชุดย่อย	 และ 
ผู้บริหำรระดับสูงข้ึน	

	 ในกำรสรรหำ	 แต่งตั้งกรรมกำรนั้น	 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	 สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	 ซ่ึงประกอบด้วย
กรรมกำรอิสระ	2	ท่ำนจำกจ�ำนวนคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	 สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	3	ท่ำน	 โดยกรรมกำรได้
ก�ำหนดเป็น	 นโยบำยควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร	(Board	Diversity)	 และก�ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรคัด
เลือกกรรมกำรใหม่	 กระบวนกำรในกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่	 และวิธีกำรในกำรสรรหำบุคคล	 ท่ีสมควรได้รับกำรเสนอช่ือเป็น
กรรมกำรของบริษัทฯ	และกรรมกำรชุดย่อย	จำกช่องทำงต่ำงๆ	ดังนี้

• เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรได้ล่วงหน้ำ	 โดยใน 
ปี	2562	บริษัทฯ	 เปิดให้ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันท่ี	2	มกรำคม	2562	ถึงวันท่ี	15	กุมภำพันธ์	2562	 โดยแจ้งผ่ำนระบบ
ข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ซ่ึงมีรำยละเอียดเกี่ยวกับวิธีกำรและข้ันตอนกำร
พิจำรณำ	ท้ังนี้	ในปี	2562	ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร

• พิจำรณำจำกฐำนข้อมูลกรรมกำร	(Director	Pool)	สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)	เป็นส่วนประกอบ
ส�ำคัญในกำรสรรหำกรรมกำรใหม่	หรือของหน่วยงำนอ่ืนๆ	ท่ีมีกำรจัดท�ำข้อมูลดังกล่ำว

• ช่องทำงอ่ืนๆ	ท่ีคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนพิจำรณำเห็นสมควร



118

 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
	 คณะกรรมกำรควรก�ำกับดูแลให้กำรสรรหำและคัดเลือกกรรมกำรมีกระบวนกำรท่ีโปร่งใสและชัดเจน	เพื่อให้ได้กรรมกำรท่ี
มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบท่ีก�ำหนดไว้	ดังนี้

1.	 เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสม	เพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรและ
กำรเสนอช่ือจำกผู้ถือหุ้นใหญ่

2.	 คุณสมบัติตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดท่ีเกี่ยวข้อง	ได้แก่	พ.ร.บ.	บริษัทมหำชนจ�ำกัด,	พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์พ.ศ.	2535,	ข้อบังคับบริษัทฯ	และหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ	

3.	 พิจำรณำหลักเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำรบริษัทฯ	ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.	 ให้ควำมส�ำคัญต่อผู้ท่ีมีทักษะ	 ประสบกำรณ์	 วิชำชีพ	 คุณสมบัติเฉพำะในด้ำนต่ำงๆ	 ท่ีหลำกหลำยท่ีคณะกรรมกำร
ยังขำดอยู่	 และมีควำมจ�ำเป็นอย่ำงย่ิงต่อธุรกิจของบริษัทฯ	 เพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมกำรมีควำมสมบูรณ์และ
เป็นประโยชน์สูงสุด

5.	 พิจำรณำควำมรู้	 ควำมสำมำรถ	 และประสบกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินกิจกำร
ของบริษัทฯ	รวมถึงใช้ฐำนข้อมูลกรรมกำร	(Director	Pool)	สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)	เป็น
ส่วนประกอบส�ำคัญในกำรสรรหำกรรมกำรใหม่	

6.	 พิจำรณำคุณสมบัติของกรรมกำรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท	 โดยได้จัดท�ำ	(Board	Skill	
Matrix)	 ข้ึน	 โดยก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรท่ีต้องกำรสรรหำ	 โดยพิจำรณำทักษะควำมเช่ียวชำญในด้ำนต่ำงๆ	
ท้ังด้ำนกฎหมำย	กำรบัญชี	กำรเงิน	เศรษฐศำสตร์	วิศวกรรม	และกำรบริหำรจัดกำร	เพ่ือผสำนควำมรู้ควำมสำมำรถ
ท่ีเป็นประโยชน์แก่กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	

7.	 พิจำรณำกำรอุทิศเวลำของกรรมกำร	หำกเป็นกรรมกำรเดิมท่ีจะกลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งอีกวำระ	อำจพิจำรณำจำกผล
กำรปฏิบัติงำนในช่วงท่ีด�ำรงต�ำแหน่ง	 รวมถึงควรพิจำรณำถึงจ�ำนวนบริษัทท่ีกรรมกำรแต่ละคนจะไปด�ำรงต�ำแหน่ง
ให้เหมำะสมกับลักษณะหรือสภำพธุรกิจของบริษัท	ซ่ึงไม่ควรเกิน	5	บริษัทจดทะเบียน	เพ่ือให้ม่ันใจว่ำประสิทธิภำพ
กำรท�ำงำนจะไม่ลดลง

8.	 กำรแต่งตั้งกรรมกำรอิสระจะพิจำรณำควำมเป็นอิสระของบุคคลท่ีเสนอให้เป็นกรรมกำรอิสระ	 ตำมหลักเกณฑ์ 
ท่ีส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	ก�ำหนด	 โดยมีคุณสมบัติควำมเป็นอิสระ
ตำมท่ีก�ำหนดไว้ในคู่มือกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี

9.	 ผลกำรปฏิบัติงำนในปีท่ีผ่ำนมำ	(ถ้ำมี)	

10.	กำรให้ข้อเสนอแนะควำมคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์

 การพ้นวาระ
1.	 ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปีทุกครั้ง	ให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่ง	1	ใน	3	ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออก

ให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้	ให้กรรมกำรออกโดยจ�ำนวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน	1	ใน	3

	 กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต�ำแหน่งในปีแรก	 และปีท่ีสอง	 ภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับฉลำกกันว่ำผู้ใด
จะออก	ส่วนในปีหลังๆต่อไปให้กรรมกำรคนท่ีอยู่ในต�ำแหน่งนำนท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่งและกรรมกำรท่ีออกตำม
วำระนั้นอำจถูกเลือกเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได้
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2.	 นอกจำกข้อ	1	ให้กรรมกำรพ้นจำกต�ำแหน่งเม่ือ	

• ตำย
• ลำออก
• ขำดคุณสมบัติ	หรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย
• ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
• ศำลมีค�ำสั่งให้ออก	

	 โดยกรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต�ำแหน่ง	 ให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัทฯ	 กำรลำออกมีผลนับแต่วันท่ีใบลำออกไปถึง
บริษัทฯ	

	 ท้ังนี้	ในปี	2562	มีกรรมกำรท่ีครบก�ำหนดต้องออกตำมวำระ	ท้ังสิ้น	3	ท่ำน	ดังนี้

1.	 นำยณัฐนัย	 อนันตรัมพร กรรมกำร/รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
(สำยงำนกลยุทธ์	และสำยงำนโทรคมนำคม)/ 
กรรมกำรผู้จัดกำร	บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม	จ�ำกัด	(มหำชน)

2.	 พลเรือเอกอภิวัฒน์	 ศรีวรรธนะ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ/ 
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

3.	 นำงธัญญรัตน์	 เรืองบัณฑิต กรรมกำร/รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	(สำยงำนสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มฯ	/	
และเลขำนุกำรบริษัท/กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

	 อย่ำงไรก็ตำม	 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	 สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	 ได้พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรสรรหำ	
เห็นว่ำกรรมกำรท่ีต้องออกตำมวำระท้ัง	3	ท่ำน	มีคุณสมบัติครบถ้วน	ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด	โดยได้ผ่ำนกำร
วิเครำะห์คุณสมบัติ	ควำมรู้	ควำมสำมำรถ	ประสบกำรณ์และควำมช�ำนำญ	ท่ีสอดคล้องและจ�ำเป็นต่อกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจ 
ของบริษัทฯ	จึงได้มีกำรเสนอเรื่องผ่ำนมติคณะกรรมกำรบริษัท	ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ได้พิจำรณำบุคคลท่ีได้รับกำร
เสนอชื่อในครั้งนี้	 ได้ผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรองอย่ำงรอบคอบ	 และระมัดระวัง	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ
ในครั้งนี้มีคุณสมบัติท่ีเหมำะสมกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัท	 เพื่อน�ำเสนอวำระในท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	 ประจ�ำปี	2562 
ท่ีผ่ำนมำ	ซ่ึงท่ีประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรท้ัง	3	ท่ำนกลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง

	 ในกำรสรรหำกรรมกำร	 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	 สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	 ได้ก�ำหนดคุณสมบัติของ
กรรมกำรท่ีต้องกำรสรรหำ	ให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ในกำรด�ำเนนิธรุกจิ	และได้ก�ำหนดนโยบำยควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของ 
คณะกรรมกำร	(Board	Diversity)	และได้จัดท�ำ	Board	Skill	Matrix	ข้ึน	เพ่ือก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรท่ีต้องกำรสรรหำ	
โดยพิจำรณำจำกกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท	มำตั้งปี	2560	ท่ีผ่ำนมำ	และได้มีกำรปรับปรุงข้อมูลตำ่งๆ	ให้เป็นปัจจุบัน	
และได้น�ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ	เม่ือวันท่ี	10	สิงหำคม	2561

	 คณะกรรมกำรฯ	ได้ก�ำหนดให้เปิดเผยถึงนโยบำยควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร	(Board	Diversity)	และ	
(Board	Skill	Matrix)	เพื่อให้กรรมกำรมีควำมเหมำะสมด้ำนควำมรู้	ประสบกำรณ์	และควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนท่ีเป็นประโยชน์
กับบริษัท	หรือมีประสบกำรณ์ในธุรกิจหรืออุตสำหกรรมหลักท่ีบริษัทด�ำเนินกิจกำรอยู่	และเพื่อให้คณะกรรมกำรมีองค์ประกอบ
ตำมท่ีก�ำหนด	หรือเป็นแนวทำงในกำรสรรหำคณะกรรมกำรให้มีคุณสมบัติครอบคลุมทุกด้ำน	ดังนี้
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121บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
	 บริษัทฯ	ให้ควำมส�ำคญัในกำรจดัปฐมนเิทศให้กบักรรมกำรเข้ำใหม่ทุกครัง้	เพือ่ให้ทรำบถงึบทบำท	หน้ำท่ี	และควำมรบัผดิชอบ 
รวมถึงกำรให้ควำมรู้	ควำมเข้ำใจในธุรกิจและกำรด�ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ	ของบริษัทฯ	เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี
ของกรรมกำร	จึงได้จัดท�ำ	แนวทำงกำรปฐมนิเทศกรรมกำรเข้ำใหม่	(Board	Orientation	Guideline)	ข้ึน	โดยน�ำเสนอเอกสำร
และข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของกรรมกำรใหม่	อำทิ	รำยงำนประจ�ำปี	แบบ	56-1	ท้ังนี้	บริษัทได้เตรียมข้อมูล
และด�ำเนินกำรดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลเรียนเชิญกรรมกำรใหม่เข้ำรับต�ำแหน่ง

• ประวัติบริษัท	และลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัท
• โครงสร้ำงกลุ่มบริษัท	โครงสร้ำงองค์กร	โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมกำร	
• ค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ	ของกรรมกำร
• ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนอย่ำงน้อย	3	ปีย้อนหลัง	
• หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง	

 2. ข้อมูลท่ีใช้ปฐมนิเทศเมื่อได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

• เรื่องท่ีต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย	
• หนังสือบริคณห์สนธิ	และข้อบังคับของบริษัท	
• ขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท	และคณะกรรมกำรชุดย่อย	
• รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและก�ำหนดกำรประชุม	
• นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	
• นโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน	
• นโยบำยกำรใช้ข้อมูลภำยในบริษัท	
• นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง	
• กำรควบคุมภำยใน	
• นโยบำยรำยกำรเกี่ยวโยง	
• จรรยำบรรณในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีทำงธุรกิจของบริษัท	
• มำตรกำรกำรร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแส	 และมำตรกำรคุ้มครองกำรตอบโต้	 และบรรเทำควำมเสียหำยแก่ 

ผู้รำยงำน	ผู้ร้องเรียนหรือผู้ท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรฝ่ำฝืนหรือละเมิดจรรยำบรรณ
• นโยบำยกำรรับ-ให้ของขวัญ	กำรเลี้ยง	หรือประโยชน์อ่ืนใด
• ข้อพิพำททำงกฎหมำย	
• นโยบำยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
• นโยบำยด้ำนสิทธิมนุษยชน	
• รำยงำนขององค์กรก�ำกับดูแลท่ีให้บริษัทปรับปรุงและปฏิบัติตำม	

 3. กำรพบประธำนกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ก่อนกำรประชุมคณะกรรมกำรครั้งแรก

	 จัดให้กรรมกำรใหม่ได้เข้ำพบประธำนกรรมกำรบริษัท	และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	ก่อนกำรประชุมคณะกรรมกำรครั้งแรก	
เพื่อแจ้งให้กรรมกำรท่ำนใหม่ทรำบถึงนโยบำยท่ีส�ำคัญของบริษัท	 วัฒนธรรมองค์กร	 และควำมคำดหวังของบริษัทท่ีจะได้รับ
ประโยชน์จำกควำมรู้	ควำมสำมำรถ	และประสบกำรณ์ของกรรมกำรท่ำนใหม่

	 ในปี	2562	บริษัทฯ	ได้จัดปฐมนิเทศให้กับกรรมกำรเข้ำใหม่แล้ว	จ�ำนวน	1	ท่ำน	คือ	คุณหญิงชฎำ	วัฒนศิริธรรม	ได้รับ
กำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ	แทนพลเรือเอกอภิวัฒน์	ศรีวรรธนะ	ซ่ึงได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรในทุกต�ำแหน่ง	ตำมมติ
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งท่ี	3/2562	เม่ือวันท่ี	13	พฤษภำคม	2562
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 กระบวนการ และหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมกำรได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	เป็นผู้ก�ำหนดหลักเกณฑ	์
และประเมินผลงำนคณะกรรมกำรท้ังคณะในแต่ละปี	 โดยให้เลขำนุกำรบริษัทน�ำส่งแบบประเมินให้คณะกรรมกำรทุกสิ้นปี 
อย่ำงน้อยปีละ	1	 ครั้ง	 และสรุปผลกำรประเมิน	 รวมถึงรำยงำนผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	 โดยกำรประเมินผลงำน
คณะกรรมกำรบริษัทในแต่ละปี	 จุดมุ่งหมำยเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพของคณะกรรมกำรบริษัท	และหำแนวทำงในกำรปรับปรุง
หลักเกณฑ์กำรประเมินส�ำหรับปีถัดไป

 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท ปี 2562 แบ่งออกเป็นดังนี้
 1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อยแบบรำยคณะ 
  หัวข้อกำรประเมินโดยย่อ ดังนี้

• โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
• กำรประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อย
• คณะกรรมกำรตรวจสอบ
• คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
• คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	
• คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	(ด้ำนก�ำกับดูแลกิจกำร)
• คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	(ด้ำนสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน)

 2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรรำยคณะ
  หัวข้อกำรประเมินโดยย่อ ดังนี้

• โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
• กำรประชุมของคณะกรรมกำร
• บทบำท	หน้ำท่ี	และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
• กำรท�ำหน้ำท่ีของกรรมกำร
• ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยจัดกำร
• กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริหำร

 3. แบบประเมินของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยรำยบุคคล
  หัวข้อกำรประเมินโดยย่อ ดังนี้

• โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
• กำรประชุมของคณะกรรมกำร
• บทบำท	หน้ำท่ี	และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

 4. แบบประเมินของผู้บริหำรสูงสุด (CEO)
  หัวข้อกำรประเมินโดยย่อ ดังนี้

• ควำมเป็นผู้น�ำ
• กำรก�ำหนดกลยุทธ์
• กำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์
• กำรวำงแผนและผลกำรปฏิบัติทำงกำรเงิน
• ควำมสัมพันธ์กับคณะกรรมกำร
• ควำมสัมพันธ์กับภำยนอก
• กำรบริหำรงำนและควำมสัมพันธ์กับบุคลำกร
• กำรสืบทอดต�ำแหน่ง
• ควำมรู้ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร
• คุณลักษณะส่วนตัว
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รายงานประจ�าปี 2562

	 สรุปผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร	ในปี	2562	จำกคะแนนเต็มร้อยละ	100	ดังนี้

เห็นด้วยอย่ำงมำก

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง0

13

87 เห็นด้วยอย่ำงมำก

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง0

15

85

เห็นด้วยอย่ำงมำก

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง0

14

86 เห็นด้วยอย่ำงมำก

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง0

11

89

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชดุย่อยรำยคณะ 2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรรำยคณะ

3. แบบประเมินของคณะกรรมกำรและ
คณะกรรมกำรชุดย่อยรำยบุคคล 4. แบบประเมินของผู้บรหิำรสูงสุด CEO

หมายเหตุ:

	 โดยวิธีการให้คะแนน	เพื่อให้คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อ	หรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได	้ได้อ้างอิง

แบบประเมินท้ังหมดท่ีจัดท�าขึ้น	ตามตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เดือนกุมภาพันธ์	ปี	2558

 ขั้นตอนการประเมิน
1.	 ทุกสิ้นปีเลขำนุกำรบริษัทน�ำส่งแบบประเมินให้กรรมกำรแต่ละท่ำนประเมินแยกกันคนละ	1	ชุด

2.	 เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมและรำยงำนสรุปผลกำรประเมิน	โดยน�ำคะแนนทั้งหมดมำค�ำนวณเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก 
(Weighted	Average	)	และรำยงำนผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำรับทรำบและหำรือร่วมกันเป็น
ประจ�ำทุกปี

 แผนพัฒนากรรมการ 
	 บริษัทฯ	ได้สนับสนุนให้กรรมกำรทุกท่ำนเข้ำร่วมอบรมหลักสูตรตำมข้อเสนอแนะของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	ซ่ึงจัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)	เช่น	หลักสูตร	Directors	Accreditation	
Program	(DAP)	หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	เป็นต้น	
ซ่ึงกรรมกำรส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	ได้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรดังกล่ำวมำแล้ว	รวมท้ังมีกำรส่งเสริมให้มีกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้
แก่กรรมกำร	กรรมกำรตรวจสอบ	ผู้บริหำร	เลขำนุกำรบริษัท	และบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง	ซ่ึงทำงคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	
สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนมีหน้ำท่ีสรรหำหลักสูตรกำรอบรมต่ำงๆ	ท่ีน่ำสนใจให้กับกรรมกำรทุกท่ำนทรำบ	หำกมีกรรมกำร
ใหม่เข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่ง	 กรรมกำรท่ำนนั้นก็จะได้รับกำรสรุปลักษณะและแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 จำกประธำน
กรรมกำรเพ่ือเป็นข้อมูลต่อไป

	 นอกจำกนี้	บริษัทฯ	ยังส่งเสริมให้เลขำนุกำรบริษัทและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำอบรมหลักสูตรต่ำงๆ	และ 
รบัฟัง/เสวนำในเรือ่งท่ีเกีย่วข้อง/สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์	และเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบัิตงิำน	ท่ีจดัโดยส�ำนกังำนคณะกรรมกำร	
ก.ล.ต.	ตลำดหลักทรัพย์ฯ	สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย	และหน่วยงำนอ่ืนๆ	ท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงสม�่ำเสมอ

	 บริษัทฯ	ให้ควำมส�ำคัญกับกำรส่งเสริม	พัฒนำให้กรรมกำร	ได้พัฒนำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง	จึงได้จัดท�ำ	นโยบำยส่งเสริม
ให้กรรมกำรพัฒนำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง	ซ่ึงเสนอแนะให้กรรมกำรเข้ำรับกำรอบรมในด้ำนต่ำงๆ	เพ่ิมเติม	และในส่วนท่ียังขำด
อยู่	หรือต้องกำรหำควำมรู้เพิ่มเติม	อำทิ	ด้ำนกำรตรวจสอบ,	ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง,	ด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	เป็นต้น	
คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	และได้จัดท�ำแผนพัฒนำกรรมกำรข้ึน	ในปี	2562	เพ่ือพัฒนำ
ควำมรู้ในกำรท�ำหน้ำท่ีกรรมกำรอย่ำงสม�่ำเสมอ	
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	 โดยในปี	2562	ท่ีผ่ำนมำ	มีกรรมกำรบริษัทฯ	เข้ำรับกำรอบรมเพ่ือพัฒนำควำมรู้	จ�ำนวน	4	ท่ำน	ดังนี้

ที่ รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง หลักสูตรที่อบรม/สถาบัน (ปี 2562)

1 ดร.	ชลิดำ	อนันตรัมพร กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่/
กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	 สรรหำ
และก�ำหนดค่ำตอบแทน

• หลักสูตรประกำศนียบัตรธรรมำภิบำล
ทำงกำรแพทย์	ส�ำหรับผู้บริหำรระดับสูง	
(ปธพ.)รุ่นท่ี	7	(จบกำรศึกษำ)	

• ผู้บริหำรระดับสูงด้ำนวิทยำกำรพลังงำน	
รุ่น	14	(วพน.	14)	

2 นำยณัฐนัย	อนันตรัมพร กรรมกำร/รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่	
(สำยงำนกลยุทธ์	 และสำยงำนธุรกิจ
โทรคมนำคม)

• Director	Certification	Program	(DCP)	
รุ่น	281/2019	

3 นำงสำวขวัญตำ	มีสมพร กรรมกำร	/	รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
(สำยงำนธุรกิจจัดจ�ำหน่ำย)

• หลักสูตร	Advanced	Retail	Management	
(ARM)	รุ่นท่ี	28	

4 นำงธัญญรัตน์	เรืองบัณฑิต กรรมกำร/รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
(สำยงำนสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มฯ	/ 
ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชี	และเลขำนกุำร
บริษัท/CFO

• Update	มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	
ฉบับท่ีส�ำคัญท่ีใช้ในปี	2562

• เจำะประเด็นกำรทุจริตท่ีองค์กรต้องรู้ทัน
และจัดกำรให้จบ	เพ่ือควำมย่ังยืนของธุรกิจ

 การประชุมของกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร
	 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดให้กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร	 มีกำรประชุมระหว่ำงกันตำมควำมเหมำะสม	 โดยท่ีไม่มี
กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรเข้ำร่วมกำรประชุม	 ท้ังนี้	 เพื่อให้กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำรได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและพิจำรณำ
ประเด็นต่ำงๆ	ท้ังท่ีเกี่ยวกับธุรกิจ	และเรื่องท่ีอยู่ในควำมสนใจ	โดยในปี	2562	บริษัทฯ	ได้จัดให้มีกำรประชุมจ�ำนวน	1	ครั้ง

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของต�าแหน่งในระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป 
	 กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทอื่นของต�ำแหน่งในระดับกรรมกำรผู้จัดกำรข้ึนไป	 ในจ�ำนวนท่ีมำกเกินไป	 อำจมีผลต่อ
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน	 ดังนั้น	 คณะกรรมกำรจึงได้ก�ำหนดนโยบำยว่ำด้วยกำรไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรท่ีบริษัทอ่ืน
ของต�ำแหน่งในระดับกรรมกำรผู้จัดกำรขึ้นไป	 เพื่อให้สำมำรถอุทิศเวลำส�ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำท่ี	 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	โดย
มีแนวทำงในกำรปฏิบัติ	ดังนี้

	 1.	 ต�ำแหน่งในระดับกรรมกำรผู้จัดกำรข้ึนไป	 สำมำรถด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัท	 อินเตอร์ลิ้งค์	 คอมมิวนิเคช่ัน	 จ�ำกัด	
(มหำชน)	บริษัทย่อย	และบริษัทร่วมได้

	 2.	 กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรท่ีบริษัทอ่ืน	ซ่ึงมีลักษณะเป็นกำรแข่งขันหรือคล้ำยคลึงกันกับธุรกิจหรือของกลุ่มบริษัทฯ	
ให้น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ	เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นก่อนเสนอขออนุมัติ	ต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ
เห็นชอบตำมล�ำดับ	ก่อนเข้ำรับกำรด�ำรงต�ำแหน่งนั้น

 การจ�ากัดจ�านวนบริษัทจดทะเบียน
	 เพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของกรรมกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 คณะกรรมกำรจึงก�ำหนดนโยบำยจ�ำกัดจ�ำนวนบริษัท 
จดทะเบียนท่ีกรรมกำรแต่ละคนจะด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน	ได้ไม่เกินกว่ำ	5	แห่ง	เพ่ือให้กรรมกำร 
ทุกคนสำมำรถจดัสรรเวลำอย่ำงเพียงพอส�ำหรบักำรเตรยีมตวั	และเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบรษัิทและคณะกรรมกำรชุดย่อย	

	 ในปี	2562	คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	เห็นว่ำกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัท
อ่ืนของกรรมกำร	เป็นไปตำมนโยบำยของบริษัท	(รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ	“ประวัติคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร”	
ในรายงานประจ�าปี	2562)
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รายงานประจ�าปี 2562

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
	 คณะกรรมกำรบริษัท	ได้ก�ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่ำปฏิบัติเป็น
ไปตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์	และตลำดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง	อำทิ	กำรจัดท�ำรำยกำรระหว่ำง
กัน	 ก�ำหนดนโยบำยให้กรรมกำร	 กรรมกำรบริหำร	 และผู้บริหำร	 มีหน้ำท่ีในกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกครั้ง	 และต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียใดๆ	 ท่ีอำจจะมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของ	
บริษัทฯ	 หำกกรรมกำรหรือผู้บริหำรคนใดท่ีมีส่วนได้เสียในหัวข้อ	 หรือเรื่องท่ีบริษัทจะเข้ำท�ำรำยกำร	 ห้ำมมีส่วนร่วมในกำร 
พิจำณำอนุมัติในเรื่องดังกล่ำว	หรือก�ำหนดให้กรรมกำร	ผู้บริหำรและพนักงำนท่ีได้รับทรำบข้อมูลภำยใน	ไม่ท�ำกำรซ้ือหรือขำย
หลักทรัพย์ของบริษัท	ในช่วง	1	เดือน	ก่อนงบกำรเงินเผยแพร่ต่อสำธำรณชน	เป็นต้น

หมวดที่ 4
 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

 หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง
	 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ด้ำนกำรสรรหำและก�ำหนด
ค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัท	 กรรมกำรชุดย่อย	 และผู้บริหำรระดับสูงให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใส	 มีควำมเป็นธรรมกับผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม	 คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	 สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	(Corporate	
Governance	Nomination	and	Remuneration	Committee	:	CG&NRC)	รับผิดชอบในกำรก�ำหนดนโยบำย	หลักเกณฑ์และ
วิธีในกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	รวมถึงปฏิบัติงำนอ่ืนๆ	ท่ีได้รับมอบหมำย	และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท	และ/
หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี	 จึงได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรสรรหำ	 กรรมกำรบริษัท	 กรรมกำรชุดย่อย	 และ 
ผู้บริหำรระดับสูงข้ึน	

 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
	 คณะกรรมกำรควรด�ำเนินกำรให้ม่ันใจว่ำกำรสรรหำและพัฒนำกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และผู้บริหำรระดับสูงให้มีควำมรู	้
ทักษะ	ประสบกำรณ์	และคุณสมบัติท่ีจ�ำเป็นต่อกำรขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้ำหมำย

1.	 คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่

2.	 คณะกรรมกำรสรรหำก�ำกับติดตำมดูแลให้กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ดูแลให้มีผู้บริหำรระดับสูงท่ีเหมำะสมโดยอย่ำงน้อย
คณะกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรสรรหำควรร่วมกับกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่พิจำรณำหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำร
สรรหำและแต่งตั้งบุคคล	เห็นชอบบุคคลท่ีกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่เสนอให้เป็นผู้บริหำรระดับสูง

3.	 คณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลให้มแีผนสบืทอดต�ำแหน่ง	(Succession	Plan)	เพือ่เป็นกำรเตรยีมสบืทอดต�ำแหน่งกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่	และผู้บริหำรระดับสูง	เพื่อให้ธุรกิจด�ำเนินไปอย่ำงต่อเนื่อง

4.	 คณะกรรมกำรมีหน้ำท่ีส่งเสรมิและสนบัสนนุให้กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และผูบ้รหิำรระดบัสงูได้รบักำรอบรมและพฒันำ	
เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน

5.	 คณะกรรมกำรก�ำหนดนโยบำยและวิธีปฏิบัติในกำรไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรท่ีบริษัทอ่ืนของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
และผู้บริหำรระดับสูงอย่ำงชัดเจน	ท้ังประเภทของต�ำแหน่งกรรมกำรและจ�ำนวนบริษัทท่ีสำมำรถไปด�ำรงต�ำแหน่งได้

 แผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
	 คณะกรรมกำรได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีเติบโต	ต่อเนื่อง	และย่ังยืน	จึงได้จัดท�ำแผนสืบทอด
ต�ำแหน่ง	ในกำรสรรหำบุคลำกรในระดับบริหำร	ท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสม	เพื่อพัฒนำให้มีศักยภำพ	ท่ีจะสืบทอดต�ำแหน่งท่ีส�ำคัญ
ในกำรด�ำเนินธุรกิจ	โดยสำมำรถสืบทอดต�ำแหน่งได้ทันที	หรือภำยใน	1-2	ปี	โดยมีข้ันตอนกำรด�ำเนินงำนท่ีส�ำคัญ	ดังนี้

1.	 ก�ำหนดต�ำแหน่งงำนส�ำคัญท่ีเป็นต�ำแหน่งงำนหลัก	(Key	Position)	ในกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ	
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2.	 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	ก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือดผู้สืบทอด
ต�ำแหน่ง	 โดยพิจำรณำจำกควำมรู้	 ควำมสำมำรถ	ประสบกำรณ์	 ศักยภำพ	ของแต่ละต�ำแหน่งงำน	 และวิสัยทัศน์ 
ในกำรบริหำรจัดกำร	เพื่อคัดเลือกผู้บริหำรท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องตำมท่ีก�ำหนด

3.	 พิจำรณำคัดเลือกผู้สืบทอดต�ำแหน่งที่มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์	ประเมินควำมพร้อมของผู้ได้รับคัดเลือก	ทั้งข้อเด่น 
และเรื่องท่ีต้องพัฒนำเพิ่มเติม

4.	 กำรวำงแผนพัฒนำรำยบุคคล	(Individual	Development	Plan)	โดยจัดท�ำแผนพัฒนำควำมสำมำรถรำยบุคคลท่ีได้รับ
กำรคัดเลือก	เพื่อให้มีควำมพร้อมในต�ำแหน่งท่ีจะสืบทอดต�ำแหน่ง	โดยมอบหมำยให้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลท�ำหน้ำท่ี
ดูแลติดตำมกำรอบรม	และพัฒนำควำมรู้	ควำมสำมำรถของผู้สืบทอดต�ำแหน่ง

5.	 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	ทบทวนและประเมินผลกำรจัดท�ำแผนกำรสืบทอด
ต�ำแหน่งงำนเป็นประจ�ำ	และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ	ทรำบ	อย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง

 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงและบุคลากร
	 บริษัทฯ	ได้ก�ำหนดนโยบำย	หลักเกณฑ์และวิธีในกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	ไว้อย่ำงชัดเจน	และโปร่งใส	และอยู่
ในเกณฑ์ท่ีเหมำะสม	สำมำรถเทียบเคียงได้กับอุตสำหกรรมในลักษณะเดียวกัน	โดยคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	สรรหำและ
ก�ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผู้พิจำรณำค่ำตอบแทนในเบ้ืองต้น	และน�ำข้อมูลท่ีได้	เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำร	บริษัทฯ	เพื่อ
พิจำรณำ	ก่อนน�ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติต่อไป	โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนต่ำงๆ	ดังนี้

 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
	 หลักเกณฑ์และวิธีกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดับสูง	และบุคลำกรอ่ืนๆ

 1. ค่ำตอบแทนกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และผู้บริหำรระดับสูง

	 คณะกรรมกำรก�ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	และผู้บริหำรระดับสูงให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักขององค์กร	รวมถึงผลประโยชน์ของกิจกำรในระยะยำว

1.1	 พิจำรณำควำมเหมำะสมของสัดส่วนค่ำตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน	ผลกำรด�ำเนินงำนระยะสั้น	เช่น	โบนัส	และผลกำร
ด�ำเนินงำนระยะยำว	

1.2	 ก�ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนโดยค�ำนึงถึงปัจจัย	เช่น	ระดับค่ำตอบแทนสูงกว่ำหรือเท่ำกับระดับอุตสำหกรรม
เดียวกันโดยประมำณ	ผลกำรด�ำเนินงำนของกิจกำร	เป็นต้น

1.3	 ก�ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับเกณฑ์กำรประเมินผลกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	และสื่อสำรให้เป็นท่ีรับทรำบ	อย่ำงน้อยในเรื่อง
ดังต่อไปนี	้

1.3.1	 เห็นชอบหลักเกณฑ์กำรประเมินผลงำนกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	 โดยเกณฑ์กำรประเมินผลงำนควรจูงใจให้
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่บรหิำรกจิกำรให้เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์	เป้ำหมำยหลกั	กลยุทธ์	และสอดคล้องกบัผลประโยชน์
ของกิจกำรในระยะยำว

1.3.2	 ประเมินผลงำนกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่เป็นประจ�ำทุกปีหรือมอบหมำยให้คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	
สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผูป้ระเมิน	และประธำนกรรมกำรหรอืกรรมกำรอำวโุสเป็นผูส้ือ่สำรผลกำรพจิำรณำ	

1.3.3	 อนมัุตค่ิำตอบแทนประจ�ำปีของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่	โดยพจิำรณำผลประเมนิกำรปฏบัิตหิน้ำท่ีของกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่	และปัจจัยอ่ืนๆ	ประกอบด้วย

1.4	 คณะกรรมกำรควรเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในกำรประเมินผลงำน	 ตลอดจนอนุมัติโครงสร้ำงค่ำตอบแทนของ 
ผู้บริหำรระดับสูง	และติดตำมให้กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ประเมินผู้บริหำรระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักกำรประเมินดังกล่ำว
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รายงานประจ�าปี 2562

	 นโยบำย	 หลักเกณฑ์และวิธีในกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนนี้	 ได้รับอนุมัติโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
ครั้งท่ี	5/2560	มีผลบังคับใช้วันท่ี	10	สิงหำคม	2561	เป็นต้นไป

	 บริษัทฯ	มีนโยบำยค่ำตอบแทนพนักงำนท่ีสอดคล้องกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	ท้ังในระยะสั้น	เช่น	กำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน	(KPI)	ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรในแต่ละปี	และในระยะยำว	เช่น	เงินสมทบโครงกำรร่วมทุนระหว่ำงนำยจ้ำง
และลูกจ้ำง	(EJIP)	เป็นต้น

 2. ค่ำตอบแทนพนักงำน

	 คณะกรรมกำรบริษัท	ได้ก�ำหนดให้มีกำรจัดท�ำ	คู่มือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนข้ึน	เพ่ือประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำน	 เพื่อให้สอดคล้องกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	 ท้ังในระยะสั้นและระยะยำว	และใช้เป็นเครื่องมือในกำรประเมิน
ผลงำน	ในกำรจ่ำยค่ำตอบแทน	กำรปรับค่ำจ้ำง	เงินเดือน	โบนัส	และอ่ืนๆ	ให้แก่พนักงำน	โดยค�ำนึงถึงภำระหน้ำท่ีควำมรับ
ผิดชอบ	 และผลส�ำเร็จของงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำย	 กำรประเมินทักษะและคุณลักษณะด้ำนต่ำงๆ	 รวมถึงกำรลำ	 และกำร
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบวินัยขององค์กร	และเพื่อให้กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรเป็นไปตำมระเบียบและระบบเดียวกัน	
ประเมินควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส�ำหรับกำรพัฒนำ	เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยบริษัท	โดยน�ำข้อมูลท่ีได้
ไปใช้ประกอบกำรพัฒนำบุคลำกร	และระดับสมรรถนะ	(Competency)	ให้มีควำมรู้	ทักษะและควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน	
ตำมหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำย	โดยมีขอบเขตกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ

	 โดยมีหัวข้อกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน	แบ่งออกเป็น	4	ส่วน	ดังนี้

ส่วนท่ี 1 ส่วนท่ี 2 ส่วนท่ี 3 ส่วนท่ี 4

การประเมินผลการปฏิบัติ
งานตามภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบและผลส�าเร็จของ
งานตามที่ได้รับมอบหมาย 
(Key Performance 
Indicators)

การประเมินทักษะและ
คุณลักษณะของผู้
ปฏิบัติงาน (Personal 
Competency in the Job)

การประเมินด้านการ
เข้าร่วมกิจกรรมบริษัท 
(Activities)

การประเมินด้านการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบวินัยใน
การท�างาน (Disciplinary 
Action)

	 โดยระดับผลงำนตำมเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน	 ซ่ึงบุคลำกรจะได้รับกำรประเมิน	 โดยใช้เกณฑ์กำรให้น�้ำหนัก
ผลกำรปฏิบัติงำนท้ัง	4	ส่วนในเบ้ืองต้น	 โดยแบ่งเป็นช่วงคะแนนกำรประเมิน	 โดยบริษัทฯ	 มีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำปรับข้ึน
ค่ำจ้ำง	เงินเดือน	และโบนัสประจ�ำปี	อย่ำงชัดเจน	และเป็นธรรม

 นโยบำยกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร

	 บริษัทฯ	ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของบุคลำกร	ซ่ึงเป็นทรัพยำกรท่ีส�ำคัญขององค์กร	และเป็นปัจจัยหลักท่ีน�ำบริษัทฯ	ไปสู่
ควำมส�ำเรจ็	บรษัิทฯ	จงึได้มกีำรก�ำหนดกลยทุธ์	และนโยบำยด้ำนทรพัยำกรบุคคลต่ำง	ๆ 	ท่ีมุง่เน้นทำงด้ำนกำรเพิม่ประสทิธภิำพ
กำรบริหำร	และกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้เหมำะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ	โดยค�ำนึงถึงปัจจัยหลักต่ำงๆ	อำทิ	กำรวิเครำะห์
ควำมต้องกำรอัตรำก�ำลัง	เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจ	กำรแข่งขันและกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง	ๆ 	ให้สอดคล้องกับนโยบำย	พันธกิจ	
และวัฒนธรรมขององค์กร	โดยน�ำระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน	(KPI)	ควำมรู้	ควำมสำมำรถของบุคลำกรในทุกระดับช้ัน
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	 เพ่ือเป็นกำรตอบสนองนโยบำยกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร	บริษัทฯ	จึงได้ก�ำหนดแผนงำนและด�ำเนินกำรในกำรพัฒนำ
บุคลำกร	และนโยบำยต่ำงๆ	ท่ีเกี่ยวข้องกับด้ำนบุคลำกร	โดยมุ่งเน้นในเรื่องต่ำงๆ	ดังนี้	

 1. กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน

	 บริษัทฯ	 จัดให้มีกำรพัฒนำบุคลำกรท้ังสำยงำนหลัก	 และสำยงำนสนับสนุนธุรกิจ	 โดยเฉพำะสำยงำนหลัก	 ได้จัด
หลักสูตรกำรอบรมควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน	 ท้ังภำคทฤษฎี	 และภำคปฏิบัติ	 โดยผู้เช่ียวชำญ	 เพื่อให้มีทักษะและควำม
สำมำรถในกำรปฏิบัติงำนแต่ละด้ำน	 เพื่อเป็นกำรทบทวนและเสริมทักษะเฉพำะด้ำนอย่ำงต่อเนื่อง	นอกจำกนี้ยังก�ำหนด
ให้มีกำรทบทวนตัวช้ีวัดผลงำนหลักเป็นประจ�ำ	เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของบริษัทฯ	

 2. กำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำน

	 บรษัิทฯ	เช่ือมัน่ว่ำพนกังำนทุกคนมศีกัยภำพในตวั	ท่ีสำมำรถน�ำออกมำใช้ได้โดยไม่มีขีดจ�ำกดั	หำกได้รบักำรสนบัสนนุ
และโอกำส	บริษัทฯ	จึงได้เปิดโอกำสในกำรแสดงออกซ่ึงศักยภำพของพนักงำน	โดยผ่ำนกิจกรรมคุณภำพ	ได้แก่	กิจกรรม	
5ส	กิจกรรมข้อเสนอแนะ	หรือกำรอบรมหลักสูตรระยะยำวเฉพำะด้ำน

 3. กำรรักษำบุคลำกรท่ีมีศักยภำพไว้กับบริษัท

	 บริษัทฯ	มีกำรดูแลพนักงำนท่ีมีควำมสำมำรถ	และมีศักยภำพสูงในกำรท�ำงำน	โดยให้โอกำสในกำรก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ	โดยกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน	และก�ำหนดให้มีกำรด�ำเนินกำรเป็นประจ�ำทุกปี	นอกจำกนี้	ยังได้จัดให้มีกำร
พัฒนำเป็นรำยบุคคล	 โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงบุคลำกรระดับหัวหน้ำงำนข้ึนไป	 และนอกจำกนี้	 ยังได้ด�ำเนินกำรปรับปรุงกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน	 โดยกำรน�ำตัวช้ีวัดผลงำนหลัก	(KPIs)	มำใช้ประเมินผลอย่ำงเป็นรูปธรรม	 วัดผลได้	 ร่วมกับ
ปัจจัยด้ำนควำมสำมำรถและพฤติกรรมกำรท�ำงำนของพนักงำน	(Competency)	ซ่ึงเป็นเครื่องมือในกำรรักษำคนดีมีควำม
สำมำรถ	และเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของพนักงำนอีกด้วย	ท้ังนี้	เพื่อให้พนักงำนท่ีมีคุณลักษณะหลัก	
(Core	Competency)	ท่ีบริษัทพึงประสงค์	ได้แก่

• กำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเอง	เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง	เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้

• กำรมุ่งเน้นจริยธรรม	เพ่ือส่งเสริมกำรปฏิบัติงำน	ตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี

• กำรให้บริกำรลูกค้ำ	เพื่อให้กำรบริกำรท่ีดีมีคุณภำพ	สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำ

• กำรมุ่งเน้นผลลัพธ์	เพ่ือกำรก�ำหนดเป้ำหมำยในกำรช้ีวัดผลส�ำเร็จ	และกำรก�ำหนดแผนงำนให้บรรลุเป้ำหมำย	

 4. กำรก�ำหนดแผนในกำรทดแทนต�ำแหน่งงำน (Succession Plan)

	 บริษัทฯ	 เน้นกำรสรรหำจำกภำยใน	 มำกกว่ำกำรสรรหำจำกภำยนอก	 โดยเฉพำะต�ำแหน่งงำนในสำยงำนหลัก 
โดยผ่ำนกระบวนกำรเลื่อนขั้น	เลื่อนต�ำแหน่งตำมหลักเกณฑ์ท่ีก�ำหนด	ซ่ึงพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบัติงำน	(Performance)	
และศักยภำพ	(Potential)	 เป็นหลัก	 ท้ังนี้	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีกำรเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับบุคคลท่ีเป็น	Successor 
ในกำรพัฒนำควำมรู้	ควำมสำมำรถ	และทักษะท่ีจ�ำเป็นตำมต�ำแหน่งงำน

 5. ระบบบริหำรงำนคุณภำพ

	 บริษัทฯ	 ยึดมั่นในกำรท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภำพและคุณภำพกำรท�ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง	 ด้วยกำรรักษำคุณภำพกำร
บริกำรด้วยมำตรฐำนระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพ	ISO	9001	ซ่ึงบริษัทฯ	ได้รับกำรรับรองจำก	สถำบันรับรองมำตรฐำน
ไอเอสโอ	:	สรอ.	หรือ	Management	System	Certification	Institute	(Thailand)	:	MASCI
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 6. ส่งเสริมให้เกิดกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ และติดตำมกำรปฏิบัติ

	 บริษัทฯ	 ได้ก�ำหนด	 “จรรยำบรรณ”	(Code	of	Conduct)	 เพื่อให้พนักงำนทุกคน	 มีควำมรู้	 ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
กฎระเบียบ	ข้อบังคบั	รวมถงึจรรยำบรรณ	เพือ่ให้สำมำรถปฏบัิตหิน้ำท่ีได้อย่ำงถกูต้องและเหมำะสม	ซ่ึงพนกังำนทุกคนต้อง
ท�ำควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำมอย่ำงสม�่ำเสมอ	โดยบริษัทฯ	ได้ด�ำเนินกำรให้พนักงำนท�ำแบบทดสอบ	เกี่ยวกับกำรเข้ำใจถึง
จรรยำบรรณของบริษัท	หลังจำกกำรเข้ำรับฟังกฎระเบียบในกำรปฐมนิเทศ	และน�ำผลทดสอบท่ีได้มำประเมิน	เพื่อมุ่งเน้น 
ให้พนักงำนมีควำมเข้ำใจ	และตระหนักถึงหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของตนเอง	ในกำรส่งเสริมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของ
องค์กร	และน�ำผลกำรทดสอบท่ีได้มำพิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนด้วย

	 	 ท้ังนี้	บริษัทฯ	ได้จัดท�ำนโยบำยต่ำงๆ	ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริหำร	และพัฒนำบุคลำกร	ดังนี้

•  นโยบำยอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำน

	 บริษัทฯ	 มีวิสัยทัศน์ท่ีจะเป็นบริษัทผู้น�ำทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรท่ีเติบโต	 ต่อเนื่อง	 และย่ังยืน 
โดยตระหนักถึงควำมส�ำคัญของคุณภำพ	ควำมมั่นคง	อำชีวอนำมัย	ควำมปลอดภัย	และสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำน	ซึ่งเป็น
องค์ประกอบส�ำคัญในกำรด�ำเนินธุรกิจ	เพื่อน�ำมำซ่ึงคุณภำพชีวิตกำรท�ำงำน	และสุขภำพท่ีดีของพนักงำน	และลดควำม
เสี่ยงอันตรำย	และอุบัติเหตุต่ำงๆ	ของพนักงำน	และปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจให้เกิดควำมปลอดภัย	ตลอดจนให้
ควำมรู้ในวิธีกำรปฏิบัติงำนท่ีปลอดภัย	จัดหำเครื่องมืออุปกรณ์ควำมปลอดภัยให้เพียงพอกับสภำพกำรท�ำงำน	ตลอดจน
แนะน�ำช้ีแจงให้ทรำบถึงสำเหตุ	และวิธีกำรป้องกัน	เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย	อันน�ำมำซ่ึงคุณภำพชีวิตกำรท�ำงำนและสุขภำพ
ที่ดีของพนักงำนเป็นส�ำคัญ	โดยบริษัทฯ	ส่งเสริมให้มีกำรอบรม	พัฒนำควำมรู้ในวิธีกำรปฏิบัติงำนที่ปลอดภัยอย่ำงต่อเนื่อง	

	 ท้ังนี้	บริษัท	 อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคช่ัน	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัทย่อย	 ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้	ผู้บริหำร	
และพนักงำน	 เข้ำร่วมอบรมกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน	 โดยแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้ำท่ี	 ในระดับ	 จป.	 บริหำร,	
จป.หัวหน้ำงำน	และ	จป.	 วิชำชีพ	 ซ่ึงท�ำหน้ำท่ีควบคุม	ดูแล	และบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย	อำชีวอนำมัยและ
สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน

 ข้อมูลสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตรำกำรเจ็บป่วย (จำกกำรท�ำงำน) ปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

•  นโยบำยกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม

	 บริษัทฯ	 ได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม
และพลังงำน	จึงได้จัดท�ำนโยบำยอนุรักษ์พลังงำน	เพื่อปลูกจิตส�ำนึกและให้ควำมส�ำคัญต่อกำรอนุรักษ์และใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ท้ังภำยใน	และภำยนอกองค์กร	 โดยมุ่งเน้นกำรให้ควำมรู้	 ควำมเข้ำใจ	 ให้พนักงำน	 โดยจัดตั้งคณะท�ำงำนให้รับผิดชอบ
ในเรื่องของแผนกำรอนุรักษ์พลังงำน	ก�ำหนดแนวทำงต่ำงๆ	เผยแพร่	ประชำสัมพันธ์	เชิญชวนให้พนักงำนทุกคนมีส่วน
ร่วมในกำรลดใช้พลังงำน	มีกำรติดตำมผล	เก็บสถิติ	และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน	ตำมแผน	และสรุปผลรำยงำน	และ
น�ำผลมำแก้ไขปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุด	โดยท่ีผ่ำนมำ	มีกำรจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง	ติดต่อกันตั้งแต่ปี	2556	ท้ัง
ในองค์กร	และภำยนอกสถำนท่ี	จนถึงปัจจุบัน	

บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น 
จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ เทเลคอม 
จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ เพำเวอร์ แอนด์  
เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด

448 804 91จ�านวนพนักงาน 
ทั้งหมด

จ�านวนพนักงาน 
ทั้งหมด

จ�านวนพนักงาน 
ทั้งหมด

อุบัติเหตุ/เจ็บป่วย อุบัติเหตุ/เจ็บป่วย อุบัติเหตุ/เจ็บป่วย1 2 2
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•  นโยบำยป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนประกอบกำร

	 บริษัทฯ	 ได้เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญในกำรสร้ำงมำตรฐำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในองค์กร	 เนื่องจำก	
บริษัทฯ	ทรำบและเข้ำใจในโทษของยำเสพติดเป็นอย่ำงดี	โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง	กำรสูญเสียทรัพยำกรมนุษย์อันเนื่องมำจำก 
สำเหตุนี้	ดังนั้นบริษัทฯ	จึงก�ำหนดให้มนีโยบำยป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนประกอบกำร	เพื่อใช้เป็นแนวทำง
ในกำรปฏิบัติด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในองค์กร	 เป็นกำรปลูกฝังจิตส�ำนึกท่ีดี	 และควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมของผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับ	 และน�ำมำซ่ึงคุณภำพชีวิตกำรท�ำงำนท่ีดีโดยท่ัวกันของพนักงำน	 ท้ังนี้เพื่อให้
เป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัท	 อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคช่ัน	จ�ำกัด	(มหำชน)	 ท่ีมีเจตนำรมณ์ใน
กำรสร้ำงวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดควำมตระหนักและร่วมจัดกำรควำมเสี่ยง	 ซ่ึงนโยบำย	 ฉบับนี้ประกำศใช้ส�ำหรับทุกหน่วย
งำนของกลุ่มบริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคช่ัน	จ�ำกัด	(มหำชน)	โดยปฏิบัติตำมแนวทำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของ
กลุ่มบริษัทฯ	พนักงำนทุกคนต้องเข้ำใจและปฏิบัติตำมนโยบำยฯ	ฉบับนี้ในทุกๆ	ข้ันตอนปฏิบัติงำน

	 โดยในปี	2562	บรษัิทฯ	ได้รบักำรประกำศเกยีรตคิณุสถำนประกอบกจิกำรท่ีผ่ำนเกณฑ์โรงงำนสขีำว	จำกกรมสวสัดกิำร
และ	คุ้มครองแรงงำน	กระทรวงแรงงำน

•  นโยบำยกำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์

	 บริษัทฯ	มีนโยบำยกำรใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในองค์กร	 โดยได้จัดท�ำแนวทำงกำรปฏิบัติเป็นลำยลักษณ์
อักษร	ตำมเอกสำรเลขท่ี	IT.005/14/BS	ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี	6	มกรำคม	2557	ในกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์	โดยบริษัทมีแนวทำงในกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องรำวต่ำงๆ	อำทิ	พนักงำนทุกคนต้อง
ลงนำมในบันทึกข้อตกลงกำรไม่กระท�ำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ	บริษัทมีกำรก�ำหนด
นโยบำยกำรใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของกลุ่มบริษัทและได้มีกำรตรวจสอบกำรใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์
กำรท�ำงำนของพนักงำน	 เพื่อป้องกันกำรใช้ซอฟแวร์ท่ีละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่เกี่ยวข้องกับกำรท�ำงำน	 โดยถือเป็นหน้ำท่ี 
ควำมรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหำร	พนักงำนทุกคน	บริษัทในเครือ	ตลอดจนผู้รับเหมำท่ีท�ำงำนในนำมของบริษัทฯ	

•  นโยบำย 5 ส

	 เพื่อปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนให้มีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย	 ปลอดภัย	 ถูกสุขลักษณะ	 เพื่อเป็นกำร 
ส่งเสริม	และสนับสนุนประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน	เสริมสร้ำงบรรยำกำศท่ีดีในกำรปฏิบัติงำน	และเป็นกำรเสริมสร้ำงภำพ
ลักษณ์ท่ีดีขององค์กร	 โดยกำรมีส่วนร่วมของพนักงำนทุกระดับ	 มีกำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร	
โดยบริษัทฯ	ได้ประกำศแต่งตั้งคณะท�ำงำนกิจกรรม	5ส	เพือให้กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง	สม�่ำเสมอ	และ
เพื่อให้กิจกรรม	5ส	เป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติงำน	ซ่ึงจะท�ำให้เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร	และสะดวกต่อกำร
ใช้งำนของพนักงำน	ซ่ึงได้จัดกิจกรรม	5ส	ในทุกปีอย่ำงต่อเนื่อง

 สรุปกำรอบรมให้แก่ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ในปี 2562 ดังนี้

การจัดอบรม จ�านวนครั้ง (ครั้ง)
จ�านวนผู้เข้ารับการอบรม 

(คน)
จ�านวนชั่วโมง

การจัดอบรมภายใน	(In-House	Training) 22 941 4,653

การจัดโดยสถาบันอบรมต่างๆ	(ภายนอก) 49 40 560

รวมการจัดอบรมท้ังหมด 71 981 5,213
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รายงานประจ�าปี 2562

หลักสูตรการอบรมภายนอก ในปี 2562

• Advanced	retail	Management	(ARM)	รุ่นท่ี	28

• กฎหมำยแรงงำนส�ำหรับกำรบริหำรงำนบุคคล
• กำรขอ	VISA	เข้ำมำในรำชอำณำจักร	ใบอนุญำตท�ำงำน

คนต่ำงด้ำวฯ	

• Understanding	Network	Fundamentals
• รำยงำนผลส�ำรวจค่ำจ้ำง,	สวัสดิกำร	และ	HR	

Benchmark	ปี	2561/62	(รุ่นท่ี	4)

• PMS	:	Performance	Management	System
• กำรจัดท�ำกระดำษท�ำกำร	เพ่ือมำตรกำรต่อต้ำนกำร

คอร์รัปชันในองค์กร

• กำรบริหำรควำมเสี่ยงเรื่องกำรทุจริต
• กำรสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข	ในมิติกิจกรรมเพ่ือสังคม	

(ช่วยเหลือคนพิกำร)

• Strategic	HRD	Tools

• TFRS	ทุกฉบับ	ปี	2562	หลักสูตรย่อย	103
• เทคนิคกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีส�ำหรับ

กิจกำรท่ีไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ
• กำรบริหำรบัญชีลูกหนี้	หนี้สงสัยจะสูญ	และหนี้สูญ 

มีแนวปฏิบัติท่ีถูกต้องอย่ำงไร

• Agility	in	Action

• Certificate	Internal	Audit	(CPIAT58)

• กำรต่อรองรำคำส�ำหรับงำนก่อสร้ำง/งำนวิศวกรรม

• Leadership	Journey	:	Module	Management
• โครงกำร	Solar	Cell	เพ่ือลดต้นทุนพลังงำนใน

อุตสำหกรรม	(โซ่ล่ำเซลล์รูฟท็อป)
• กำรดูแลพนักงำนใหม่ด้วย	Onboarding	Program 

รุ่นท่ี	18
• เทคนิคกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงงำนก่อสร้ำงและบริหำร

วิศวกรรม

• เคล็ด	(ไม่)	ลับในกำรท�ำงำนจัดซ้ือ

• เทคนิคกำรปิดบัญชีของธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง
• ควำมคืบหน้ำในกำรพัฒนำระบบ	SETLINK	(Listed	

Company	Solution)
• พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562	:	

กระบวนกำรและแนวปฏิบัต	ิ

• Terabyte	Solution	Day	2019

• กำรขจัดควำมสูญเปล่ำออกจำกระบบกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

หลักสูตรการอบรมภายใน (In-House Training) ในปี 2562

• กำรจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงในงำน	(Risk	Management)
• ระบบบริหำรคุณภำพ	ISO	9001:2015	Requirement	&	

Implementation
• กำรจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงในงำน	และ	ระบบ

บริหำรคุณภำพ	ISO	9001:2015	Requirement	&	
Implementation

• Effective	Teamwork	for	Excellent	Performance

• Boost	Up	Your	Inspiration	for	Life	Success

• Charismatic	Plus++

• ปลุกยักษ์	ปลุกพลังสู่ควำมส�ำเร็จ	

• Strategic	Rick	Management	(ส�ำหรับผู้บริหำร)

• Escape	Price	War	หนเีกมรำคำ	และชนะใจลกูค้ำตลอดไป

• ซ้ือง่ำย	ขำยคล่อง	รวยๆด้วย	Online

• กำรใช้งำนโปรแกรม	Navision	บนเว็บ

• Share	Together	and	Go	Together

• Smart	Network

• กำรขับรถ	Forklift	อย่ำงปลอดภัยและถูกวิธี
• กำรปฏิบัติงำนกำรเงินและกำรควบคุมภำยในงำนกำร

เงินและแคชเชียร์	(ช่ือเดิม	:	สร้ำงควำมเป็นเลิศระบบ
งำนกำรเงินให้มีประสิทธิภำพสูงสุด)

• Update	มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ีส�ำคัญท่ีใช้
ในปี	2562	(ช่ือเดิม	:	มำตรฐำนบัญชีฉบับใหม่	และภำษี)

• กำรจัดกำรคลังสินค้ำยุคใหม่ให้แข็งแกร่ง
• นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

คอร์รัปชัน
• กำรปรับปรุงงำนอย่ำงต่อเนื่องและกำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกร

• กำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
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หลักสูตรการอบรมภายนอก ในปี 2562
• กำรรวมธุรกิจและกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวมข้ันสูงเชิง

ปฏิบัติกำร	(Workshop)

• กำรสร้ำงโปรแกรมฝึกอบรมให้สอดคล้องกับองค์กร

• Recruitment	Centre	และ	Talent	Search
• Enhancing	Good	Corporate	Governance	based	on	

CGR	Score-Card

• Router	Board	(Mikrotik)

• Leader	as	Coach

• กำรใช้งำนระบบ	SETLINK	รอบท่ี	8
• JIB	กำรจัดกำรระบบสินค้ำ	Stock,	Inventory,	

Automate	กำรวำงแผนจัดซ้ือสินค้ำ

• ISO	9001:2015	Introduction	and	Internal	Auditor

• วิธีวิเครำะห์ต้นทุนและรำคำซัพพลำยเออร์
• กำรสรุปสถิติกำรด�ำเนินงำนท่ีส�ำคัญและกำรวิเครำะห์งบ

กำรเงินเพ่ือน�ำเสนอผู้บริหำรใน	1	หน้ำกระดำษ

• รู้ทันกำรตลำดออนไลน์
• กำรปรับปรุงรำยกำรย่อท่ีต้องมีในงบกำรเงิน	-	บริษัท

มหำชนจ�ำกัด	(ธุรกิจท่ัวไป)
• เจำะประเด็นกำรทุจริตท่ีองค์กรต้องรู้ทันและจัดกำรให้จบ

เพื่อควำมย่ังยืนของธุรกิจ
• พื้นฐำนด้ำนควำมย่ังยืนของธุรกิจ	(Preliminary	to	

Corporate	Sustainability)

• ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้ำนควำมย่ังยืนของธุรกิจ

• กำรประเมินผลและกำรจัดกำรข้อมูลด้ำนควำมย่ังยืน
• กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและประเด็นส�ำคัญด้ำนควำม

ยั่งยืน

• Supply	Chain	Management	Training
• ISO/IEC	27001:2013	Information	Security	

Management	Systems	

• Happy	Money	เคล็ดลับสร้ำงสุขทำงกำรเงิน

 การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน
	 บริษัทฯ	 ได้เล็งเห็นถึงสวัสดิภำพควำมเป็นอยู่ท่ีดีของ
พนักงำน	 ท่ีครอบคลุมไปถึงครอบครัวของพนักงำน	 โดยจัด
ให้มีสวัสดิกำรและกิจกรรมต่ำงๆ	 เพื่อให้พนักงำนมีสุขภำพ
พลำนำมัยท่ีแข็งแรง	อันจะส่งผลดีต่อกำรปฏิบัติงำน	และกำร
ด�ำรงชีวิตของพนักงำน	 และได้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
สวัสดิกำรเหล่ำนี้ให้กับพนักงำนทุกคนรับทรำบสิทธิ์ของตน	
ผ่ำนช่องกำรติดต่อสื่อสำรภำยในของบริษัท	อำทิ

• สวัสดิกำรเงินช่วยเหลือ	 อำทิ	 เงินช่วยเหลือเงินงำน
มงคลสมรสพนักงำน,	 เงินช่วยเหลืองำนอุปสมบท
พนักงำน,	เงินช่วยเหลือฌำปนกิจศพ

• สุขภำพและประกันชีวิต	 อำทิ	 กำรตรวจสุขภำพ
พนักงำนประจ�ำปี	 ตำมควำมจ�ำเป็นของแต่ละช่วง
อำยุและเพศอย่ำงเหมำะสม	ประกนัสขุภำพกลุม่	และ
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม	

• สวัสดิกำรเงินกู้	อำทิ	เงินกู้สหกรณ	์

• กองทุน	 อำทิ	 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ	 กองทุนเงิน
ทดแทนประกันสังคม	

	 โดยในปี	2562	บริษัทฯ	ได้จัดให้มีสวัสดิกำรต่ำงๆ	ให้แก่
พนักงำน	ดังนี้

• ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่	4	สำยพันธุ์	ตำมมำตรฐำนของ
องค์กำรอนำมัยโลก	(WHO)	 ให้แก่พนักงำน	 และ
ครอบครัวพนักงำน	ในรำคำพิเศษ

• กิจกรรมโยคะ	และพิลำทิส	(Yoga	&	Pilates	Class)	
เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งภำยใต้โครงกำร	Healthy	Body	
Happy	Life	“ขยับกำย	สบำยชีวำ”	
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หมวดที่ 5
 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

	 บริษัทฯ	 ได้ประกอบกิจกำรอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม	 ด้วยกำรปฏิบัติและตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ	(System) 
เริม่ตัง้แต่กำรป้องกนั	(Prevent)	รกัษำ	(Maintain)	ปรบัปรงุ	(Improve)	และพฒันำ	(Development)	เพือ่ส่งเสรมิให้เกดินวตักรรมใหม่ 
(Innovation)	 อยู่เสมอ	 โดยจัดให้มีกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำในแต่ละกลุ่มธุรกิจ	 เพื่อกำรวัดระดับควำมคำดหวัง 
ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ	และน�ำเอำควำมต้องกำรของลูกค้ำมำพัฒนำต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ	อย่ำงสม�่ำเสมอ

 บริษัทให้ควำมส�ำคัญและสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่ำแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงคุณประโยชน์ 
ต่อลกูค้ำ และผูท่ี้เกีย่วข้องทุกภำคส่วน โดยค�ำนงึถงึควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดล้อมเป็นหลกั โดยก�ำหนดเป็นแนวปฏบัิติ 
ดังนี้

1.	 ให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร	 ท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม	 และดูแลให้ฝ่ำยจัดกำร 
น�ำไปเป็นส่วนหนึง่ในกำรทบทวนกลยุทธ์	กำรวำงแผนพฒันำปรบัปรงุกำรด�ำเนนิงำน	และมีกำรตดิตำมผลกำรด�ำเนนิ
งำนอย่ำงต่อเนื่อง

2.	 ส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรม	 เพื่อเพิ่มคุณค่ำให้กิจกำรตำมสภำพปัจจัยแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	 ซ่ึงอำจ
ครอบคลุมกำรก�ำหนดรูปแบบธุรกิจ	(Business	Model)	วิธีคิด	มุมมองในกำรออกแบบ	และพัฒนำสินค้ำและบริกำร	
กำรวิจัย	กำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิต	และกระบวนกำรท�ำงำน	รวมท้ังกำรร่วมมือกับคู่ค้ำ	

	 บริษัทฯ	ให้ควำมส�ำคัญกับกำรส่งเสริมนวัตกรรมภำยในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง	ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ	ในทุกระดับ	ตั้งแต่ระดับ
ปฏบัิตกิำรจนถงึระดบับรหิำร	โดยมีกำรส่งเสรมิเพ่ือให้พนกังำนทุกคนเข้ำใจถงึควำมส�ำคญัและควำมจ�ำเป็นท่ีจะต้องน�ำนวตักรรม
มำใช้ในชีวิตกำรท�ำงำนและชีวิตประจ�ำวัน	พร้อมท้ังบริษัทฯ	ได้ยกระดับกำรส่งเสริมนวัตกรรมเป็นนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
ท่ีดี	ส�ำหรับนวัตกรรมท่ีทำงบริษัทพัฒนำและก่อให้เกิดกำรสร้ำงประโยชน์ร่วมท้ังแก่	กิจกำร	ลูกค้ำ	คู่ค้ำ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

 ท่ีผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้มีกำรส่งเสริม ต่อยอด และพัฒนำนวัตกรรมต่ำง ๆ อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนี้

1.	 ด�ำเนนิธุรกจิอย่ำงใส่ใจต่อกำรอนรุกัษ์พลงังำนและตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้รโิภคในกำรใช้ผลติภณัฑ์ท่ีปลอดภยั	
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	และประหยัดพลังงำน	ด้วยกำรคิดคันและพัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ผ่ำนมุมมองใน	3	 มิติ	 ได้แก่	 ผลิตภัณฑ์	 กระบวนกำร	 และกำรปลูกฝังจิตส�ำนึกให้พนักงำน 
ทุกคนค�ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อกำรใช้พลังงำนอย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด	 ดังนั้นผลิตภัณฑ์ท่ีน�ำเข้ำมำ 
จัดจ�ำหน่ำยจึงอยู่ภำยใต้มำตรฐำนทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมของ	RoHs	(Restriction	of	Hazardous	Substances)	 ซ่ึง
เป็นระเบียบของสหภำพยุโรป	(Directive	2002/95/EC)	ท่ีก�ำหนดไว้	

2.	 พัฒนำรูปแบบกำรขำยใหม่ๆ	 โดยกำรออกแบบเลขำฝ่ำยขำย	 เป็นฝ่ำยสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของฝ่ำยขำย 
เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกให้ลกูค้ำ	ให้สำมำรถเข้ำถงึผลติภณัฑ์และบรกิำรได้รวดเรว็มำกยิง่ขึน้	ซ่ึงจำกกำรพฒันำระบบ
ดังกล่ำวท�ำให้ยอดขำยมีกำรเติบโตในทุกๆปี	โดยในปี	2562	มีกำรพัฒนำระบบ	Interlink	Application	เพ่ือเป็นช่อง
ทำงในกำรเข้ำถึงสินค้ำและบริกำรได้รวดเร็วข้ึน

3.	 มีกำรออกแบบและพัฒนำระบบ	I	Claim	เพ่ือเป็นเครื่องท่ีใช้ในกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ลูกค้ำในกำรบริกำรหลัง
กำรขำย	โดยลูกค้ำสำมำรถตรวจสอบสถำนกำรณ์ซ่อมบ�ำรุงและระยะเวลำในกำรซ่อมบ�ำรุงในตลอดเวลำ	โดยท่ีระบบ
จะมีกำรจัดเก็บข้อมูลกำรซ่อมบ�ำรุงไว้เพื่อใช้เป็นฐำนข้อมูลต่อไป	

4.	 พฒันำระบบกำรอบรม	และสมัมนำโดยเน้นกำรสร้ำงควำมร่วมมือกบัสถำบันทำงกำรศกึษำเพ่ือแลกเปลีย่นควำมรูแ้ละ
ทักษะท่ีเหมำะสมกับกำรใช้อุปกรณ์สำยสัญญำณ	ซ่ึงเป็นช่องทำงหนึ่งในกำรเพิ่มทักษะท่ีจ�ำเป็นให้นักเรียน	นักศึกษำ
สำยอำชีวะให้มีศักยภำพสำมำรถตอบโจทย์ในตลำดแรงงำน	 พร้อมท้ังเป็นอีกช่องทำงหนึ่งในกำรสรรหำพนักงำน 
ในอนำคต	พร้อมท้ังเพือ่สร้ำงควำมร่วมมือแก่กนัในกำรหำรอืแลกเปลีย่นควำมรูใ้นด้ำนวชิำกำรต่ำงๆ	ท่ีเกีย่วข้องกนัและ
จะร่วมมือกันในกำรด�ำเนินกำรด้ำนต่ำงๆ	เพื่อให้กำรฝึกประสบกำรณ์ในด้ำนวิชำชีพและ	ฝึกงำนของนักเรียน	เป็นต้น
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5.	 เน้นกำรรีไซเคิล	ขยะเหลือใช้	โดยเฉพำะไม้พำเลทท่ีเหลือใช้จำกกำรขนส่ง	โดยน�ำเปลี่ยนสภำพเป็นเฟอร์นิเจอร์และ
ของเล่นเด็ก	เพื่อส่งมอบให้แก่โรงเรียนท่ีขำดแคลน	โดยในปี	2562	ทำงบริษัทได้ด�ำเนินกำรส่งมอบไปให้แก่โรงเรียน
ต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนนำยำว	จังหวัดฉะเชิงเทรำ

 บริษัทฯ ติดตำมดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และ
สะท้อนอยู่ในแผนด�ำเนินกำร เพ่ือให้มั่นใจว่ำ ทุกฝ่ำยขององค์กร ได้ด�ำเนินกำรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลัก และ
แผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีแนวปฏิบัติ ซ่ึงครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ 

 1. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน/ลูกจ้าง
	 บริษัทฯ	ปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม	ไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องถิ่นก�ำเนิด	เชื้อชำติ	ศำสนำ	เพศ	สถำนภำพ	
กำรสมรส	ภำษำหรือต�ำแหน่ง	ไม่มีกำรใช้หรือสนับสนุนกำรใช้แรงงำนเด็ก	กำรค้ำมนุษย์	และไม่สนับสนุนแนวทำงกำรทุจริต
และคอรัปชันทุกรูปแบบ	 มีกำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนให้มีควำมปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนำมัย	 กำรส่ง
เสริมกิจกรรมต่ำงๆให้กับพนักงำน	ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรในระยะยำว	กำรสร้ำงโอกำสในกำรเรียนรู้และพัฒนำ
ศักยภำพของพนักงำน	รวมถึงเปิดโอกำสให้พนักงำนร้องเรียน	 ในกรณีท่ีไม่ได้รับควำมเป็นธรรมผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ	 มีกำรจัด
ฝึกอบรมให้ควำมรู้	พัฒนำศักยภำพและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำ	รวมถึงเปิดโอกำสให้พนักงำนมีโอกำสพัฒนำทักษะกำรท�ำงำน
ในด้ำนอื่นๆ

	 ในด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและสุขอนำมัยของพนักงำนนั้น	 บริษัทฯ	 ตระหนักและให้ควำมส�ำคัญเสมอมำ	 ท�ำให้มีกำร
ด�ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง	 มีกำรก�ำหนดนโยบำยอำชีวอนำมัย	 ควำมปลอดภัย	 และสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำน 
เพ่ือให้ทุกหน่วยงำนมีระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยท่ีดี	 โดยท่ีมุ่งหวังท่ีจะให้สร้ำงเป็นวัฒนธรรมควำม
ปลอดภัยภำยในองค์	พนักงำนจะต้องปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด	อีกทั้งยังมีกำรฝึกอบรมเพื่อสร้ำงกำรตระหนักถึงควำมปลอดภัย
ในกำรท�ำงำน	เรียนรู้ถึงหลักกำรประเมินควำมเสี่ยง	กำรป้องกัน	กำรควบคุม	และกำรปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ

 2. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
	 ส่งมอบสนิค้ำ	และให้บรกิำรท่ีมีคณุภำพ	ตรงตำมควำมคำดหมำยของลกูค้ำ	ในรำคำท่ีเป็นธรรม	โดยยดึหลกัปฏญิญำของบรษัิท 
คือ	“สินค้ำคุณภำพ	รำคำถูกกว่ำ	บริกำรท่ีดีกว่ำ”	รวมถึงกำรให้ข้อมูล	ข่ำวสำร	ท่ีถูกต้อง	ชัดเจน	และทันต่อควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ	ปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆ	ที่มีต่อลูกค้ำอย่ำงเคร่งครัด	ให้ควำมส�ำคัญต่อลูกค้ำ	และบริกำรอย่ำงเต็มใจ	สุภำพ	เพื่อให้ลูกค้ำ
เกิดควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด	ตลอดจนมีกระบวนกำรให้ลูกค้ำร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้ำ	และบริกำร	ในเว็บไซต์บริษัทฯ	และมีกำร
ติดตำมวัดผลส�ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำ	เพื่อกำรพัฒนำ	ปรับปรุงสินค้ำและบริกำร	และปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
มำตรฐำนท่ีเกี่ยวข้อง	และค�ำนึงถึงสุขภำพ	ควำมปลอดภัย	ควำมเป็นธรรม	กำรเก็บรักษำข้อมูลลูกค้ำ	กำรบริกำรหลังกำรขำย
ตลอดช่วงอำยุสนิค้ำและบรกิำร	รวมถงึกำรโฆษณำประชำสมัพนัธ์	และกำรส่งเสรมิกำรขำย	ซ่ึงต้องกระท�ำอย่ำงมคีวำมรบัผดิชอบ 
ไม่ท�ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิด	หรือใช้ประโยชน์จำกควำมเข้ำใจผิดของลูกค้ำเป็นส�ำคัญ



135บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

	 บริษัท	 อินเตอร์ลิ้งค์	 คอมมิวนิเคช่ัน	 จ�ำกัด	(มหำชน)	 มีตัวช้ีวัดผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท	 ท่ีไม่ใช่ตัวเงินเพียงอย่ำง
เดียว	 โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง	 กำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ	 และกำรให้บริกำรกับลูกค้ำ	 จึงจัดท�ำแบบสอบถำม	
เพื่อประเมินและรับฟังควำมคิดเห็นจำกลูกค้ำ	 เพื่อท่ีจะได้น�ำมำปรับปรุงสินค้ำ	 และกำรให้บริกำรให้มีคุณภำพท่ีดีข้ึนอย่ำงต่อ
เนื่อง	โดยบริษัทฯ	ได้ท�ำกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจเป็นประจ�ำทุกปี	โดยในปี	2562	ท่ีผ่ำนมำ	บริษัทฯ	ได้ส�ำรวจควำมพึงพอใจ	
และมีผลสรุป	ดังนี้

99.0%

97.5%

99.0%

98.5%

ควำมพึงพอใจด้ำนผลิตภัณฑ์

ควำมพึงพอใจด้ำนรำคำ

ควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริกำร 

ควำมพึงพอใจด้ำนกำรประชำสัมพันธ์

สรุประดับควำมพึงพอใจจำกลูกค้ำ ท่ีได้รับจำกกำรส�ำรวจ เป็นร้อยละ ในปี 2562

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการบริการ ด้านการประชาสัมพันธ์

คุณภำพสินค้ำโดยรวม ของผลิตภัณฑ์
แบรนด์ดังต่อไปน้ี
·	 ผลิตภัณฑ์แบรนด์ LINK 
·	 ผลิตภัณฑ์แบรนด์ COMMSCOPE 
·	 ผลิตภัณฑ์แบรนด์ 19” GERMANY 

EXPORT RACK
บริษัทฯ มีกำรพัฒนำ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
ออกจ�ำหน่ำยอยู่เสมอ
สินค้ำมชีือ่เสียง เป็นท่ีรูจ้กัและมีคณุภำพ
สูงเม่ือเทียบกับบริษัทอ่ืน

ควำมเหมำะสมของรำคำผลิตภัณฑ์เม่ือ
เทียบกับ แบรนด์อ่ืนในท้องตลำด ที่มี
คุณภำพเดียวกัน
·	 ผลิตภัณฑ์แบรนด์ LINK 
·	 ผลิตภัณฑ์แบรนด์ COMMSCOPE 
·	 ผลิตภัณฑ์แบรนด์ 19” GERMANY 

EXPORT RACK
ควำมเหมำะสมของรำคำผลิตภัณฑ์เม่ือ
เทียบกับ คุณภำพของสินค้ำ แบรนด์ดัง
ต่อไปนี้
·	 ผลิตภัณฑ์แบรนด์ LINK 
·	 ผลิตภัณฑ์แบรนด์ COMMSCOPE 
·	 ผลิตภัณฑ์แบรนด์ 19” GERMANY 

EXPORT RACK

·	 มำรยำทในกำรให้บริกำรของพนักงำน
·	 ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 

ของพนักงำน เช่น กำรตอบค�ำถำม กำร
ชี้แจงข้อสงสัย ด้ำนเทคนิค ออกแบบ 
ติดต้ัง เป็นต้น

·	 กำรบริกำรหลังกำรขำย เช่น กำรให้
ข้อมูลและค�ำแนะน�ำ กำรส่งซ่อมสินค้ำ 
กำรรับประกันสินค้ำ

·	 ควำมรวดเร็วในกำรบริกำร เช่น กำรซื้อ
สินค้ำหน้ำร้ำน กำรสอบถำมข้อมูล กำร
ส่งซ่อมสินค้ำ

·	 จัดส่งสินค้ำตรงตำมเวลำ มีจ�ำนวนครบ
ถ้วน และมีสภำพสมบูรณ์ดี ไม่เสียหำย

·	 ทีมวิศวกรและช่ำงติดต้ัง ท�ำงำนได้มี
คุณภำพ และเสร็จตำมก�ำหนด

·	 ระยะเวลำกำรให้เครดิต และช่องทำงใน
กำรช�ำระค่ำสินค้ำ มีควำมเหมำะสม

·	 ได้รับข้อมูลข่ำวสำร เช่น Price List, 
News, Promotion อย่ำงครบถ้วน

·	 ช่องทำงในกำรรับข่ำวสำร เช่น 
ไปรษณีย์, เว็บไซต์, แฟกซ์, SMS, 
Social Media

·	 กิจกรรมท่ีทำงบริษัทฯ จัดขึ้น เช่น 
งำนอบรมสัมมนำ งำนแสดงสินค้ำ 
งำนเลี้ยงขอบคุณ

	 จำกผลกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำ	ประจ�ำปี	2562	 ท้ัง	4	ปัจจัย	พบว่ำ	 ลูกค้ำมีควำมพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยใน
ระดับร้อยละ	97-99	ซ่ึงถือว่ำอยู่ในระดับดีเย่ียม

 3. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า
	 บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติต่อคู่ค้ำด้วยควำมเสมอภำคและเป็นธรรม	โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน	โดยรักษำควำมสัมพันธ์อันด ี
แบบย่ังยืนกับคู่ค้ำ	 โดยเฉพำะกระบวนกำรในกำรคัดเลือกคู่ค้ำ	 โดยปฏิบัติตำมระเบียบจัดซ้ือจัดจ้ำงอย่ำงชัดเจน	 ถึงนโยบำย
กำรจัดหำและกำรคัดเลือกคู่ค้ำ	 คุณสมบัติและกำรสมัครเป็นคู่ค้ำ	 จัดท�ำรูปแบบสัญญำท่ีเหมำะสมและเป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
จัดให้มีระบบกำรจัดกำร	ติดตำม	เพื่อให้มั่นใจว่ำ	มีกำรปฏิบัติตำมสัญญำครบถ้วน	มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ป้องกันกำรทุจริต	
และพฤติกรรมมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรจัดซ้ือจัดซ้ือ	 รวมท้ังส่งเสริมให้คู่ค้ำร่วมต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน	 และ 
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ไม่สนบัสนนุสนิค้ำหรอืกำรกระท�ำท่ีเป็นกำรละเมดิทรพัย์สนิทำงปัญญำ	และประกอบธรุกจิโดยมีควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม	ชุมชน	
และสิ่งแวดล้อมอย่ำงจริงจังและต่อเนื่องร่วมกัน	

 มีหลักเกณฑ์ ระเบียบปฎิบัติในกำรคัดเลือกคู่ค้ำอย่ำงถูกต้อง อำทิ
• ต้องมีประวัติทำงกำรเงินท่ีเชื่อถือได้	ตรวจสอบได้	และมีศักยภำพท่ีจะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ	ได้ในระยะยำว	
• มีควำมสำมำรถในกำรผลิต	 จ�ำหน่ำย	 บริกำร	 โดยสินค้ำหรือบริกำรต้องมีคุณภำพ	 ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ตรงกับควำม

ต้องกำรของบริษัทฯ	และมีบริกำรหลังกำรขำยท่ีดีให้แก่ลูกค้ำ	มีกำรส่งเสริมกำรขำยอย่ำงต่อเนื่อง
• ก�ำหนดกำรส่งมอบสินค้ำตรวงตำมเวลำท่ีระบุ

	 โดยมีเกณฑ์กำรประเมินในกำรวัดผลควำมสำมำรถของคู่ค้ำ	หรือผู้รับเหมำท่ีชัดเจน	โดยแบ่งออกเป็น	5	ระดับ	คือ	ยังไม่
เป็นท่ีพอใจ,	ต้องปรับปรุงแก้ไข,	พอใช้,	ดี	และดีมำก

	 ท้ังนี้	 คู่ค้ำ	 ผู้ส่งมอบ	 ผู้ให้บริกำร	 และผู้รับเหมำช่วง	 จะต้องผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินท่ีบริษัทยอมรับได้	 (70%	 ข้ึนไป) 
โดยทำงบริษัทจะท�ำกำรประเมินผลอย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง	และน�ำส่งผลกำรประเมินให้กับผู้บริหำรรับทรำบ	และด�ำเนินกำรแจ้ง
ผลกำรประเมินให้กับคู่ค้ำผู้ส่งมอบ	ผู้ให้บริกำร	และผู้รับเหมำช่วง	ทรำบถึงผลกำรประเมิน	เพื่อให้รักษำมำตรฐำนไว้	และพัฒนำ
ให้ดีย่ิงข้ึน	หำกรำยใดมีผลกำรประเมินต�่ำกว่ำเกณฑ์ท่ียอมรับได้	บริษัทฯ	จะแจ้งให้ทรำบถึงผลกำรประเมิน	เพ่ือให้ด�ำเนินกำร
ปรับปรุง	และหำกไม่มีกำรปรบัปรงุ	จะด�ำเนนิกำรเสนอขออนมัุตถิอดถอนคูค้่ำ	และผูร้บัเหมำช่วงออกจำกบัญชีรำยชือ่คูค้่ำต่อไป

 4. ความรับผิดชอบต่อผู้ร่วมลงทุน
	 บริษัทฯ	เคำรพซ่ึงสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุนทุกรำยอย่ำงเป็นธรรม	ไม่เอำเปรียบผู้ร่วมลงทุน	ตลอดจนให้
ควำมร่วมมอือย่ำงดกีบัผูร่้วมลงทุน	เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำนของกจิกำรร่วมทุนให้มคีวำมแขง็แกร่ง	สนบัสนนุให้
มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	และร่วมกันพิจำรณำก�ำหนดแผนธุรกิจ	ร่วมกันพิจำรณำจัดสรรผลประโยชน์อย่ำง
เหมำะสม	โปร่งใส	รวมท้ังติดตำมและผลักดันให้กำรด�ำเนินงำนของกิจกำรร่วมทุนเป็นไปตำมกรอบของกฎหมำยและแนวทำง
กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน	ท้ังนี้	เพ่ือให้กำรด�ำเนินงำนของกิจกำรร่วมทุนประสบผลส�ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกิจกำรร่วมทุน

 5. ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้
	 คณะกรรมกำรบริษัท	ค�ำนึงถึงควำมเสมอภำคของทุกฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง	ควำมซ่ือสัตย์ในกำรด�ำเนินธุรกิจ	และยึดม่ันในกำร
สร้ำงควำมเชื่อถือและกำรปฏิบัติต่อเจ้ำหนี้อย่ำงเป็นธรรม	 โดยมีนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติต่อเจ้ำหนี้/เจ้ำหนี้ค�้ำประกันของ	
บริษัทฯ	ตำมเงื่อนไขท่ีมีต่อเจ้ำหนี้อย่ำงเคร่งครัด	โดยเฉพำะเรื่องเงื่อนไขค�้ำประกัน	กำรบริหำรเงินทุน	และหำกเกิดกำรผิดนัด
ช�ำระหนี้	มีกำรบริหำรเงินกู้ยืมให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรใช้เงิน	ไม่น�ำเงินไปใช้ในทำงท่ีอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ
บริษัทฯ	ดูแลให้มีกำรช�ำระเงินคืนเงินกู้	และดอกเบ้ียให้กับเจ้ำหนี้ตำมก�ำหนดเวลำ	และปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรกู้ยืมเงินตำมข้อ
ตกลงท่ีท�ำกับเจ้ำหนี้อย่ำงครบถ้วน	กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขใดได้	ต้องรีบแจ้งให้เจ้ำหนี้ทรำบล่วงหน้ำ	เพื่อร่วมกัน
พิจำรณำหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงสมเหตุสมผล	และมีกำรสื่อสำรกับเจ้ำหนี้ถึงสถำนะของธุรกิจอย่ำงสม�่ำเสมอ	และมุ่ง
มั่นในกำรรักษำสัมพันธภำพท่ีย่ังยืนกับเจ้ำหนี้	 ก�ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรเงินทุน	 เพ่ือควำมม่ันคงแก่บริษัทฯ	 ในระยะยำว 
และเพือ่กำรบรหิำรสภำพคล่องเพือ่เตรยีมควำมพร้อมในกำรช�ำระหนีค้นืให้แก่เจ้ำหนีข้องบรษัิทฯ	อย่ำงตรงต่อเวลำ	โดยบรษัิทฯ	
จะรำยงำนฐำนะและข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทฯ	แก่เจ้ำหนี้ด้วยข้อมูลท่ีถูกต้อง	โปร่งใส	ซ่ือสัตย์

 6. ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า/การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
	 บริษัทฯ	ด�ำเนินธุรกิจโดยมีนโยบำยในกำรปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่ำงเป็นธรรม	ตำมกรอบของกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ 
โดยยึดมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจภำยในจรรยำบรรณบริษัทฯ	อย่ำงมีจริยธรรม	 โปร่งใส	จึงก�ำหนดหลักนโยบำยโดยย่อ	ดังนี้	 ไม่
เอำเปรียบคู่แข่งด้วยวิธกีกำรอันไม่ชอบด้วยกฎหมำย	 ไม่แสวงหำข้อมูลท่ีเป็นควำมลับด้วยวิธีกำรท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสม 
ไม่กระท�ำกำรใดๆ	 ท่ีเป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของคู่แข่ง	 ไม่ท�ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย 
โดยปรำศจำกข้อมลูควำมจรงิ	สนบัสนนุและส่งเสรมิให้เกดิกำรค้ำอย่ำงเสร	ีหลกีเลีย่งพฤตกิรรมกำรตกลงใดๆ	ท่ีเป็นกำรผกูขำด	ลด 
หรือกำรจ�ำกัดกำรแข่งขัน
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 7. ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
	 บรษัิทฯ	เช่ือว่ำ	สงัคม	ชุมชน	และสิง่แวดล้อม	ท่ีเข้มแข็ง	คอืรำกฐำนในกำรพฒันำประเทศให้เจรญิก้ำวหน้ำ	จงึให้ควำมส�ำคญั 
กับกำรด�ำเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ	 ชุมชน	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 บริษัทฯ	 จะด�ำเนินธุรกิจท่ีมีส่วนสร้ำงสรรค์
สังคมอย่ำงสม�่ำเสมอ	และมีนโยบำยในกำรปลูกฝังจิตส�ำนึกของพนักงำนทุกระดับ	ให้มีควำมรับผิดชอบต่อชุมชน	สังคม	และ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่องและย่ังยืน	โดยป้องกัน	ลด	จัดกำรและดูแลให้ม่ันใจว่ำบริษัทฯ	จะไม่สร้ำง	หรือก่อให้เกิดผลกระทบ 
ในทำงลบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกด้ำน	ซ่ึงครอบคลุมกำรใช้วัตถุดิบ	กำรใช้พลังงำน	กำรใช้ทรัพยำกรหมุนเวียน	เป็นต้น

 8. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 
	 บริษัทมนีโยบำยในกำรด�ำเนนิกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปัชนั	โดยได้จดัท�ำแนวทำงกำรปฏบัิตเิป็นลำยลกัษณ์อักษรไว้ในจรรยำบรรณ 
ของบริษัท	ซ่ึงได้ผ่ำนกำรอนุมัติโดยท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ครั้งท่ี	5/2552	เม่ือวันท่ี	14	พฤศจิกำยน	2557	เอกสำรเลขท่ี	
บช.	480/57/บส.	โดยได้สื่อสำรไปยังพนักงำนทุกคน	โดยมีกำรก�ำหนดให้	มีกำรอบรมเกี่ยวกับนโยบำย	และแนวปฏิบัติ	ในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน	แก่พนักงำนทุกคนในกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่	และติดประกำศผ่ำนบอร์ดภำยในบริษัทฯ	อีกท้ัง
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	เพื่อเผยแพร่แก่บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ	และเพื่อส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องและน�ำไป
ปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเหมำะสม	รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอ่ืนๆ	และคู่ค้ำจัดท�ำ	และประกำศเป็นนโยบำย

	 ในปี	2562	บริษัทฯ	ได้ย่ืนเอกสำรขอรับกำร	Certified	CAC	โดยอยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบเอกสำร	ภำยหลังเข้ำร่วมกำร
ประกำศเจตนำรมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ	(Collective	Action	Coalition)	ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต	ตั้งแต่วัน
ท่ี	3	เมษำยน	2561

 บริษัทฯ ติดตำมดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรจัดสรรและจัดกำรทรัพยำกรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยค�ำนึงถึง
ผลกระทบและกำรพัฒนำทรัพยำกรตลอดสำย value chain เพ่ือให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักได้อย่ำงย่ังยืน 
โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1.	 ตระหนักถึงควำมจ�ำเป็นของทรัพยำกรท่ีต้องใช้	 รวมท้ังตระหนักว่ำกำรใช้ทรัพยำกรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อ
กันและกัน

2.	 ตระหนักถึงรูปแบบธุรกิจ	(business	model)	ท่ีต่ำงกัน	ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยำกรท่ีแตกต่ำงกัน	จึงควรค�ำนึง
ถึงผลกระทบและควำมคุ้มค่ำท่ีจะเกิดข้ึนต่อทรัพยำกร	โดยยังคงอยู่บนพ้ืนฐำนของกำรมีจริยธรรม	ควำมรับผิดชอบ	
และกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรท่ีย่ังยืน

3.	 ฝ่ำยจัดกำรมีกำรทบทวน	 พัฒนำดูแลกำรใช้ทรัพยำกรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล	 ในกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์	 และเป้ำหมำยหลักของกิจกำร	 โดยค�ำนึงถึงกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภำยในและภำยนอกอยู่เสมอ	
ตำมแนวทำงปฏิบัติ	ซ่ึงทรัพยำกรท่ีกิจกำรควรค�ำนึงถึงควรมีอย่ำงน้อย	6	ประเภท	ได้แก่

1.	 กำรเงิน	(Financial	Capital)
2.	 กำรผลิต	(Manufactured	Capital)
3.	ภูมิปัญญำ	(Intellectual	Capital)
4.	 ด้ำนบุคลำกร	(Human	Capital)
5.	 สังคมและควำมสัมพันธ์	(Social	and	Relationship	Capital)
6.	 ธรรมชำติ	(Natural	Capital)

4.	 จัดให้มีกรอบกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	 และกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับองค์กร	 เพื่อให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของกิจกำร	 รวมท้ังดูแลให้มีกำรน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจ	 และ
พัฒนำกำรด�ำเนินงำน	บริหำรควำมเสี่ยง	เพ่ือให้กิจกำรสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์	และเป้ำหมำยหลักของกิจกำร	



138

หมวดที่ 6
 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

	 คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อก�ำกับดูแลระบบกำร
บรหิำรควำมเสีย่งและกำรควบคมุภำยในท่ีจะท�ำให้บรรลวุตัถปุระสงค์อย่ำงมปีระสทิธผิล	และมีกำรปฏบัิติให้เป็นไปตำมกฎหมำย
และมำตรฐำนท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงนโยบำยต่ำงๆ	 ซ่ึงมีกำรจัดให้มีแผนกตรวจสอบภำยในท่ีมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี
เป็นผู้รับผิดชอบในกำรพัฒนำและสอบทำนประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน	พร้อมท้ังรำยงำน
ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ควำมเห็นถึงควำมเพียงพอของระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในไว้ในรำยงำน
ประจ�ำปี

 การบริหารความเสี่ยง
	 บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคช่ัน	จ�ำกัด	(มหำชน)	(“บริษัท”)	จัดให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร	ซ่ึงเป็นองค์
ประกอบหนึง่ของกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีด	ีโดยมีกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อกำรบรรลเุป้ำหมำยเชงิกลยทุธ์	
และมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งท�ำหน้ำท่ีก�ำหนดนโยบำยและกรอบกำรบรหิำรควำมเสีย่ง	อีกท้ังยังมกีำรแต่งตัง้ 
คณะท�ำงำนเพื่อบริหำรควำมเสี่ยงซ่ึงประกอบด้วยผู้มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกำร 
ให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะต่อฝ่ำยจัดกำร,	คณะท�ำงำน	และคณะกรรมกำรบริษัท	เพ่ือให้แน่ใจว่ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ	
บริษัทฯ	มีประสิทธิภำพ	มีกำรประเมินควำมเสี่ยงท่ีอำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และพิจำรณำควำมเสี่ยงท่ีมีนัยส�ำคัญ
ทั้งในระดับองค์กร	และระดับแผนก	ก�ำหนดแผนกำรด�ำเนินงำนติดตำม	ประเมินผลและปรับปรุงแผนดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง	เพื่อ
ลดระดับควำมเสี่ยงให้ถึงระดับท่ียอมรับได้	พร้อมท้ังรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ	อย่ำงสม�่ำเสมอ
และทันท่วงที	(รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ	“การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง”	ในรายงานประจ�าปี	2562)

 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

 การควบคุมภายใน
	 บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคช่ัน	จ�ำกัด	(มหำชน)	ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรควบคุมภำยในตำมมำตรฐำนสำกล	COSO	
2013	(The	Committee	of	Sponsoring	Organization	of	Tread	Way	Commission)	เพ่ือให้บริษัทฯ	บรรลุวัตถุประสงค์ของ
กำรควบคุมภำยในท้ัง	3	ด้ำน	 ได้แก่	 ด้ำนกำรปฏิบัติงำน	(Operation)	ด้ำนกำรจัดท�ำ	(Reporting)	และด้ำนกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำย	กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	(Compliance)	

	 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ครั้งท่ี	2/2563	เม่ือวันท่ี	26	กุมภำพันธ์	2563	คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรพิจำรณำ
ควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน	 โดยพิจำรณำตำมแบบประเมินของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 ตำมท่ีแผนกตรวจสอบภำยในได้ท�ำกำรประเมิน	 รำยงำนต่อคณะผู้บริหำร	 และผ่ำนกำรสอบทำน 
ผลกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยในโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ	ซ่ึงคณะกรรมกำรบรษัิท	พจิำรณำแล้วเห็นว่ำระบบกำรควบคมุ
ภำยในของบริษัทฯ	มีควำมเพียงพอและเหมำะสม	โดยบริษัทฯ	จัดให้มีบุคลำกรเพียงพอในกำรด�ำเนินงำนตำมระบบกำรควบคุม
ภำยในได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 รวมท้ังมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีสำมำรถติดตำมควบคุมดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	 
ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ขององค์กร	รำยงำนท่ีจัดท�ำข้ึนมีควำมน่ำเช่ือถือ	และด�ำเนินกิจกำรเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง	ตลอดจนสำมำรถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ	ได้

	 ท้ังนี้ในปี	2562	บริษัท	ได้มีกำรปรับปรุงข้ันตอนและระบบต่ำงๆ	เพ่ือส่งเสริมกำรควบคุมภำยในและช่วยให้กระบวนกำร
ตรวจสอบสำมำรถพบปัญหำหรือควำมเสี่ยงต่ำงๆ	ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและรวดเร็วย่ิงข้ึน	กำรบริหำรจัดกำรระบบกำรควบคุม
ภำยในของบริษัทฯ	สำมำรถสรุปแยกตำมองค์ประกอบกำรควบคุมภำยในได้	ดังนี้
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รายงานประจ�าปี 2562

 1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (Control Environment)
	 คณะกรรมกำรบริษัท	 และคณะผู้บริหำร	 สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรท่ีมุ่งเน้นควำมซ่ือตรงและจรรยำบรรณในกำร
ด�ำเนินงำน	 พร้อมท้ังก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจ	 มีสภำพแวดล้อมของ
กำรควบคุมภำยในท่ีดี	แบะเอ้ืออ�ำนวยต่อกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรควบคุมภำยใน	ดังนี้

1.1	 บริษัทฯ	ได้ก�ำหนดนโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำร	คู่มือจรรยำบรรณ	รวมถึงกฎระเบียบ	นโยบำยกำรควบคุมภำยใน	และ
นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน	เพื่อให้กรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน	โดยก�ำหนด
ให้บุคลำกรทุกคนมีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรด�ำเนินตำมควำมซ่ือตรง	 รวมท้ังก�ำหนดโครงสร้ำงองค์กร	 คู่มือ
อ�ำนำจอนุมัติ	ควำมรับผิดชอบของแต่ละต�ำแหน่งงำนให้เหมำะสม	เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำน	และกำรติดตำม	ควบคุม
กำรปฏิบัติงำนี่เพียงพอ	มีประสิทธิภำพ	ประสิทธิผล	และก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัท

1.2	 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้มีควำมรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ	 และมีควำมเช่ียวชำญท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	 
ท�ำหน้ำท่ีก�ำกบัดแูลกำรด�ำเนนิงำนธรุกจิโดยรวม	และพฒันำกำรด�ำเนนิกำรด้ำนกำรควบคมุภำยใน	รวมท้ังก�ำกบัดแูล
ให้มีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและวัดผลได้เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรและ
พนักงำน	เพ่ือให้มั่นใจว่ำกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยท่ีก�ำหนดไว้

1.3	 บริษัทฯ	ก�ำหนดโครงสร้ำงองค์กรในลักษณะกลุ่มธุรกิจ	และสำยงำนโดยมีเป้ำหมำยร่วมกัน	เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำร
ของบริษัทฯ	มีประสิทธิภำพ	และด�ำเนินงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกันท้ังกลุ่มบริษัทฯ	มีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีในส่วน
งำนท่ีส�ำคัญ	เพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุลอ�ำนำจระหว่ำงกัน	และได้ก�ำหนดหน้ำท่ี	ควำมรับผิดชอบ	มอบหมำยอ�ำนำจอย่ำง
เหมำะสมตำมโครงสร้ำงองค์กร	และพนักงำนทุกคนทรำบถึง	บทบำท	อ�ำนำจหน้ำท่ี	และควำมรับผิดชอบของตน

1.4	 บริษัทฯ	ก�ำหนดคุณสมบัติของบุคลำกรแต่ละต�ำแหน่งงำนเพ่ือเป็นเกณฑ์ในกำรสรรหำและพัฒนำบุคลำกร	ก�ำหนด
แผนสบืทอดต�ำแหน่งงำนท่ีส�ำคญัพร้อมท้ังก�ำหนดกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏบัิตงิำนอย่ำงมมีำตรฐำนและโปร่งใส	
เพื่อพิจำรณำให้ผลตอบแทนอย่ำงเป็นธรรมและสร้ำงแรงจูงใจต่อบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	
รวมถึงก�ำหนดสวัสดิกำรต่ำงๆ	ให้สำมำรถแข่งขันและรักษำพนักงำนได้

1.5	 บรษัิทฯ	ได้จดักจิกรรมเพ่ือสร้ำงควำมตระหนกั	และควำมเข้ำใจแก่ผูบ้รหิำรและพนกังำนถงึควำมเสีย่งและกำรควบคมุ
ภำยใน	 ผ่ำนกิจกรรมอบรมในหลักสูตรกำรบริหำรควำมเสี่ยง	(Risk	Management)	 เพ่ือให้ผู้บริหำรและพนักงำน
ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยง	และกำรควบคุมภำยใน

 2. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)

	 คณะกรรมกำรบริษัท	 และผู้บริหำร	 ให้ควำมส�ำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง	 เพื่อสร้ำงควำมเช่ือม่ันในกำรน�ำพำองค์กร 
สู่เป้ำหมำยท้ังระยะสั้นและระยะยำว	จึงจัดให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	(Risk	Management	Committee)	แต่งตั้งโดย 
คณะกรรมกำรบรษัิท	และจดัให้มีคณะท�ำงำน	ท่ีประกอบไปด้วยผูบ้รหิำรแต่ละส่วนงำน	เพือ่ก�ำกบัดแูลกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง 
ของบริษัทฯ	ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม	มีประสิทธิภำพ	และประสิทธิผล	โดยมีแนวทำงบริหำรจัดกำร	ดังนี้

2.1	 บริษัทฯ	ด�ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กรตำมกรอบมำตรฐำน	COSO	Enterprise	Risk	Management	และ
มีนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง	 โดยมีกำรสื่อสำรให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับทรำบ	 รวมถึงจัดให้เป็นหนึ่งใน
วัฒนะธรรมองค์กร	นอกจำกนี้	รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ	ได้จัดท�ำข้ึนตำมมำตรฐำนบัญชีท่ีเช่ือถือได้	สะท้อน
ถึงกิจกรรมขององค์กร	และมีกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตภำยนอก

2.2	 บริษัทฯ	 มีกำรประเมินควำมเสี่ยงท้ังระดับองค์กร	 ระดับธุรกิจ	 และระดับหน่วยงำน	 โดยค�ำนึงถึงกำรเปลี่ยนแปลง
ท้ังปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอก	 พร้อมท้ังก�ำหนดแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
มีกระบวนกำรทบทวนควำมเสี่ยงอย่ำงน้อยปีละ	1	 ครั้ง	 โดยถือเป็นหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนในกำร
บริหำรและจัดกำรควำมเสี่ยง
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2.3	 บริษัทฯ	 ได้มีกำรติดตำมเหตุกำรณ์ข่ำวสำร	 สภำพแวดล้อมภำยนอกอย่ำงใกล้ชิด	 เพื่อประเมินกำรเปลี่ยนแปลง 
รูปแบบกำรท�ำธุรกิจ	 และแนวโน้มใหม่ๆ	 ซ่ึงอำจกระทบต่อเป้ำหมำยของบริษัทฯ	 และเตรียมมำตรกำรรองรับล่วง
หน้ำอย่ำงเหมำะสม

2.4	 บริษัทฯ	 จัดให้มีกำรจัดท�ำแผนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ	 (Business	Continuity	Plan)	 เพื่อมำใช้บริหำรจัดกำร
ภำวะฉุกเฉินและวิกฤติท่ีอำจส่งผลให้ธุรกิจหยุดชะงักได้	และช่วยบรรเทำผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำว	และ/หรือ	
ลดระยะเวลำในกำรฟื้นฟูให้น้อยลง	โดยบริษัทฯ	มีกำรซ้อมแผนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ	(Business	Continuity	Plan)	
อย่ำงต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ

 3. กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน (Control Activities)
	 บริษัทฯ	ได้ก�ำหนดกิจกรรมกำรควบคุมท่ีมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล	ซ่ึงช่วยลดควำมเสี่ยงท่ีจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ของบริษัทฯ	ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้	ดังนี้

3.1	 บริษัทฯ	ก�ำหนดกิจกรรมกำรควบคุม	โดยค�ำนึงถึงหลักกำรควบคุมภำยในท่ีดี	เช่น	มีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ี	และมอบ
อ�ำนำจอนุมัติอย่ำงเป็นระบบให้กลุ่มบุคลำกร	 เพื่อควำมมั่นใจว่ำมีระบบกำรตรวจสอบและถ่วงดุลอ�ำนำจกันได้ 
มีนโยบำยและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับกำรท�ำรำยกำรท่ีมี	หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	กำรท�ำธุรกรรม
ท่ีมีควำมโปร่งใส	ตรวจสอบได้และเป็นธรรม	กำรอนุมัติธุรกรรมโดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	เป็นต้น

3.2	 บริษัทฯ	จัดท�ำระเบียบ	นโยบำย	ข้อก�ำหนด	คู่มือกำรปฏิบัติงำนเป็นลำยลักษณ์อักษร	โดยก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจ	
หน้ำท่ีของผู้บริหำร	และพนักงำนแต่ละระดับ	และข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจน	เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ
งำนให้เป็นไปตำมระเบียบ	นโยบำย	ข้อก�ำหนด	และคู่มือปฏิบัติงำนต่ำงๆ	อย่ำงสม�่ำเสมอ

3.3	 บริษัทฯ	 ก�ำหนดกระบวนกำรกำรควบคุมด้ำนควำมปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 มีกำรก�ำหนด
กระบวนกำรควบคุมแบบอัตโนมัติในกระบวนกำรท่ีส�ำคัญๆ	เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำมีกำรก�ำหนดสิทธิกำรปฏิบัติงำน
ในระบบ	สอดคล้องกับหน้ำท่ีท่ีดี	นอกจำกนี้บริษัทฯ	ได้พัฒนำระบบให้ทันสมัย	โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบด�ำเนินกำร
ตรวจสอบและแก้ไขอย่ำงทันท่วงที	

3.4	 บริษัทฯ	 จัดให้มีกระบวนกำรก�ำกับดูแลบริษัทท่ีบริษัทฯ	 ลงทุนตำมโครงสร้ำงของบริษัทฯ	 ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ 
เพื่อให้บริษัทย่อย	มีแนวทำงกำรด�ำเนินงำนท่ีสอดคล้องและเป็นไปตำมกรอบนโยบำย	พร้อมท้ังติดตำมกำรด�ำเนิน
งำนของบริษัทย่อยเป็นประจ�ำอย่ำงสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง

 4. ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล (Information and Communication)
	 บริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญในคุณภำพของสำรสนเทศและกำรสื่อสำรซ่ึงเป็นส่วนส�ำคัญท่ีสนับสนุนให้เกิดกำรควบคุมภำยใน
สำมำรถด�ำเนินอย่ำงมีประสิทธิผล	โดยมีแนวทำงบริหำรจัดกำรสำรสนเทศและกำรสื่อสำร	ดังนี้

4.1	 บริษัทฯ	มีกำรน�ำข้อมูลท่ีถูกต้อง	 มีรำยละเอียดเพียงพอ	และทันต่อเวลำมำประกอบกำรตัดสินใจและประกอบกำร
ประชุม	เพื่อพิจำรณำประเด็นท่ีมีควำมส�ำคัญ	โดยบริษัทฯ	จะรวบรวมและพิจำรณำข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องจำกภำยในและ
ภำยนอกองค์กร	เพื่อประกอบกำรวิเครำะห์และตัดสินใจ	ท้ังนี้	หน่วยงำนจะต้องก�ำหนดให้มีกำรจัดส่งข้อมูลท่ีเหมำะ
สมและมีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลก่อนน�ำไปใช้

4.2	 มกีำรก�ำหนดช้ันของควำมลบัของข้อมูลแนวทำงกำรจดัเกบ็เอกสำรส�ำคญัและเอกสำรควบคมุ	โดยมีกำรน�ำซอฟต์แวร์
มำใช้งำนในกำรรวบรวมข้อมูลในทุกๆด้ำน	เพ่ือลดควำมซ�้ำซ้อน	และสำมำรถสรุปผลกำรรำยงำนต่อฝ่ำยบริหำรได้
อย่ำงรวดเร็ว
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4.3	 บริษัทฯ	จัดช่องทำงส�ำหรับกำรสื่อสำรกับผู้มีส่วนได้เสียภำยนอกหลำยช่องทำง	เช่น	Website	และ	Facebook	ของ	
บรษัิทฯ	อีกท้ังยงัมีหน่วยงำนรบัผดิชอบโดยตรง	เพือ่เปิดเผยข้อมลูท่ีส�ำคญัแก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่ำงสม�ำ่เสมอ	ตลอดจน 
ช่องทำงรับเรื่องร้องเรียน	และก�ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนอย่ำงชัดเจน	อีกท้ังยังสำมำรถแจ้งเบำะแส
กำรกระท�ำควำมผิด	 เพื่อให้พนักงำนและบุคลำกรภำยนอกเช่ือมั่นได้ว่ำเรื่องร้องเรียนจะได้รับกำรพิจำรณำอย่ำง
โปร่งใส	สุจริต	ยุติธรรม	และเป็นควำมลับภำยในเวลำอันเหมำะสม

 5. ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities)
	 บริษัทฯ	 มีกระบวนกำรกำรติดตำมและประเมินควำมเพียงพอของกำรควบคุมภำยใน	 พร้อมท้ังก�ำหนดแนวทำงพัฒนำ
ปรับปรุง	เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ	มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล	ดังนี้

5.1	 บรษัิทฯ	ประเมนิกำรควบคมุภำยในระดบัองค์กร	และประเมินผลกำรควบคมุภำยในระดบักระบวนกำร	ผ่ำนกระบวนกำร
ประเมินกำรควบคุมภำยในโดยมีแผนกตรวจสอบภำยใน	 สอบทำนควำมเพียงพอและเหมำะสมของกำรประเมิน
ดังกล่ำว	 พร้อมท้ังให้ค�ำแนะน�ำในกำรก�ำหนดแนวทำงปรับปรุงแก้ไข	 หำกพบข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยใน	
นอกจำกนี้	 บริษัทฯ	 จัดให้มีกระบวนกำรรำยงำนข้อบกพร่องท่ีพบต่อผู้บริหำรได้รับทรำบในระยะเวลำท่ีเหมำะสม 
รวมถึงกระบวนกำรติดตำมเพื่อให้มั่นใจว่ำได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จภำยในท่ีก�ำหนดไว้

5.2	 แผนกตรวจสอบภำยใน	เป็นหน่วยงำนอิสระ	ข้ึนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ	ท�ำหน้ำท่ีสอบทำน	เพื่อสร้ำงควำม
เช่ือมั่นว่ำกำรควบคุมภำยในท่ีมีอยู่มีควำมเพียงพอ	และเหมำะสม	และมีกำรปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ	โดยได้ตรวจสอบ
และประเมนิประสทิธผิลของกำรควบคมุภำยในของกจิกรรมต่ำงๆ	ตำมท่ีได้รบักำรอนมัุตจิำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ท้ังนี้	 แผนกำรตรวจสอบสอดคล้องกับทิศทำงกลยุทธ์ของบริษัทฯ	 และควำมเสี่ยงท่ีส�ำคัญท่ีส่งผลกระทบต่อกำร
ด�ำเนินงำนพร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะสนับสนุนกำรควบคุมภำยใน	ท้ังนี้ฝ่ำยบริหำรรับทรำบและก�ำหนดให้มีกำรแก้ไข
ปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ	และรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกไตรมำส	ในส่วน
ของกำรประเมินกำรควบคุมภำยในด้ำนบัญชี	กำรเงิน	มีกำรตรวจสอบและสอบทำนโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตจำก
ภำยนอก	น�ำเสนอผลกำรตรวจสอบและสอบทำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ	เพือ่พจิำรณำเป็นรำยไตรมำสและรำยปี

	 ท้ังนี้	 ในปี	2562	 ไม่พบควำมบกพร่องท่ีส�ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ	 ท่ีอำจส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์หลักขององค์กร	หรือข้อบกพร่องที่มีสำระส�ำคัญเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	กำรทุจริต
หรือกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือกฎหมำย
ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	

 การตรวจสอบภายใน
	 คณะกรรมกำรบริษัท	 จัดให้มีแผนกตรวจสอบภำยใน	 ประกอบไปด้วย	2	 ส่วน	 ได้แก่	 ส่วนตรวจสอบภำยใน	(Internal	
Audit	Segment)	 และส่วนงำนก�ำกับกำรปฏิบัติงำน	(Compliance	Unit)	 ซ่ึงท้ัง	2	 ส่วนมีกำรปฏิบัติงำนไปควบคู่กัน	 โดยมี 
คณะกรรมกำรตรวจสอบก�ำกับดูแลให้กำรปฏิบัติงำนของแผนกตรวจสอบภำยมีควำมเป็นอิสระ	เท่ียงธรรม	มีจรรยำบรรณ	และ
มีควำมเช่ียวชำญเยี่ยงมืออำชีพตำมมำตรฐำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยในท่ีได้รับกำรยอมรับในระดับสำกลท้ังมำตรฐำนสำกล
ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน	(The	Institute	of	Internal	Auditors	:	IIA)	โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบและกฎบัตร
แผนกตรวจสอบภำยในซ่ึงได้ก�ำหนดภำรกิจ	ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน	อ�ำนำจและหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ	ตลอดจนแนวทำงกำร
ด�ำเนินงำนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบไว้อย่ำงชัดเจนและมีกำรทบทวนเป็นประจ�ำทุกปีให้เหมำะสมอยู่เสมอ

	 นอกจำกแผนงำนตรวจสอบท่ีพิจำรณำตำมควำมเสี่ยง	(Risk	Based	Audit	Planning)	 แล้ว	 แผนกตรวจสอบภำยในได้
พัฒนำงำนตรวจสอบโดยเน้นกำรสร้ำงระบบงำนเชิงป้องกันและประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลให้บริษัทฯ	 
ยกระดับกำรให้ควำมเช่ือมั่น	(Assurance)	กำรให้ค�ำปรึกษำ	(Advise)	และเข้ำใจธุรกิจในเชิงลึก	(Insight)	โดยมีกำรด�ำเนินกำร
ท่ีส�ำคัญในปี	2562	ดังนี้
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 1. กำรพัฒนำงำนตรวจสอบให้เกิดมูลค่ำเพิ่มอย่ำงย่ังยืนและต่อเนือ่ง 
	 เพื่อเสริมสร้ำงให้หน่วยงำนต่ำงๆ	 มีแนวทำงกำรปฏิบัติงำนครอบคลุมท้ังด้ำนกำรก�ำกับดูแล	 กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กำรก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน	และกำรควบคุมภำยในท่ีดี	ส�ำหรับแผนกตรวจสอบภำยในได้ด�ำเนินกำรดังนี้

1.1		สร้ำงควำมตระหนักรู้	 และผลักดันแนวทำงควำมรับผิดชอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมท่ีดี	 เพื่อสื่อสำร
ให้ผู้บังคับบัญชำและผู้ปฏิบัติงำนเข้ำใจบทบำทของตนเองและน�ำไปประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติงำน	 และในปี	2562	
แผนกตรวจสอบภำยในได้มีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้เรื่องของกำรประเมินควำมเสี่ยง	จ�ำนวน	2	ครั้ง	 ให้กับผู้บริหำร
และพนักงำนทุกระดับ

1.2	 ประเมินประสิทธิผลกำรควบคุมภำยในตำมแนวทำง	COSO	2013	 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท้ัง	3	 ด้ำน	 คือ 
ด้ำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนรำยงำนท้ังข้อมูลทำงกำรเงินและไม่ใช่ข้อมูลทำกำรเงิน	และด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎ	ระเบียบ	
และสอดคล้องตำมแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 น�ำเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมเห็นชอบ
เพื่อเสนอในรำยงำนประจ�ำปีและแบบฟอร์ม	56-1

1.3	 กำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรควบคุมส�ำหรับระบบงำนของบริษัทฯ	 แผนกตรวจสอบภำยในท�ำหน้ำท่ีตรวจสอบ	
ประเมินและให้ค�ำปรึกษำกับผู้ปฏิบัติงำน	เพ่ือให้ควำมเช่ือม่ันกับคณะกรรมกำรบริษัท	และคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ว่ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน	 และกำรควบคุมภำยในของกลุ ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ	 
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล	 หำกพบว่ำมีจุดท่ีต้องปรับปรุง	 ผู้ตรวจสอบจะให้ควำมรู้และค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับ 
ข้ันตอนปฏบัิตงิำนท่ีถกูต้องและกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสม	รวมท้ังตดิตำมผลกำรปฏบัิตงิำนหลงัจำกให้ค�ำปรกึษำ

1.4	 กำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน	 บริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญในกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรมมำตลอด 
โดยปัจจุบันบริษัทฯ	อยู่ระหว่ำงกำรขอรับรองกำรเข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำน
กำรทุจรติ	(Thailand’s	Private	Sector	Collective	Action	Coalition	Against	Corruption	(CAC)	และในปี	2562	แผนก
ตรวจสอบภำยในได้มีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้เรื่องของกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน	ให้กับผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับ

 2. กำรพัฒนำผู้ตรวจสอบ
	 เพื่อพัฒนำด้ำนควำมเป็นมืออำชีพและควำมรอบรู้ทำงธุรกิจของผู้ตรวจสอบ	แผนกตรวจสอบภำยในด�ำเนินกำร	ดังนี้

2.1	 กำรพัฒนำด้ำนวิชำชีพตรวจสอบ
• ติดตำมแนวปฏิบัติท่ีดีด้ำนกำรก�ำกับดูแล	 กำรบริหำรควำมเสี่ยง	 กำรก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนและกำรควบคุม

ภำยใน	 ของสถำบันวิชำชีพชั้นน�ำ	 เพ่ือน�ำมำประยุกต์ใช้ในงำนตรวจสอบให้สอดคล้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจ 
ของบริษัท

• สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำและอบรมควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องท้ังภำยในและภำยนอก	 เพ่ือให้มีควำมรู้	ควำมสำมำรถ	
ควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพตรวจสอบภำยในและเพ่ิมทักษะด้ำนอ่ืนท่ีจ�ำเป็นต่อบริษัทฯ	

2.2	 กำรพัฒนำควำมรอบรู้ทำงธุรกิจ
• พัฒนำควำมรู้ทำงธุรกิจ	 ให้แก่	 ผู้ตรวจสอบภำยใน	 โดยเชิญตัวแทนของแต่ละหน่วยงำนมำให้ควำมรู้ทำงธุรกิจ	

เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสำมำรถประเมินควำมเสี่ยงและให้ค�ำปรึกษำท่ีปฏิบัติได้จริง	
• จัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ในประเด็นท่ีน่ำสนใจ	 หรือสิ่งตรวจพบท่ีเป็นสำระส�ำคัญภำยในแผนกตรวจสอบ

ภำยในเป็นประจ�ำ
2.3	 ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

• น�ำควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีมำใช้ในงำนตรวจสอบท้ังกระบวนกำรตรวจสอบกำรสร้ำงเครื่องมือ	 เพื่อวิเครำะห์
ข้อมูล	 ตรวจสอบข้อมูลท่ีผิดปกติได้อย่ำงรวดเร็วย่ิงข้ึน	 รวมท้ังลดควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนจำกควำมผิดปกต ิ
ในกำรปฏิบัติงำนและทุจริตให้แก่พนักงำน	

• สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพของผู้ตรวจสอบให้สำมำรถตรวจสอบและให้ค�ำแนะน�ำในกำรก�ำกับดูแลงำนตรวจ
สอบเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับมำตรฐำนสำกลได้
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1. นโยบายรายการเกี่ยวโยงกัน
	 คณะกรรมกำรบรษัิท	ได้ก�ำหนดนโยบำยกำรท�ำรำยกำรท่ีเกีย่วโยงกนั	ระเบียบปฏบัิต	ิกระบวนกำรในกำรพิจำรณำและอนมุตัิ
รำยกำร	ตลอดจนกำรเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง	
กำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันดังนี้

	 “รำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน”	 หมำยถึง	 รำยกำรระหว่ำงบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัท 
จดทะเบียน	หรือรำยกำรระหว่ำงบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย

	 “กำรตกลงเข้ำท�ำรำยกำร”	หมำยควำมว่ำ	กำรเข้ำไปหรือตกลงใจเข้ำท�ำสัญญำ	หรือท�ำควำมตกลงใดๆ	ไม่ว่ำโดยทำงตรง
หรือทำงอ้อมเพื่อก่อให้เกิดกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย์	กำรให้เชำ่	หรือเช่ำสินทรัพย	์กำรให้หรือรับบริกำร	กำรให้หรือ
รับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน	และกำรออกหลักทรัพย์ใหม่	รวมท้ังเพ่ือก่อให้เกิดสิทธิหรือกำรสละสิทธิในกำรกระท�ำดังกล่ำว

	 “บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน”	หมำยควำมว่ำ

1.	 ผู้บริหำร	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	ผู้มีอ�ำนำจควบคุม	หรือบุคคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือ	ผู้มีอ�ำนำจควบคุม
ของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย	รวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้องและญำติสนิทของบุคคลดังกล่ำว

นโยบำย 
รำยกำรเกี่ยว
โยงกัน

1

2

3

4

5

6

7

8

นโยบำย 
กำรใช้ข้อมูลภำยใน
บริษัท

นโยบำย 
ต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชัน

นโยบำย 
กำรรับ-ให้ของขวัญ 

กำรเล้ียง หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด

มำตรกำรกำรร้องเรียน
และกำรแจ้งเบำะแส และ
มำตรกำรคุ้มครองกำร

ตอบโต้ และบรรเทำควำม
เสียหำยแก่ผู้รำยงำน ผู้ร้อง

เรียนหรือผู้ท่ีให้ควำมร่วม
มือในกำรรำยงำนกำรฝ่ำฝืน

หรือละเมิดจรรยำบรรณ

นโยบำย 
ควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์

นโยบำย 
ด้ำนสิทธิมนุษยชน 

จรรยำบรรณ 

นโยบำยต่ำงๆ  
ที่ส�ำคัญของบริษัทฯ มีดังนี้

	 ท้ังนี้	บริษัทฯ	ได้เผยแพร่นโยบายต่างๆ	ฉบับเต็ม	บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ท่ี	www.interlink.co.th
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2.	 นิติบุคคลใดๆท่ีมีผู้ถือหุ้นใหญ่	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ของบริษัทจดทะเบียนหรือ	บริษัทย่อย

1.)	 ผู้บริหำร
2.)	 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
3.)	 ผู้มีอ�ำนำจควบคุม
4.)	 บุคคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุม
5.)	 ผู้ท่ีเกี่ยวข้องและญำติสนิทของบุคคลตำม	1)	ถึง	4)

3.	 บุคคลใดๆ	ท่ีโดยพฤติกำรณ์บ่งช้ีได้ว่ำเป็นผู้ท�ำกำรแทนหรืออยู่ภำยใต้อิทธิพลของบุคคลตำม	1	ถึง	2	ต่อกำรตัดสินใจ 
กำรก�ำหนดนโยบำย	 กำรจัดกำร	 หรือกำรด�ำเนินงำนอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	 หรือบุคคลอื่นท่ีตลำดหลักทรัพย์เห็นว่ำมี
พฤติกำรณ์ท�ำนองเดียวกัน

	 “ผู้บริหำร”	หมำยควำมว่ำ	กรรมกำร	ผู้จัดกำร	หรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหำรสี่รำยแรกต่อจำกผู้จัดกำรลงมำ	ผู้ซ่ึงด�ำรง
ต�ำแหน่งเทียบเท่ำผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหำรรำยท่ีสี่ทุกรำย	และให้หมำยควำมรวมถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำน
บัญชีหรือกำรเงินท่ีเป็นระดับผู้จัดกำรฝ่ำยข้ึนไปหรือเทียบเท่ำ

	 “ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่”	หมำยควำมว่ำ	ผู้ถือหุ้นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่ำร้อยละ	10	ของจ�ำนวน
หุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของนิติบุคคลนั้น	ท้ังนี้	กำรถือหุ้นดังกล่ำวให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ท่ีเกี่ยวข้องและญำติสนิทด้วย

	 “ผู้มีอ�ำนำจควบคุม”	หมำยควำมว่ำ	ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงโดยพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำรก�ำหนดนโยบำย	กำรจัดกำร	
หรือกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	อย่ำงมีนัยส�ำคัญไม่ว่ำอิทธิพลดังกล่ำวจะสืบเนื่องจำกกำรเป็นผู้ถือหุ้น	หรือได้รับมอบอ�ำนำจ
ตำมสัญญำหรือกำรอื่นใดก็ตำม

	 “ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง”	หมำยควำมว่ำ	บุคคลหรือห้ำงหุ้นส่วนตำมมำตรำ	258	(1)	ถึง	(7)	แห่งพระรำชบัญญัติ	หลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์	พ.ศ.2535

1.	 คู่สมรสของบุคคลดังกล่ำว

2.	 บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำว

3.	 ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญท่ีบุคคลดังกล่ำวหรือบุคคลตำม	1)	หรือ	2)	เป็นหุ้นส่วน

4.	 ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัดท่ีบุคคลดังกล่ำวหรือบุคคลตำม	1)	หรือ	2)	เป็นหุ้นส่วนจ�ำพวก	ไม่จ�ำกัดควำมรับผิด	หรือเป็นหุ้น
ส่วนจ�ำพวกจ�ำกัดควำมรับผิดท่ีมีหุ้นรวมกันเกินร้อยละสำมสิบของหุ้น	ท้ังหมดของห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด

5.	 บริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ�ำกัดท่ีบุคคลดังกล่ำวหรือบุคคลตำม	1)	หรือ	2)	หรือห้ำงหุ้นส่วนตำม	3)	หรือ	4)	ถือ
หุ้นรวมกันเกินร้อยละสำมสิบของจ�ำนวนหุ้นท่ีจ�ำหน่ำยได้แล้ว	ท้ังหมดของบริษัทนั้น	หรือ

6.	 บริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ�ำกัดท่ีบุคคลดังกล่ำวหรือบุคคลตำม	1)	หรือ	2)	หรือห้ำงหุ้นส่วนตำม	3)	หรือ	4)	
หรือบริษัทตำม	5)	ถือหุ้นรวมกันเกินกว่ำร้อยละสำมสิบของจ�ำนวน	หุ้นท่ีจ�ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมดของบริษัทนั้น

7.	 นิติบุคคลท่ีบุคคลตำมมำตรำ	246	และมำตรำ	247	สำมำรถมีอ�ำนำจในกำรจัดกำร	ในฐำนะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล

	 “ญำติสนิท”	หมำยควำมว่ำ	บุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต	หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย	ดังนี้	บิดำ	มำรดำ	
คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตร	รวมท้ังคู่สมรสของบุตร

	 “บริษัทใหญ่”	 บริษัทท่ีถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน	 ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมเกินกว่ำร้อยละห้ำสิบของทุนช�ำระแล้ว
ของบริษัทจดทะเบียน

	 “บริษัทย่อย”	บริษัทท่ีบริษัทจดทะเบียนถือหุ้น	ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมเกินกว่ำร้อยละห้ำสิบของทุนช�ำระแล้วของ
บริษัทนั้น

	 “บริษัทในเครือ”	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	และบริษัทในเครือของบริษัทย่อยโดยอนุโลม
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รายงานประจ�าปี 2562

	 “บริษัทร่วม”	บริษัทท่ีบริษัทจดทะเบียนถือหุ้น	 ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมเกินกว่ำร้อยละย่ีสิบแต่ไม่เกินร้อยละห้ำสิบ
ของทุนช�ำระแล้วของบริษัทนั้น

	 “ผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย”	ผู้ท่ีได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์

	 “เงื่อนไขกำรค้ำโดยท่ัวไป”	หมำยควำมว่ำ	เงื่อนไขกำรค้ำท่ีมีรำคำและเงื่อนไขท่ีเป็นธรรมและไม่ก่อ	ให้เกิดกำรถ่ำยเทผล
ประโยชน์	ซ่ึงรวมถึงเงื่อนไขกำรค้ำท่ีมีรำคำและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.	 รำคำและเงื่อนไขท่ีบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยได้รับ	หรือให้กับบุคคลท่ัวไป

2.	 รำคำและเงื่อนไขท่ีบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันให้กับบุคคลท่ัวไป

3.	 รำคำและเงื่อนไขท่ีบริษัทจดทะเบียนแสดงได้ว่ำเป็นรำคำและเงื่อนไขท่ีผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะท�ำนองเดียวกับ
ให้บุคคลท่ัวไป

	 โดยแบ่งประเภทของรำยกำรท่ีเกีย่วโยงกนัแบ่งออกเป็น	5	ประเภท	และมกีำรค�ำนวณขนำดของรำยกำรและแนวทำงด�ำเนนิ
กำรจำกรำยกำรต่ำงๆ	มลูค่ำท่ีใช้ในกำรค�ำนวณขนำดรำยกำร	โดยกำรท�ำรำยกำรเกีย่วโยงกนัท่ีส�ำคญั	ต้องได้รบักำรพจิำรณำและ
อนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท	หรือที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ตำมประเภทควำมส�ำคัญของรำยกำรต่ำงๆ	(รายละเอียดปรากฎใน	
“นโยบายรายการเกี่ยวโยงกัน”	ปรากฏบนเว็ปไซต์ของบริษัท)

2. นโยบายการใช้ข้อมูลภายในบริษัท
	 บริษัท	 อินเตอร์ลิ้งค์	 คอมมิวนิเคชั่น	 จ�ำกัด	(มหำชน)	 และบริษัทย่อย	(“บริษัทฯ	 ”)	 มีนโยบำยและวิธีกำรดูแลกรรมกำร 
ผูบ้รหิำร	และพนกังำนในกำรน�ำข้อมูลภำยในของบริษัทฯ	ซ่ึงยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะชนไปใช้เพือ่แสวงหำประโยชน์ส่วนตน	ดงันี้

1.	 บริษัทจะให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ	 เกี่ยวกับหน้ำท่ีในกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์
ของ	 บริษัทฯ	 โดยตนเอง	 คู่สมรส	 และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ	 ต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์	 ตำมมำตรำ	59	 และบทก�ำหนดโทษตำมมำตรำ	275	 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรพัย์	พ.ศ.	2535	(รวมท้ังท่ีมกีำรแก้ไขเพิม่เตมิ)	รวมท้ังกำรรำยงำนกำรได้มำหรอืจ�ำหน่ำยหลกัทรพัย์ของ
บรษัิทโดยตน	คูส่มรส	และบุตรท่ียังไม่บรรลนุติภิำวะต่อส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์	
ตำมมำตรำ	246	 และบทก�ำหนดโทษ	 ตำมมำตรำ	298	 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย ์
พ.ศ.	2535	(รวมท้ังท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)

2.	 บริษัทฯ	ก�ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท	รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ	จัดท�ำและเปิดเผย
รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์และรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	ตำมมำตรำ	59	และบทก�ำหนดโทษ	ตำมมำตรำ	275	แห่ง	พระรำช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	(รวมท้ังท่ีมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม)	และจัดส่งส�ำเนำรำยงำนนี้ให้แก่
บริษัท	ในวันเดียวกับวันท่ีส่งรำยงำนต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

3.	 บริษัทฯ	ห้ำมกรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนของบริษัทฯ	ท่ีได้รับทรำบข้อมูลภำยในของบริษัทฯ	น�ำข้อมูลนั้นไป
ใช้ประโยชน์ด้วยกำรซื้อขำยหลักทรัพย์	และบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้นต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวแก่บุคคลอื่นที่อำจน�ำ
ข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์เช่นเดียวกัน	ซ่ึงหำกเกิดกรณีดังกล่ำว	ท้ังผู้ให้ข้อมูลและผู้รับข้อมูลท่ีน�ำไปใช้ประโยชน์อำจ
ต้องมีควำมผิดตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนดไว้	รวมท้ัง	บริษัทฯ	ถือว่ำเป็นควำมผิดทำงวินัยตำมข้อบังคับกำรท�ำงำน	โดย
จะพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี	ได้แก่	กำรตักเตือนด้วยวำจำ	กำรตักเตือนเป็นหนังสือ	ตลอดจนกำรเลิกจ้ำงพ้น
สภำพกำรเป็นพนักงำนด้วยเหตุไล่ออก	ปลดออก	หรือให้ออก	หรือต้องลำออกจำกกรรมกำรแล้วแต่กรณี	เป็นต้น

4.	 บริษัทฯ	 ห้ำมมิให้กรรมกำร	 ผู้บริหำร	 และพนักงำนของบริษัทฯ	 หรืออดีตกรรมกำร	 ผู้บริหำร	 และพนักงำนท่ีลำ
ออกแล้วเปิดเผยข้อมูลภำยใน	หรือควำมลับของบริษัทฯ	ตลอดจนข้อมูลควำมลับของคู่ค้ำของบริษัทฯ	 ท่ีตนได้รับ
ทรำบจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีให้บุคคลภำยนอกรับทรำบ	แม้ว่ำกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวจะไม่ท�ำให้เกิดผลเสียหำยแก่
บริษัทฯ	และลูกค้ำของบริษัทฯ	
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	 กรรมกำร	 ผู้บริหำร	 และพนักงำนของบริษัทฯ	 หรืออดีตกรรมกำร	 ผู้บริหำร	 และพนักงำน	 มีหน้ำท่ีเก็บรักษำควำมลับ
และ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัทฯ	และมีหน้ำท่ีในกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ	เพ่ือประโยชน์กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	
เท่ำนั้น	โดยมิให้ขัดต่อพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์	และตลำดหลักทรัพย์	ท้ังนี้	ห้ำมมิให้กรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนของ	
บริษัทฯ	น�ำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัทฯ	ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอ่ืนท่ีตนเองเป็นผู้ถือหุ้น	กรรมกำร	ผู้บริหำร	
พนักงำนและลูกจ้ำง

 3. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
	 บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคช่ัน	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัทในเครือ	มุ่งม่ันท่ีด�ำเนินธุรกิจตำมหลักธรรมำภิบำลและ
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีโดยให้ควำมส�ำคัญในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน	 รวมท้ังยึดม่ันในหลักคุณธรรม	 ศีลธรรม	 จริยธรรม	
จรรยำบรรณ	 และธรรมำภิบำล	 บริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใส	 และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย	 ท้ังนี้	 บริษัทฯ	 จึงได้
ก�ำหนดแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติท่ีเหมำะสมของกรรมกำร	ท่ีปรึกษำฯ	อนุกรรมกำรผู้บริหำร	และพนักงำนของบริษัทฯ	ใน
จริยธรรมทำงธุรกิจและจรรยำบรรณพนักงำน	ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของบรรษัทภิบำลของบริษัทฯ	เพื่อให้เกิดควำมม่ันใจว่ำ	บริษัทฯ	
มนีโยบำยก�ำหนดแนวปฏบัิต	ิข้อก�ำหนด	และช่องทำงในกำรร้องเรยีน	เพือ่ป้องกนักำรคอร์รปัชนั	รวมถงึกำรตดัสนิใจและด�ำเนนิ
กำรทำงธุรกิจท่ีอำจมีควำมเสี่ยงด้วยกำรคอร์รัปชันได้รับกำรพิจำรณำและปฏิบัติอย่ำงรอบคอบ	 จึงได้จัดท�ำ	 “นโยบำยต่อต้ำน
คอร์รัปชัน”	เป็นลำยลักษณ์อักษรข้ึน	เพื่อให้ยึดเป็นแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนในกำรด�ำเนินธุรกิจ	และสำมำรถพัฒนำองค์กรให้เติบโต	
ต่อเนื่อง	และย่ังยืน	กรรมกำรบริษัท	ผู้บริหำร	และพนักงำน	จะไม่กระท�ำหรือยอมรับกำรคอร์รัปชันทุกรูปแบบท้ังทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม	โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจของบริษัทฯ	ในทุกประเภทและทุกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง	โดยบริษัทฯ	ได้ก�ำหนดแนวปฏิบัต	ิ
มำตรกำรด�ำเนินกำร	และบทบำทหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบ	ตลอดจนจัดให้มีกำรสอบทำน	และทบทวนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำน
คอร์รัปชันอย่ำงสม�่ำเสมอ	เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง	

	 ในปี	2562	บริษัทฯ	ได้ย่ืนเอกสำรขอรับกำร	Certified	CAC	โดยอยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบเอกสำร	ภำยหลังเข้ำร่วมกำร
ประกำศเจตนำรมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ	(Collective	Action	Coalition)	ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต	ตั้งแต่วัน
ท่ี	3	เมษำยน	2561

 4. นโยบายการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด
	 บริษัทฯ	ด�ำเนินธุรกิจภำยใต้หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	และจริยธรรมธุรกิจ	มีควำมโปร่งใส	และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกภำคส่วนอย่ำงเท่ำเทียม	หลีกเลี่ยงกำรกระท�ำอันอำจน�ำไปสู่กำรเลือกปฏิบัติ	หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน	และเพื่อ
ให้สอดคล้องกบันโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน	ดงันัน้จงึก�ำหนดนโยบำยกำรรบั	-ให้ของขวญั	กำรเลีย้ง	หรอืประโยชน์อืน่ใด 
(No-Gift	Policy)	เพ่ือสร้ำงมำตรฐำนท่ีดีในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงโปร่งใส	มีประสิทธิภำพ	เพ่ือกำรเติบโตต่อเนื่องอย่ำงย่ังยืน

 หลักกำร
	 บุคลำกรของบริษัทฯ	ต้องยึดมั่นว่ำ	จะไม่รับ	-	ให้สินบน	หรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคลำกรภำยนอก	โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง
เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ	หำกพิสูจน์ทรำบได้ว่ำมีกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว	ถือว่ำบุคลำกรของบริษัทฯ	มีควำมผิดท้ังตำมระเบียบบริษัทฯ	
และตำมกฎหมำย

 แนวทำงปฏิบัติ
 1. กำรให้ของขวัญ ของท่ีระลึก หรือประโยชน์อ่ืนใด

1.1	 กำรให้ของขวญัหรอืของท่ีระลกึ	ตำมประเพณนียิม	สำมำรถกระท�ำได้โดยต้องไม่ขดัต่อกฎหมำยท่ีเกีย่วข้อง	และ
จำรีตประเพณีท้องถิ่น	เช่น	ส�ำหรับประเทศไทยไม่เกิน	3,000	บำทต่อคนต่อโอกำส	ตำมประกำศคณะกรรมกำร 
ป.ป.ช.	และควรให้ในรูปแบบท่ีช่วยส่งเสริมภำพลักษณ์ของบริษัทดังต่อไปนี้
1.1.1	 ปฏิทิน	ไดอำรี่
1.1.2	 สินค้ำท่ีใช้เป็นสื่อประชำสัมพันธ์
1.1.3	 สินค้ำโครงกำรหลวง	โครงกำรในพระรำชด�ำริ	สินค้ำชุมชนในพ้ืนท่ีปฏิบัติกำรของบริษัทฯ	หรือสินค้ำ

เพื่อกำรกุศล	หรือสำธำรณประโยชน์	หรือสินค้ำท่ีสนับสนุนกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน
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1.2	 กำรให้ของขวัญ	ของท่ีระลึก	ควรด�ำเนินกำรให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันเพ่ือไม่ให้เกิดกำรเลือกปฏิบัติ

1.3	 ไม่ให้ของขวัญ	ของท่ีระลึก	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อ่ืนใด	แก่คู่สมรส	บุตร	หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ	
ลูกค้ำ	คู่ค้ำ	และบุคคลท่ีติดต่อด้วย	เนื่องจำกโดยพฤติกำรณ์ถือว่ำเป็นกำรรับแทน

1.4	 กำรให้ของท่ีระลกึเนือ่งในโอกำสส�ำคญัทำงธรุกจิ	อำทิ	วนัสถำปนำกำรจดัตัง้	กำรลงนำมสญัญำทำงธรุกจิสำมำรถ
กระท�ำได้	แต่หำกมูลค่ำของท่ีระลึกเกินกว่ำ	3,000	บำท	ต้องได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติจำกผู้บริหำรสูงสุดของ
แต่ละบริษัท	หรือตำมระเบียบของบริษัทฯ	ก�ำหนด

 2. กำรเลี้ยงรับรอง
	 กำรใช้จ่ำยส�ำหรับเลี้ยงรับรองทำงธุรกิจ	อำทิ	กำรเลี้ยงรับรองเป็นอำหำร	และเครื่องดื่ม	กำรเลี้ยงรับรองในรูปแบบ
กำรกีฬำ	และกำรใช้จ่ำยอ่ืนๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรปฏิบัติทำงธุรกิจ	หรือเป็นจำรีตทำงกำรค้ำ	รวมถึงกำรให้ควำม
รู้ควำมเข้ำใจทำงธุรกิจ	สำมำรถกระท�ำได้	แต่ต้องเป็นกำรใช้จ่ำยอย่ำงสมเหตุสมผล	และไม่ส่งผลกระทบต่อกำรตัดสินใจ
ในกำรปฏิบัติ	หรือก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

 3. กำรจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงำนของรัฐ หรือเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ

3.1	 กำรจัดกิจกรรม	CSR	ร่วมกับหน่วยงำนของรัฐ	หรือเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ	สำมำรถท�ำได้ตำมควำมเหมำะสม	โดยต้อง
ท�ำในนำมบริษัท	และมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบำย	CSR	ของบริษัทฯ	ท้ังนี้	ควรมีหลักเกณฑ์	แผนงำน	
กำรวัดผลท่ีชัดเจน	และด�ำเนินกำรผ่ำนข้ันตอน	ระเบียบ	ของบริษัทฯ	ท่ีก�ำหนดไว้

3.2	 กำรจัดกิจกรรม	CSR	หรือกิจกรรมใดๆ	ในนำมบริษัทฯ	ต้องยกเว้นท่ีเกี่ยวข้องกับกำรสนับสนุนภำคกำรเมือง

 4. กำรรับของขวัญ ของท่ีระลึก หรือประโยชน์อ่ืนใด

4.1	 บุคลำกรของบริษัทฯ	 งดรับของขวัญ	 ของท่ีระลึก	 หรือประโยชน์อื่นใดในทุกกรณี	 และมีหน้ำท่ีแจ้งให้บุคคล
ภำยนอกทรำบถึงนโยบำยงดรับของขวัญดังกล่ำวอย่ำงท่ัวถึง

4.2	 กรณีท่ีมีควำมจ�ำเป็นต้องรับของขวัญ	 ของท่ีระลึก	 หรือประโยชน์อื่นใด	 และไม่สำมำรถส่งคืนได้ให้บริษัท 
แต่งตั้งหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ	 เพื่อด�ำเนินกำรรวบรวมสิ่งของดังกล่ำว	 และด�ำเนินกำรบริจำคให้บุคคลหรือ
หน่วยงำนภำยนอก	เพื่อกำรกุศลหรือสำธำรณประโยชน์	หรือด�ำเนินกำรตำมระเบียบของบริษัทฯ	ต่อไปเว้นแต่

4.2.1	 กรณีเป็นของบริโภคซ่ึงมีวันหมดอำยุน้อยกว่ำ	1	เดือน	ให้เป็นดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชำส่วนงำนท่ี
ได้รับของขวัญในกำรบริหำรจัดกำร

4.2.2	 กรณีปฏิทิน	 ไดอำรี่	 ท่ีใช้เป็นสื่อประชำสัมพันธ์ของบริษัท	 พนักงำนสำมำรถรับเป็นของขวัญ 
ส่วนตัวได้

4.2.3	 กรณีเป็นกำรรับของขวัญ	 ของท่ีระลึก	 ในนำมองค์กรต่อองค์กร	 เช่น	 กำรลงนำมสัญญำทำงธุรกิจ	
สำมำรถกระท�ำได้	ท้ังนี้	ของขวัญ	ของท่ีระลึกดังกล่ำว	จะต้องเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ	

 5. กำรรับข้อเสนอกำรประชุม อบรม สัมมนำ และเย่ียมชมกิจกำรโดยใช้งบประมำณของคู่ค้ำ

5.1	 กำรรับข้อเสนอกำรประชุม	อบรม	สัมมนำ	และเย่ียมชมกิจกำร	โดยใช้งบประมำณของคู่ค้ำ	สำมำรถกระท�ำได	้
หำกเป็นไปตำมข้อตกลงท่ีระบุในสัญญำแต่ต้องไม่มีลักษณะแฝงกำรท่องเท่ียว

5.2	 กำรรับข้อเสนอกำรประชุม	 อบรม	 สัมมนำ	 และเย่ียมชมกิจกำร	 โดยใช้งบประมำณของคู่ค้ำ	 ในกรณีท่ีไม่ได้
ระบุในข้อตกลงสัญญำ	 สำมำรถกระท�ำได้	 หำกพิจำรณำแล้วว่ำกำรรับข้อเสนอดังกล่ำวมีควำมเหมำะสมเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ท้ังนี้	ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำ	และเป็นไปตำมระเบียบของบริษัทฯ	

5.3	 ไม่รับข้อเสนอเกี่ยวกับกำรอบรม	สัมมนำ	ท่ีมีลักษณะแฝงท่องเท่ียว	โดยปรำศจำกเจตนำในกำรถ่ำยทอดควำมรู ้
อย่ำงแท้จริง
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 6. กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนให้กับเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ
6.1	 กำรสนับสนุนคำ่ใช้จ่ำยในกำรเดินทำง	และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนให้กับเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ	สำมำรถด�ำเนินกำรได้ตำมควำม

เหมำะสม	ท้ังนี้	ต้องเป็นไปตำมระเบียบของบริษัทฯ	ท่ีเกี่ยวข้อง

7. กำรบริจำค และกำรให้กำรสนับสนุนกับหน่วยงำนของรัฐ หรือเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ รวมถึงองค์กรกำรกุศล
	 กำรบริจำค	และให้กำรสนับสนุนแก่องค์กรใดๆ	ต้องด�ำเนินกำรภำยใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

7.1	 เป็นองค์กรท่ีเช่ือถือได้	และ/หรือมีกำรจัดตั้งอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย

7.2	 กำรด�ำเนินกำรต้องกระท�ำในนำมบริษัทฯ	 อย่ำงโปร่งใส	 ถูกต้องตำมกฎหมำย	 และเป็นไปตำมระเบียบของ	
บริษัทฯ	

7.3	 ไม่ควรจ่ำยเงินตรงไปท่ีเจ้ำหน้ำท่ีรัฐหรือบุคคลใดๆ	ในนำมบุคคล	เว้นแต่มีรำยละเอียดระบุในหนังสือขอรับกำร
สนับสนุนชัดเจน	และมีหลักฐำนกำรรับกำรสนับสนุนเป็นลำยลักษณ์อักษร

7.4	 ควรมีกำรติดตำมตรวจสอบ	 เพ่ือให้มั่นใจว่ำกำรบริจำค	 และ/หรือกำรสนับสนุนได้ถูกน�ำไปเพื่อใช้ประโยชน์	 
ของสำธำรณะ	และ/หรือตรงตำมวัตถุประสงค์ของกำรบริจำค	และ/หรือกำรสนับสนุนอย่ำงแท้จริง

	 บุคลำกรของบริษัทฯ	ต้องท�ำควำมเข้ำใจ	และปฏิบัติตำมนโยบำยเรื่อง	กำรรับ	 ให้ของขวัญ	กำรเลี้ยงรับรอง	หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด	หำกพบข้อสงสัยประกำรใด	ให้ติดต่อเลขำนุกำรบริษัทฯ	หรือหน่วยงำน/บุคคลท่ีรับผิดชอบ

 5. มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
	 บริษัทจัดให้มีช่องทำงกำรร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแสเพื่อรับเรื่องร้องเรียน	 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจำกผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม	 ท่ีได้รับผลกระทบ	 หรือมีควำมเสี่ยงท่ีจะได้รับผลกระทบจำกกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท	 หรือจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีของผู้บริหำร	และพนักงำนของบริษัทเกี่ยวกับกำรกระท�ำผิดกฎหมำยหรือไม่ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ	รวมถึงพฤติกรรม
ท่ีอำจส่อถึงกำรทุจริต	รวมถึงกำรกระท�ำท่ีเข้ำข่ำยกำรคอร์รัปชันท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม	โปรดแจ้งมำ
ท่ีบริษัทฯ	เพื่อท�ำกำรสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไป

	 กำรร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแส

	 เมื่อพบเห็นเหตุกำรณ์ท่ีมีกำรฝ่ำฝืน	หรือไม่ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ	รวมถึงกำรกระท�ำท่ีเข้ำข่ำยกำรคอร์รัปชัน	อำจส่อถึง
กำรทุจริต	หรือผิดกฎหมำย	สำมำรถสอบถำมข้อสงสัยหรือส่งข้อร้องเรียนไปยังบุคคลดังต่อไปนี้

1.	 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

2.	 ผู้บังคับบัญชำท่ีตนเองวำงใจในทุกระดับ

3.	 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

4.	 คณะกรรมกำรบริษัท



149บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

 ช่องทำงกำรติดต่อเพื่อแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียน

ช่องทางการติดต่อ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์/ โทรสาร

เลขำนุกำรบริษัท t.thanyarad@interlink.co.th
โทรศัพท์	 0-2666-1111	ต่อ	291
โทรสำร	 0-2666-1193

ประธำนกรรมกำรบริษัท fraud@interlink.co.th

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ chusak@interlink.co.th

 โดยท่ีอยู่ทำงไปรษณีย์ ได้แก่
	 บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)
	 48	อำคำรอินเตอร์ลิ้งค์	ซอยรุ่งเรือง	ถนนรัชดำภิเษก
	 แขวงสำมเสนนอก	เขตห้วยขวำง	กรุงเทพฯ	10310
 

 กระบวนกำรด�ำเนินกำรเม่ือได้รับข้อร้องเรียน
 บริษัทมีแนวปฏิบัติในกำรด�ำเนินกำรเม่ือได้รับเรื่องร้องเรียน ดังนี้

1.	 เมื่อบริษัทฯ	ได้รับกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	ผู้รับเรื่องจะพิจำรณำแต่งตั้งผู้รับ
ผิดชอบเรื่องร้องเรียนตำมควำมเหมำะสม	โดยผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนจะเป็นผู้กลั่นกรอง	ด�ำเนินกำรรวบรวมข้อ
เท็จจรงิท่ีเกีย่วข้อง	สบืสวนข้อเท็จจรงิ	และพิจำรณำวนิจิฉัยควำมผดิท่ีเกีย่วข้องกบักำรฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบัิตติำมจรรยำ
บรรณ	ในกรณีผู้ถูกกล่ำวหำเป็นกรรมกำรฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ	ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนจะต้องย่ืนเรื่องร้องเรียน
เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำวินิจฉัยควำมผิด

2.	 น�ำเสนอกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่เพื่อพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนซ่ึงประกอบด้วยผู้เช่ียวชำญท่ีมีควำมรู้ท่ี
เหมำะสม	และมีควำมเป็นธรรมเพื่อท�ำกำรสอบสวนข้อเท็จจริงจำกกำรร้องเรียน

3.	 คณะกรรมกำรสอบสวนด�ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนท่ีได้รับมำโดยอำศัยกำรสัมภำษณ์และ/
หรือกำรตรวจสอบเอกสำร

4.	 คณะกรรมกำรสอบสวนท�ำกำรประมวลผล	และตัดสินข้อเท็จจริงเพ่ือพิจำรณำข้ันตอนและวิธีกำรจัดกำรท่ีเหมำะสม

5.	 คณะกรรมกำรสอบสวนก�ำหนดมำตรกำรแก้ไข	และบรรเทำควำมเสยีหำยให้กบัผูท่ี้ได้รบัผลกระทบ	โดยค�ำนงึถงึควำม
เดอืดร้อนเสยีหำยโดยรวมท้ังหมด	และรำยงำนผลต่อกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่เพือ่รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษัิททรำบ

6.	 คณะกรรมกำรสอบสวนรำยงำนผลลัพธ์ให้ผู้ร้องเรียนทรำบ	หำกผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง

	 โดยในปี	2562	ไม่ปรำกฏว่ำมีข้อร้องเรียนเข้ำมำแต่อย่ำงใด

 มำตรกำรคุ้มครองกำรตอบโต้ และบรรเทำควำมเสียหำยแก่ผู้รำยงำน ผู้ร้องเรียนหรือผู้ท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำน
กำรฝ่ำฝืนหรือละเมิดจรรยำบรรณ

	 ผู้รำยงำน	ผู้ร้องเรียน	หรือผู้ท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับควำมคุ้มครองและควำมเป็นธรรมจำก
กำรแจ้งข้อมูลหรือเบำะแสท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัทเกี่ยวกับกำรทุจริต	 กำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบท่ีออกโดย
หน่วยงำนรัฐ	รวมถึงกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมระเบียบ	ข้อบังคับ	หรือจรรยำบรรณของบริษัทท่ีก�ำหนดไว้	ดังนี้

1.	 ผู้รำยงำน	ผู้ร้องเรียน	หรือผู้ท่ีให้ควำมร่วมมือสำมำรถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยช่ือตนเองได้	หำกเห็นว่ำกำรเปิดเผยนั้น
จะท�ำให้เกิดควำมไม่ปลอดภัย	หรือเกิดควำมเสียหำยใดๆ	แต่หำกมีกำรเปิดเผยตนเองจะท�ำให้บริษัทสำมำรถรำยงำน
ผลลัพธ์ให้ทรำบหรือบรรเทำควำมเสียหำยได้สะดวกและรวดเร็วย่ิงข้ึน

2.	 บริษัทถือว่ำข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเป็นควำมลับ	และจะเปิดเผยเฉพำะกรณีท่ีจ�ำเป็นแก่ผู้ท่ีมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรแก้ไข
ปัญหำ	โดยค�ำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำมเสียหำยของผู้รำยงำนหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง
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3.	 กรณท่ีีผูร้้องเรยีนเห็นว่ำตนอำจได้รบัควำมไม่ปลอดภยั	หรอือำจเกดิควำมเดอืดร้อนเสยีหำยผูร้้องเรยีนสำมำรถร้องขอ
ให้บริษัทก�ำหนดมำตรกำรคุ้มครองท่ีเหมำะสมได้	 หรือบริษัทอำจก�ำหนดมำตรกำรคุ้มครองให้แก่ผู้ร้องเรียนโดยไม่
ต้องร้องขอก็ได้	หำกเห็นว่ำเป็นเรื่องท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดควำมเดือดร้อนเสียหำย	หรือควำมไม่ปลอดภัย

4.	 ผู้ท่ีได้รับควำมเดือดร้อนเสียหำยจะได้รับกำรบรรเทำควำมเสียหำยด้วยกระบวนกำรท่ีมีควำมเหมำะสมและเป็นธรรม

 6. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 คณะกรรมกำรบริษัท	ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรป้องกันควำมขัดแย้งของผลประโยชน์	จึงได้ก�ำหนดนโยบำยเพ่ือดูแล
และจัดกำรควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดข้ึนได้ระหว่ำงบริษัทกับบริษัทย่อย	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	อำทิ	ฝ่ำยจัดกำร	
คณะกรรมกำร	หรือผู้ถือหุ้น	รวมไปถึงกำรป้องกันกำรใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน	ข้อมูล	และโอกำสของบริษัท	และกำร
ท�ำธุรกรรมกับผู้ท่ีมีควำมสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะท่ีไม่สมควร	โดยมีนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติดังนี้

1.	 บริษัทฯ	 มีมำตรกำรกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	 คณะกรรมกรบริษัทจะมีกำรดูแลอย่ำงรอบคอบ	
กรณีท่ีมีรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	 โดยมีกำรก�ำหนดนโยบำยและข้ันตอนกำรอนุมัติรำยกำรท่ี
เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรไว้ในระเบียบอ�ำนำจอนุมัติ	 กำรด�ำเนินกำร	และ/หรือขออนุมัติจำกผู้ถือหุ้นตำม 
ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และประกำศต่ำงๆ	 โดยรำคำ	 และเงื่อนไขเสมือนท�ำรำยกำรกับ
บุคคลภำยนอกทุกกรณี

2.	 กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในลักษณะท่ีเป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน	คณะกรรมกำรบริษัท	ได้มีกำรก�ำหนด
แนวทำงในกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในลักษณะท่ีเป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินไว้ในตำรำงก�ำหนดอ�ำนำจ
หน้ำท่ี	ท่ีผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท

3.	 คณะกรรมกำรบริษัทน�ำเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 เป็นผู้พิจำรณำอนุมัติรำยกำรระหว่ำงกัน	 โดยจะต้องมีกรรมกำร
อิสระ	หรือกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทด้วย

4.	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	 เป็นผู้จัดท�ำรำยงำน	 และค�ำนวณรำยกำรเพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท	 เกี่ยวกับ
รำยกำรท่ีมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	 และรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน	อย่ำงทันเวลำ	และได้ร่วมพิจำรณำกลั่นกรอง
ก่อนน�ำเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำต่อไป	 โดยบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ไม่มี
สิทธิออกเสียงหรืออนุมัติรำยกำรนั้น	ไม่ว่ำจะด�ำรงในต�ำแหน่งใดก็ตำม

5.	 คณะกรรมกำรบริษัท	ก�ำหนดนโยบำยให้กรรมกำร	กรรมกำรบริหำร	และผู้บริหำร	(ตำมค�ำนิยำมของ	ก.ล.ต.	และ
ตลท.)	ซ่ึงรวมถึงจ�ำนวนหลักทรัพย์ท่ีถือครองของบุคคลท่ีมีควำมเกี่ยวข้องตำมมำตรำ	59	แห่ง	พระรำชบัญญัติหลัก
ทรัพย์	และตลำดหลกัทรพัย์ฯ	มหีน้ำท่ีในกำรรำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษัิทฯ	ในกำรประชมุคณะกรรมกำร
บริษัททุกครั้ง	โดยก�ำหนดให้เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้สรุปรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์	และกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือ
หลักทรัพย์ฯ	เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือรับทรำบ

6.	 ในกรณีท่ีมีกำรท�ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีเข้ำข่ำยจะต้องเปิดเผยข้อมูล	หรือขออนุมัติจำกผู้ถือหุ้นตำมข้อก�ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์	และตลำดหลักทรัพย์	ก่อนกำรท�ำ
รำยกำร	บริษัทฯ	 ได้มีกำรเปิดเผยรำยละเอียด	 อำทิ	 ช่ือ	 ควำมสัมพันธ์ของบุคคลท่ีเกี่ยวโยง	นโยบำยกำรก�ำหนด
รำคำมูลค่ำของรำยกำร	 เหตุผลของกำรท�ำรำยกำร	 รวมท้ังควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับรำยกำรดัง
กล่ำวให้ผู้ถือหุ้นทรำบอย่ำงชัดเจน

7.	 คณะกรรมกำรบริษัท	ก�ำหนดให้กรรมกำร	ผู้บริหำร	และบุคคลท่ีมีควำมเกี่ยวข้อง	(ตำมค�ำนิยำมของส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์)	และจัดท�ำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนและจัดส่งให้กับบริษัทฯ	
และให้เลขำนุกำรบริษัทหรือแผนกตรวจสอบภำยใน	สรุปรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร	ผู้บริหำรและบุคคล
ท่ีเกี่ยวข้องของบริษัทฯ	รวมถึงรำยกำรท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลง	ต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือรับทรำบเป็นประจ�ำ
ปีละครั้ง	หรือแล้วแต่กรณี
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8.	 คณะกรรมกำรบริษัท	ก�ำหนดให้มีกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันท่ีมีสำระส�ำคัญอย่ำงครบถ้วน	ได้แก่รำยละเอียดช่ือ
บุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	ควำมสัมพันธ์	ลักษณะของรำยกำร	เงื่อนไข	นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ	
และมูลค่ำรำยกำร	 เหตุผลควำมจ�ำเป็น	 และควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	และ/หรือคณะกรรมกำรบริษัท	
ไว้ในรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ	และ/หรือแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี	(แบบ	56-1)	และรำยงำน
ประจ�ำปีของบริษัทฯ	 อย่ำงโปร่งใสคณะกรรมกำรบริษัท	 ก�ำหนดให้กรรมกำร	 ผู้บริหำรและพนักงำนท่ีได้รับทรำบ
ข้อมูลภำยใน	ไม่ท�ำกำรซ้ือหรือขำยหลักทรัพย์ของบริษัท	ในช่วง	1	เดือน	ก่อนงบกำรเงินเผยแพร่ต่อสำธำรณชน

 7. นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
	 บริษัท	 อินเตอร์ลิ้งค์	 คอมมิวนิเคชั่น	 จ�ำกัด	(มหำชน)	 มีอุดมกำรณ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรมยึดมั่นในควำมรับ
ผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตำมหลักบรรษัทภิบำลและจรรยำบรรณ	 ในด้ำนกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 จึงให้
ควำมส�ำคัญต่อกำรส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	โดยสนับสนุนและปฏิบัติตำมกฎหมำย	ข้อบังคับ	
ตำมมำตรฐำนท้ังในระดับประเทศและสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนอย่ำงเคร่งครัด	 โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกำรสนับสนุนและปฏิบัติ
ตำมข้อตกลง	 ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน	(United	Nations	Universal	Declaration	of	Human	Rights	:	UNDHR)	
และปฏิญญำว่ำด้วยหลักกำรและสิทธิข้ันพื้นฐำนในกำรท�ำงำนขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ	(The	International	Labor	
Organization	(ILO)	Declaration	on	Fundamental	Principles	and	Rights	at	Work)	ท�ำให้มั่นใจได้ว่ำกำรด�ำเนินธุรกิจของ	
บรษัิทฯ	ปลอดจำกกำรละเมิดสทิธมินษุยชน	คณะกรรมกำรฯ	จงึเห็นสมควรให้ก�ำหนดนโยบำยและแนวปฏบัิตด้ิำนสทิธมินษุยชนข้ึน 
เพื่อป้องกันกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทำงธุรกิจของบริษัทฯ	รวมถึงห่วงโซ่อุปทำนและคู่ค้ำทำงธุรกิจ

 นิยำมศัพท์
	 สิทธิมนุษยชน	(Human	Rights)	 หมำยถึง	 สิทธิข้ันพื้นฐำนท่ีมนุษย์ทุกคนได้รับกำรรับรองหรือคุ้มครองให้ไม่ถูกเลือก
ปฏิบัติเพียงเพรำะควำมแตกต่ำงทำงกำย	จิตใจ	เช้ือชำติ	สัญชำติ	ศำสนำ	เพศ	ภำษำ	อำยุ	สีผิว	กำรศึกษำ	สถำนะทำงสังคม
หรือเรื่องอ่ืนใดตำมกฎหมำยของแต่ละประเทศ	และตำมสนธิสัญญำท่ีแต่ละประเทศมีพันธกรณีจะต้องปฏิบัติตำม	

 ขอบเขต
	 นโยบำยฉบับนี้ใช้ในกำรด�ำเนนิธรุกจิของ	บรษัิท	อินเตอร์ลิง้ค์	คอมมิวนเิคชัน่	จ�ำกดั	(มหำชน)	และกลุม่บรษัิท	อินเตอร์ลิง้ค์ 
รวมท้ังกลุ่มคู่ค้ำและพันธมิตรธุรกิจ	 เพื่อจะสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจ	 และส่งเสริมให้	 ผู้เกี่ยวข้องใน 
ห่วงโซ่อุปทำนเคำรพต่อสิทธิมนุษยชน

 แนวทำงปฏิบัติ
	 เพ่ือส่งเสรมิให้เกดิกำรเคำรพสทิธมินษุยชนท่ัวท้ังองค์กร	และสร้ำงควำมเช่ือม่ันให้พนกังำนทุกคนและผูมี้ส่วนได้เสยีทุกกลุม่ 
ได้รับกำรปฏิบัติ	 ปกป้อง	 และเคำรพสิทธิข้ันพ้ืนฐำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม	 หลีกเลี่ยงกำรกระท�ำท่ีเป็นกำรละเมินสิทธิ
มนุษยชน	บริษัทฯ	จึงมีกำรก�ำหนดนโยบำยสิทธิมนุษยชน	โดยมีแนวทำงปฏิบัติดังนี้

 » สิทธิแรงงำนของพนักงำน	 บริษัทมีกำรปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเป็นธรรม	 ยอมรับและให้คุณค่ำในควำมแตกต่ำง
ของมนุษย์	 เปิดรับควำมหลำกหลำย	 ไม่เลือกปฏิบัติและห้ำมเลือกปฏิบัติต่อพนักงำนหรือผู้สมัครงำนบนพื้นฐำนของ
อำยุ	ชำติพันธุ์	เพศ	สีผิว	กำรศึกษำ	ศำสนำ	ควำมเช่ือ	ประเทศท่ีมำ	สถำนะพลเมือง	รสนิยมทำงเพศ	ควำมบกพร่อง
ทำงร่ำงกำยหรือจิตใจ	ตลอดจนสถำนะทำงสังคม	และปฏิบัติต่อทุกคนอย่ำงมีศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์	 และควำมเคำรพ 
ต่อชีวิตส่วนตัว	ให้กำรสนับสนุน	มำตรกำรต่ำงๆ	ท่ีจะน�ำไปสู่กำรขจัดกำรใช้แรงงำนบังคับหรือไม่สมัครใจและแรงงำนเด็ก	
นอกจำกนี้บริษัทฯ	ได้ให้ควำมส�ำคัญกับสิทธิท่ีเท่ำเทียมกันของสตรี	ภำยใต้พิธีสำรเลือกรับอนุสัญญำว่ำด้วยกำรขจัดกำร
เลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	(Convention	on	the	Elimination	of	all	Forms	of	Discrimination	against	Women)	
โดยให้ควำมส�ำคัญและเคำรพเสรีภำพในเรื่องสัญชำติ	สถำนภำพทำงสังคม	สุขภำพ	กำรศึกษำ	สิทธิในกำรท�ำงำน	ชนชั้น
ทำงสังคม	ลักษณะเช้ือชำติ	เป็นต้น	โดยบริษัทจะมุ่งม่ันรักษำไว้ซ่ึงสภำพกำรท�ำงำนท่ีเป็นธรรม	เป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำร
ด�ำเนินธุรกิจและด้ำนอ่ืนๆ	ท่ีเป็นไปตำมสิทธิมนุษยชน	รวมท้ังเปิดโอกำสให้พนักงำนแสดงควำมคิดเห็นในทุกเรื่องรวมถึง
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน
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 » สิทธิลูกค้ำ	บริษัทให้ควำมส�ำคัญ	ในกำรรักษำควำมเป็นส่วนตัวของลูกค้ำอย่ำงเคร่งครัด	โดยมีระบบกำรจัดเก็บข้อมูล
ลกูค้ำอย่ำงปลอดภยั	มมีำตรกำรรกัษำควำมลบัของลกูค้ำ	ไม่ส่งต่อข้อมูลโดยไม่ได้รบัควำมยินยอมจำกลกูค้ำและไม่น�ำข้อมลู 
ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ	โดยบริษัทจะมุ่งเน้นและพัฒนำมำตรฐำนในกำรดูแล	ปกป้องข้อมูลของ
ลกูค้ำให้มปีระสทิธภิำพมำกท่ีสดุ	โดยมีนโยบำยกำรใช้ข้อมลูภำยในบรษัิท	และกำรควบคมุภำยใน	เป็นแนวทำงในกำรปฏบัิติ

 » สิทธิคู่ค้ำและพันธมิตรธุรกิจ	 บริษัทจะขำยสินค้ำและให้บริกำรท่ีสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล	 บริษัทฯ	 จะรักษำ
มำตรฐำนสูงสุดทำงด้ำนจริยธรรมทำงธุรกิจ	 ศักดิ์ศรีส่วนบุคคล	และมุ่งหวังให้คู่ค้ำและพันธมิตรเคำรพในสิทธิมนุษยชน	
และด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎ	ระเบียบต่ำงๆ	ของบริษัท	และสอดคล้องกับจรรยำบรรณบริษัท	(Code	of	Conduct)	
เพื่อป้องกันกำรเข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนกำรด�ำเนินงำนท่ีอำจก่อให้เกิดหรือละเมินสิทธิมนุษยชน	พร้อมท้ังส่งเสริม
กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน	 ด้วยกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนต่ำงๆ	 อย่ำงเคร่งครัด	 และ
ก�ำชับในเคำรพกฎหมำยและกฎระเบียบเหล่ำนี้ตลอดห่วงโซ่อุปทำน	 นอกจำกนี้ได้สนับสนุนให้คู่ค้ำและพันธมิตรธุรกิจมี
ส่วนร่วมในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม	 และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม	 เพ่ือเสริมสร้ำงวัฒนธรรมแห่งกำรเคำรพ
ซ่ึงกันและกัน	รวมท้ังพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันอย่ำงต่อเนื่อง

 » สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม	บริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินธุรกิจท่ีรับผิดชอบต่อชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	
โดยมีนโยบำยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	เป็นแนวทำงปฏิบัติเพื่อใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน	สังคม	
และสิง่แวดล้อม	น้อยท่ีสดุ	โดยปฏบัิตติำมกฎหมำย	ระเบียบข้อบังคบัและข้อก�ำหนดด้ำนสิง่แวดล้อม	ในกจิกรรมต่ำงๆ	ของ	
บริษัทฯ	อย่ำงต่อเนื่องและเคร่งครัด	นอกจำกนี้บริษัทยังให้ควำมส�ำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่ำงเหมำะสม 
เคำรพสิทธิและ	 ปฏิบัติต่อ	 ผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงเป็นธรรม	 เพ่ือปกป้องกำรกระท�ำท่ีอำจละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วน
ได้เสียอย่ำงเหมำะสม

	 	บริษัทฯ	มีกำรด�ำเนินติดตำม	ตรวจสอบ	ประเมินควำมเสี่ยงและผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชน	อย่ำงสม�่ำเสมอ	พร้อม
ก�ำหนดแนวทำงหรือมำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม	ด้วยกำรให้ทุกหน่วยงำนมีหน้ำท่ีก�ำกับดูแล
และบริหำรควำมเสีย่งท่ีอยู่ในควำมรบัผดิชอบของตน	โดยบรษัิทพฒันำช่องทำงกำรสือ่สำรแบบสองทำงเพือ่ส่งเสรมิควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ	และกำรปฏิบัติตนต่อกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน	รวมท้ังกำรเปิดโอกำสให้พนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถ
แสดงควำมคิดเห็น	สะท้อน	ปัญหำ	แจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน	ในกรณีมีเหตุกำรณ์หรือกำรกระท�ำท่ีอำจเข้ำข่ำยละเมิด
สิทธิมนุษยชน

 8. จรรยาบรรณ (Code of Conduct) 
	 คณะกรรมกำร	บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคช่ัน	จ�ำกัด	(มหำชน)	ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีด ี
บริษัทฯ	จึงได้จัดให้มีนโยบำยจรรยำบรรณส�ำหรับกรรมกำร	นักลงทุนสัมพันธ์	พนักงำน	และผู้บริหำรของบริษัทฯ	 ข้ึนตั้งแต่
ปี	2560	เพื่อให้พนักงำนทุกท่ำน	ยึดถือและปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด	และเป็นมำตรฐำนเดียวกัน	โดยต้องศึกษำและท�ำควำม
เข้ำใจ	 และปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ	 ท้ังกำรปฏิบัติท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษร	 และกำรปฏิบัติตำมหน้ำท่ีตำมหลักจริยธรรม	 ซ่ึงเรำ
ถือว่ำกำรมีจริยธรรม/จรรยำบรรณทำงธุรกิจ	 เป็นทรัพย์สินท่ีมีค่ำย่ิงของบริษัท	 โดยได้ประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน	 พร้อมท้ัง
เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	โดยมีแนวทำงกำรส่งเสริมให้เกิดกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ	รวมถึงมีกำรติดตำมกำรปฏิบัติ
ตำมจรรยำบรรณ	ดังนี	้
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• จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
	 บริษัท	 อินเตอร์ลิ้งค์	 คอมมิวนิเคช่ัน	 จ�ำกัด	(มหำชน)	 ได้จัดท�ำจรรยำบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเพื่อให้นักลงทุน
สัมพันธ์ยึดถือเป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีได้อย่ำงถูกต้อง	 และเหมำะสมโดยมีแนวทำงท่ีจะช่วยให้นักลงทุน
สัมพันธ์ปฏิบัติหน้ำท่ีได้สอดคล้องกับหลักกำรพ้ืนฐำน	โดยแนวปฏิบัตินี้เป็นตัวอย่ำงเพียงส่วนหนึ่ง	บริษัทฯ	ควรพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมและอำจก�ำหนดแนวปฏิบัติอ่ืนๆ	เพิ่มเติมท่ีจะช่วยให้กำรปฏิบัติงำนนักลงทุนสัมพันธ์เป็นไปอย่ำงเท่ำเทียม
และเป็นธรรม	อันจะท�ำให้เกิดกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับบริษัท	และสร้ำงควำมม่ันใจให้กับผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	สำธำรณชน	
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
 กำรเปิดเผยข้อมูลท่ีส�ำคัญและจ�ำเป็น อย่ำงถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลำ

1.	 นักลงทุนสัมพันธ์ต้องเปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้อง	 เพียงพอ	 และทันเวลำ	 โดยปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดของหน่วยงำน
ทำงกำร	เช่น	ส�ำนักงำน	ก.ล.ต.	และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.	 นักลงทุนสัมพันธ์ควรใช้วิจำรณญำณในกำรให้ข้อมูลต่ำงๆอย่ำงระมัดระวังและรอบคอบ	 โดยนักลงทุนสัมพันธ์
สำมำรถปฏิเสธท่ีจะให้ข้อมูลได้	หำกพิจำรณำแล้วเห็นว่ำข้อมูลดังกล่ำวเป็นควำมลับ	ทำงกำรค้ำหรือเป็นข้อมูล
ท่ีอำจท�ำให้บริษัทเสียควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได้

3.	 นักลงทุนสัมพันธ์ควรพิจำรณำกำรให้ข้อมูลต่ำงๆให้มีควำมชัดเจน	 และมีรำยละเอียดเพียงพอต่อกำรท�ำควำม
เข้ำใจ	 เช่น	 กำรช้ีแจงข้อมูลหรือเหตุผลท่ีท�ำให้ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทเปลี่ยนแปลง	 มำกกว่ำร้อยละ	20	
และ/หรือ	 ข้อมูลใน	MD&A	 ควรมีค�ำอธิบำยท่ีชัดเจนท�ำให้เข้ำใจถึงท่ีมำท่ีไปและเหตุผลของกำรเปลี่ยนแปลง
ของตัวเลขต่ำงๆ	ได้	

4.	 ในกรณีท่ีมีข่ำวลือหรือข่ำวรั่ว	 นักลงทุนสัมพันธ์ควรรีบด�ำเนินกำร	 ช้ีแจงข้อเท็จจริงให้แก่สำธำรณะ	 โดยปฏิบัติ
ตำมข้อก�ำหนดของ	ตลำดหลักทรัพย์ฯ	เกี่ยวกับกำรเปิดเผยสำรสนเทศของบริษัท	จดทะเบียน	

5.	 นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง	ด้วยเจตนำรมณ์ในกำรผลักดันให้มีกำรซ้ือหุ้นของบริษัท

6.	 นักลงทุนสัมพันธ์ควรก�ำหนดช่องทำงกำรเปิดเผยข้อมูลหรือแหล่ง	 ข้อมูลให้กับผู้ใช้ข้อมูลได้รับทรำบอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน

 กำรดูแลและรักษำข้อมูลภำยใน 
1.	 บริษัทจดทะเบียนควรก�ำหนดแนวทำงในกำรดูแลข้อมูลภำยใน	 เช่น	 ก�ำหนดและจ�ำกัดบุคคลท่ีสำมำรถเข้ำถึง

ข้อมูลภำยในได้	โดยนักลงทุนสัมพันธ์ท่ีมีสิทธิ์เข้ำถึงข้อมูลภำยในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกลำ่วให้บุคคลอื่นทรำบ
จนกว่ำจะมีกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะ	ตำมกฎเกณฑ์ต่ำงๆ	แล้ว	

2.	 นักลงทุนสัมพันธ์ต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับกำรดูแลข้อมูลภำยในให้ถูกต้อง	 เช่น	 ข้อมูลท่ีมีนัย
ส�ำคัญต่อผลกำรด�ำเนิน	งำนควรมีกำรเปิดเผยผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์ฯ	ให้ทรำบท่ัวกันก่อนมีกำรเปิด
เผยให้กับผู้ลงทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพำะเจำะจง

3.	 บริษัทจดทะเบียนควรก�ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรซ้ือขำยหุ้นของบริษัทให้แก่นักลงทุนสัมพันธ์	 เช่น	 ก�ำหนดช่วง
เวลำในกำรห้ำมซ้ือ	 ขำยหุ้น	 และกำรรำยงำนกำรซ้ือขำยหุ้นให้แก่ฝ่ำย	Compliance	 หรือหน่วยงำนอ่ืนใดท่ีได้
รับมอบหมำย	เช่น	เลขำนุกำรบริษัท	เป็นต้น

4.	 นักลงทุนสัมพันธ์ควรก�ำหนดช่วงเวลำงดรับนัดหรือตอบค�ำถำม	เกี่ยวกับผลประกอบกำรในอนำคตอันใกล้ให้แก่ 
นกัวเิครำะห์และ	นกัลงทุน	(Quiet	Period)	ท้ังนี	้เนือ่งจำกนกัลงทุนสมัพนัธ์ของ	แต่ละบรษัิทจะเริม่รบัรูข้้อมูลงบกำร
เงินในช่วงเวลำที่แตกต่ำงกัน	ดังนั้น	นักลงทุนสัมพันธ์จึงควรพิจำรณำก�ำหนดช่วงเวลำ	Quiet	Period	ให้เหมำะสม 
และใกล้เคียงกับช่วงเวลำท่ีเริ่มรับทรำบตัวเลขให้มำกท่ีสุด	เช่น	อย่ำงน้อย	2	สัปดำห์	ก่อนเปิดเผยงบกำรเงิน

5.	 กรณีมีกำรจัดประชุมนักวิเครำะห์ก่อนประกำศงบกำรเงิน	(Earnings	Preview)	นักลงทุนสัมพันธ์ควรด�ำเนินกำร
ให้แล้วเสร็จก่อนช่วง	Quiet	Period	และควรระมัดระวังในกำรให้ข้อมูล	โดยต้องไม่ให้ข้อมูล	ใดๆ	ท่ีมีข้อก�ำหนด
ห้ำมเอำไว้	เช่น	ตัวเลขประมำณกำรรำยได้และ	ก�ำไรของงวดกำรเงินนั้นๆ
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  กำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม 
1.	 นักลงทุนสัมพันธ์ต้องเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกำสเข้ำถึงข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกัน	ท้ังนี้	รูปแบบกิจกรรม

ท่ีจัดให้บุคคลแต่ละกลุ่มอำจแตกต่ำงกันได้ตำมควำมเหมำะสม	 แต่ข้อมูลท่ีให้ต้องเป็นข้อมูลท่ีเท่ำเทียมกันและ
ไม่ท�ำให้ฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดเสียเปรียบหรือ	เสียโอกำสในกำรลงทุน	

2.	 นักลงทุนสัมพันธ์ควรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสียติดต่อและสอบถำมข้อสงสัยได้ตำมควำมเหมำะสม	โดยไม่เลือก
ปฏิบัติท่ีจะติดต่อแต่เฉพำะบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเป็นพิเศษ	

3.	 นักลงทุนสัมพันธ์ควรเปิดเผยข้อมูลท่ีน�ำเสนอในกำรประชุมเฉพำะกลุ่มให้สำธำรณะรับทรำบโดยท่ัวกันและทันที
ท่ีสำมำรถท�ำได้	เช่น	ควรน�ำ	Roadshow	Presentation	และ	Analyst	Presentation	มำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัทภำยหลังจำกกำรประชุมเสร็จสิ้นโดยเร็ว	

4.	 นักลงทุนสัมพันธ์ควรใช้ควำมระมัดระวังในกำรสื่อสำรข้อมูลผ่ำนทำงเครือข่ำยทำงสังคม	(Social	Network)	โดย
นักลงทุนสัมพันธ์	สำมำรถติดตำมข้อมูลข่ำวสำรเพื่อช่วยให้เข้ำใจมุมมองของ	นักลงทุนได้	แต่หำกพบประเด็นท่ี
ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อน	และจ�ำเป็นต้องช้ีแจง	นักลงทุนสัมพันธ์ควรแจ้งข้อมูลผ่ำนทำงระบบของตลำด
หลักทรัพย์ฯ	ให้ทุกฝ่ำยรับทรำบโดยท่ัวกัน	เพ่ือ	ป้องกันปัญหำกำรให้ข้อมูลเฉพำะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

  นักลงทุนสัมพันธ์ควรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
  1. กำรปฏิบัติต่อนักลงทุน

• นักลงทุนสัมพันธ์ควรปฏิบัติต่อนักลงทุนทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน	ไม่ว่ำจะเป็นนักลงทุนรำยใหญ่หรือรำยเล็ก
• นักลงทุนสัมพันธ์ควรให้โอกำสแก่นักลงทุนรำยบุคคลได้เข้ำ	ถึงข้อมูลในระดับท่ีเท่ำเทียมกับนักวิเครำะห์และ

นักลงทุน	สถำบัน	
• นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรเลือกปฏิบัติในกำรรับนัดประชุม	(One-on-One	Meeting)	 กับ	 นักลงทุนสถำบัน

หรือกลุ่มนักลงทุน	หำกไม่สำมำรถรับนัดได้ทุกกลุ่ม	นักลงทุนสัมพันธ์	ควรก�ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรรับนัด
ท่ีชัดเจนและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำย

• ในกำรจัดกิจกรรมให้แก่นักลงทุน	 เช่น	 กำรเย่ียมชมกิจกำร	 และกำรพบปะนักลงทุน	นักลงทุนสัมพันธ์ควร
ด�ำเนินกำร	โดยพิจำรณำถึงประโยชน์ของบริษัทและควำมคุ้มค่ำของ	ทรัพยำกรท่ีจะใช้เป็นท่ีตั้ง	

  2. กำรปฏิบัติต่อนักวิเครำะห์ 
• ในกำรจัดประชุมนักวิเครำะห์	(Analyst	Meeting)	 นักลงทุนสัมพันธ์ควรเชิญและเปิดโอกำสให้นักวิเครำะห์

จำกทุกบริษัทหลักทรัพย์ได้เข้ำร่วมอย่ำงเท่ำเทียมกัน
• นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรให้สิ่งของตอบแทนหรือของขวัญแก่นักวิเครำะห์เพื่อจูงใจหรือโน้มน้ำวให้เขียน 

บทวิเครำะห์	ให้แก่บริษัท	และ/หรือ	ให้เขียนบทวิเครำะห์ในเชิงบวกเท่ำนั้น
• นักลงทุนสัมพันธ์ควรเคำรพในผลงำนและควำมเห็นของ	นักวิเครำะห์	แต่สำมำรถช้ีแจงข้อเท็จจริงท่ีถูกต้อง

ได้	หำกเห็นว่ำ	มีกำรใช้หรือให้ข้อมูลท่ีคลำดเคลื่อน	

  3. กำรปฏิบัติต่อสื่อมวลชน 
• นักลงทุนสัมพันธ์ควรให้ข้อมูลและเปิดโอกำสให้สื่อมวลชน	ได้รับทรำบข้อมูลตำมควำมเหมำะสม	
• นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรใช้เงื่อนไขในกำรท�ำธุรกิจกับสื่อมวลชน	เช่น	กำรลงโฆษณำในสื่อ	เพ่ือให้สื่อมวลชน

น�ำ	เสนอข่ำวหรือให้ควำมเห็นในเชิงบวกแก่บริษัท	
• นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรให้สิ่งของตอบแทนหรือของขวัญแก่สื่อมวลชนเพื่อจูงใจหรือโน้มน้ำวให้สื่อมวลชน

เขียน	บทควำมหรือข่ำวให้แก่บริษัทในเชิงสร้ำงข่ำวท่ีไม่เป็นจริง	
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  4. กำรปฏิบัติต่อหน่วยงำนทำงกำร 
• นักลงทุนสัมพันธ์ควรให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลแก่	หน่วยงำนทำงกำรตำมท่ีถูกร้องขอ
• นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรให้ของขวัญแก่เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วย	 งำนทำงกำรเพื่อให้ควำมช่วยเหลือใดๆ 

เป็นกรณีพิเศษ	

  5. กำรปฏิบัติต่อบุคคลภำยในองค์กร
• นักลงทุนสัมพันธ์ควรประสำนงำนให้ผู้บริหำรของบริษัทได้พบปะกับผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆ	ตำมโอกำสท่ีสมควร	

นักลงทุนสัมพันธ์ควรรำยงำนให้คณะกรรมกำรและผู้บริหำร	ได้รับทรำบถึงข้อมูลต่ำงๆ	ท่ีจะช่วยสร้ำงมูลค่ำ
เพิ่มให้แก่องค์กร	เช่น	ผลกำรด�ำเนินกิจกรรมด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์	ควำมเห็นจำกนักวิเครำะห์และนักลงทุน	
และข้อมูลควำมเคลื่อนไหวในตลำดทุน	เป็นต้น	

• นักลงทุนสัมพันธ์ควรเป็นสื่อกลำงของบริษัทในกำรสื่อสำร	ให้พนักงำนในองค์กรได้รับทรำบถึงจรรยำบรรณ
นักลงทุนสัมพันธ์	 เพื่อให้พนักงำนได้มีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติเช่น	 เดียวกันกับนักลงทุนสัมพันธ์	 เช่น	 เรื่อง
กำรดูแลและรักษำข้อมูลภำยใน	เป็นต้น

  6. กำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ เช่น สถำบันกำรเงินและบริษัท Credit Rating 
• นักลงทุนสัมพันธ์ควรให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ	ใน	ระดับท่ีเท่ำเทียมกัน	ยกเว้นแต่มีควำมจ�ำเป็นอ่ืนใด

ในกำร	ด�ำเนินธุรกิจ	เช่น	ต้องให้ข้อมูลภำยในประกอบกำรขอสินเช่ือโครงกำรจำกสถำบันกำรเงิน	ในกรณีนี	้
นักลงทุนสัมพันธ์ต้องด�ำเนินกำรด้วยควำมระมัดระวังและต้องขอให้	ผู้ท่ีได้รับข้อมูลภำยในลงนำมในสัญญำ
รักษำควำมลับไว้ด้วย

  กำรปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต
1.	 นักลงทุนสัมพันธ์ควรหลีกเลี่ยงกำรกระท�ำใดๆ	อันเป็นกำรขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท	เช่น	กำรใช้ทรัพย์สิน

หรือข้อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตน

2.	 นกัลงทุนสมัพันธ์ไม่ควรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนจำกควำมสมัพนัธ์และข้อมลูท่ีได้จำกกำรท�ำหน้ำท่ีนกัลงทุน
สัมพันธ์ให้แก่บริษัท

3.	 นกัลงทุนสมัพนัธ์ต้องไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน	ไม่ว่ำจะเป็นในรปูแบบใดกต็ำม	ในกำรเลอืกด�ำเนนิกจิกรรม
หรือเข้ำร่วมกิจกรรมกับหน่วยงำนภำยนอก	เช่น	กำรเลือกเข้ำร่วม	Roadshow	กับเฉพำะบำงบริษัทหลักทรัพย์
ท่ีให้สิทธิประโยชน์พิเศษบำงอย่ำง	เป็นต้น	

4.	 นักลงทุนสัมพันธ์พึงปฏิบัติตำมนโยบำยและจรรยำบรรณพนักงำน	ต่ำงๆ	ท่ีบริษัทจดทะเบียนได้ก�ำหนดไว	้

  เรื่องอ่ืนๆ
1.	 นักลงทุนสัมพันธ์ควรแต่งกำยให้เหมำะสมกับสถำนท่ีและกิจกรรมท่ีเข้ำร่วม	

2.	 นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรให้ข้อมูลในเชิงลบหรือให้ร้ำยแก่บริษัทคู่แข่งหรือผู้มีส่วนได้เสียต่ำง	ๆ	

• จรรยาบรรณของพนักงาน
	 พนกังำนมีหน้ำท่ีต้องท�ำควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรปฏบัิตติำมจรรยำบรรณ	โดยเมือ่มีข้อสงสยัหรอืข้อซักถำม	ให้ปรกึษำ	
กับผู้บังคับบัญชำ	ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล	หรือบุคคลท่ีบริษัทก�ำหนดให้มีหน้ำท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรติดตำมกำร	ปฏิบัติ
ตำมจรรยำบรรณผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ	ท่ีก�ำหนดไว้	รวมท้ังแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทรำบเม่ือ	พบเห็น
กำรฝ่ำฝืนหรือกำรไม่ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ	และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำงๆ	กับ	หน่วยงำนหรือ
บุคคลท่ีบริษัทได้มอบหมำย
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 กำรปฏิบัติต่อบริษัท

	 พนักงำนจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบกฎเกณฑ์ต่ำงๆ	รวมทั้งข้อบังคับ	และค�ำสั่งของบริษัท	และหลีกเลี่ยง	
กำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมำย	 หรือขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน	
นอกเหนือจำกกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยแล้ว	 พนักงำนทุกคนต้องปฏิบัติตำมหน้ำท่ีตำมหลักจริยธรรม	 ซ่ึงเรำถือว่ำกำรมี
จริยธรรมทำงธุรกิจ	เป็นทรัพย์สินท่ีมีค่ำย่ิงของบริษัท	

 กำรปฏิบัติต่อตนเอง 
1.	 ด�ำรงตนตั้งม่ันอยู่ในควำมซ่ือสัตย์สุจริต	และเท่ียงธรรม	มีจริยธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจ

2.	 ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ	 รอบคอบ	 ทุ่มเทก�ำลังกำยและก�ำลังควำมคิดในกำรท�ำงำนโดยถือประโยชน์ของ
องค์กรเป็นส�ำคัญ

3.	 ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมขยันหม่ันเพียร	 รวมท้ังแสวงหำแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงงำนให้มีประสิทธิภำพอยู่
เสมอ

4.	 รักษำเกียรติของตนให้เป็นท่ียอมรับในสังคม

5.	 เป็นผู้มีวินัย	และประพฤติปฏิบัติตำมกฎระเบียบขององค์กร	ค่ำนิยมขององค์กร	และประเพณีอันดีงำมไม่ว่ำจะระบุ
ไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตำม	

6.	 หลกีเลีย่งกำรกระท�ำใดๆ	อันอำจกระทบต่อช่ือเสยีงและภำพลกัษณ์ขององค์กร	หรอืเป็นปัญหำแก่องค์กรในภำยหลงัได้

7.	 ไม่ใช้เวลำปฏิบัติงำนขององค์กรไปท�ำงำนอื่น	หรือใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว	ท่ีส่งผลให้ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนในเวลำ
ท�ำงำนขององค์กรได้อย่ำงเต็มท่ี	

 กำรปฏิบัติต่อลูกค้ำ ผู้เกี่ยวข้อง และสังคม
1.	 อ�ำนวยควำมสะดวกและปฏิบัตต่ิอผูม้ำตดิต่อด้วยควำมสภุำพเรยีบร้อยอย่ำงเตม็ใจและเตม็ควำมสำมำรถ	โดยไม่ชักช้ำ

2.	 ยินดีรับฟังควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจำกบุคคลอ่ืน	และพร้อมท่ีจะช้ีแจงข้อมูลท่ีถูกต้องตำมสถำนะแห่งตน

3.	 เห็นคุณค่ำของบุคคลอ่ืน	ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยควำมเสมอภำค	และให้เกียรติผู้อ่ืนอยู่เสมอ	

4.	 มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงสรรค์และพัฒนำสังคมส่วนรวมให้เจริญก้ำวหน้ำ	 โดยไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่องำน	 และ
ภำพพจน์ขององค์กร	

 กำรปฏิบัติระหว่ำงพนักงำน
1.	 เสริมสร้ำงกำรท�ำงำนเป็นทีมโดยให้ควำมร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน	 เพื่อประโยชน์ต่องำนขององค์กร	

โดยส่วนรวม

2.	 ร่วมสร้ำงและรักษำบรรยำกำศแห่งควำมสำมัคคีและควำมเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงำน

3.	 ผู้บังคับบัญชำพึงปฏิบัติตนให้เป็นท่ีเคำรพนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชำโดยเป็นแบบอย่ำงท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชำ	ตำม
ค่ำนิยมขององค์กร

4.	 ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชำด้วยควำมเคำรพนับถือ	และปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงำนด้วยควำมมีน�้ำใจและเคำรพใน	ศักดิ์ศรี
ของผู้อื่น

5.	 ไม่น�ำผลงำนของเพื่อนพนักงำนมำแอบอ้ำงเป็นผลงำนของตนเอง	
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 กำรปฏิบัติต่อองค์กร 
1.	 กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย	ระเบียบข้อบังคับ	ค�ำสั่ง	และมติคณะกรรมกำร

-	 ปฏิบัติตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำนขององค์กร	 รวมท้ังกฎระเบียบ	ข้อบังคับต่ำงๆ	ค�ำสั่ง	 และ	
มติคณะกรรมกำร

-	 ไม่เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรกระท�ำหรือปกปิดกำรกระท�ำใดๆ	ท่ีผิดกฎหมำย	

2.	 กำรบันทึก	กำรรำยงำน	กำรรักษำ	กำรใช้และกำรเปิดเผยข้อมูลขององค์กร

-	 บันทึกและรำยงำนข้อมลูต่ำงๆ	ให้ถกูต้องตำมระบบ	และมำตรฐำนท่ีวำงไว้	รวมท้ังห้ำมมิให้ปลอมแปลง	หนงัสอื
รำยงำน	หรือเอกสำรใดๆ	

-	 ไม่ใช้ข้อมูลเอกสำร	โปรแกรมซอฟแวร์หนังสือ	บทควำม	วิดีโอเทป	เทปบันทึกเสียง	และงำนของบุคคลใดใน	
อันท่ีจะเป็นกำรละเมิดกฎหมำยลิขสิทธิ์ไม่ว่ำข้อมูลหรืองำนนั้นจะแสดงกำรสงวนลิขสิทธิ์ไว้หรือไม่

-	 เม่ือพ้นช่วงระยะเวลำท่ีต้องเก็บรักษำข้อมูลหรือเอกสำร	พนักงำนท่ีเกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีกำรท�ำลำย	ด้วยวิธ	ี
ท่ีเหมำะสมถูกต้องกับข้อมูลหรือเอกสำรแต่ละประเภท

-	 ไม่ใช้ข้อมูลขององค์กรท่ีได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ี	เพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน	โดยมิชอบ

-	 ข้อมูลภำยในขององค์กรท่ีเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำน	แผนกำรด�ำเนินงำน	มติและควำมเห็นของ	คณะกรรมกำร	
คณะอนุกรรมกำร	คณะท�ำงำน	และฝ่ำยจัดกำร	 ให้ถือเป็นข้อมูลลับ	กำรเปิดเผย	ข้อมูลดังกล่ำวต่อบุคคลใด	
จะต้องได้รับอนุมัติจำกหน่วยงำนท่ีเป็นเจ้ำของข้อมูล

 กำรปกป้องทรัพย์สินขององค์กร

1.	 ใช้ทรัพย์สินขององค์กรอย่ำงประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด

2.	 ช่วยกันดูแลมิให้ทรัพย์สินใดๆ	ขององค์กรเสื่อมค่ำ	หรือสูญหำยโดยมิชอบ

3.	 ไม่ใช้ทรัพย์สินใดๆ	ขององค์กรเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอ่ืน

 กำรใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1.	 พนักงำนจะต้องปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติและค�ำสั่งเกี่ยวกับกำรใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำร	 รวมท้ัง 

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	ของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด	เพ่ือประโยชน์ของบริษัท	รวมท้ังจะต้องไม่กระท�ำกำรใดๆ	ท่ีเป็นกำร
ฝ่ำฝืนกฎหมำย	หรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ทำงธุรกิจของตนเอง

2.	 พนักงำนจะหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ท่ีบริษัทถือว่ำผิดกฎหมำยหรือละเมิดศีลธรรมอันดีงำม	และงดเว้นท่ีจะเผยแพร่ข้อมูล
หรือเว็บไซต์ดังกล่ำวต่อผู้อ่ืน	รวมท้ังจะหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ท่ีไม่เป็นท่ีรู้จัก	ซ่ึงน่ำสงสัยในควำม	ปลอดภัย

3.	 พนักงำนที่ได้รับมอบหมำยเท่ำนั้นที่มีสิทธิเข้ำถึงแฟ้มข้อมูล	ไม่ว่ำจะเก็บในรูปของแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์	หรืออื่นๆ	
ห้ำมพนักงำนท่ีไม่ได้รับมอบหมำยเข้ำดู	 ท�ำซ�้ำ	 เผยแพร่	 ลบท้ิง	 ท�ำลำยหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล	 เปลี่ยนรหัสผ่ำน 
หรือกระท�ำกำรอื่นใดท่ีท�ำให้เกิดควำมเสียหำย	

4.	 พนักงำนท่ีใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท	จะต้องใช้ซอฟท์แวร์ตำมข้ออนุญำตของเจ้ำของลิขสิทธิ์	และเฉพำะ
ท่ีได้รับอนุญำตให้ใช้งำนจำกบริษัทเท่ำนั้น	เพ่ือป้องกันปัญหำกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ

 ทรัพย์สินทำงปัญญำ

1.	 กำรน�ำผลงำนหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภำยนอกท่ีได้รับมำหรือท่ีจะน�ำมำใช้ภำยในบริษัทจะต้อง	ตรวจสอบ	
เพื่อให้ม่ันใจว่ำ	จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อ่ืน

2.	 เม่ือพ้นสภำพจำกกำรเป็นพนักงำน	 จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทำงปัญญำต่ำงๆ	 ซ่ึงรวมไปถึงผลงำนคืนให้บริษัท 
ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลท่ีเก็บไว้ในรูปแบบใดๆ
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 กำรรับสิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใด 

1.	 ห้ำมเรียกร้องสิ่งของหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคลอ่ืนท่ีมีหน้ำท่ีหรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับองค์กร	 ท้ังนี้ไม่ว่ำ 
โดยตนเองหรือผู้อ่ืน

2.	 ห้ำมรับสิ่งของหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคลอ่ืนท่ีมีหน้ำท่ีหรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับองค์กร	 เว้นแต่ในโอกำส 
หรือเทศกำลอันเป็นประเพณีนิยมท่ีคนท่ัวไปพึงปฏิบัติต่อกันโดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น	 แต่ท้ังนี้กำรรับดัง
กล่ำวต้องไม่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดโดยไม่เป็นธรรมต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ี

3.	 กำรรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ในข้อ	2)	 โดยควำมจ�ำเป็นอย่ำงย่ิงเพื่อรักษำ 
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล	ให้ผู้รับรำยงำนผู้บังคับบัญชำของตนทรำบ

4.	 กำรรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันในกิจกรรมต่ำงๆ	ระหว่ำงองค์กร	หรือเป็นกำรเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่ำง
องค์กร	ให้ผู้รับรำยงำนผู้บังคับบัญชำของตนทรำบ	

 กำรให้สิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใด

1.	 ไม่ใช้วิธีกำรให้เงิน	 ทรัพย์สิน	 สิ่งของ	 หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้หนึ่งผู ้ใดท่ีมีเจตนำเพื่อชักน�ำให้กระท�ำหรือละ 
เว้นกำรกระท�ำท่ีไม่ถูกต้อง

2.	 ไม่เสนอเงิน	ทรัพย์สิน	สิ่งของ	หรือประโยชน์อ่ืนใดกับผู้เกี่ยวข้องทำงธุรกิจ	เพ่ือแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษ	ท่ีไม่ควรได้

3.	 กำรใช้จ่ำยส�ำหรับกำรเลี้ยงรับรองทำงธุรกิจ	เป็นเรื่องท่ียอมรับได้แต่ต้องใช้จ่ำยอย่ำงสมเหตุสมผล

 กำรใช้สิทธิทำงกำรเมือง 

1.	 ควรใช้สิทธิของตนเองในฐำนะพลเมืองดีตำมกฎหมำยรัฐธรรมนูญ	และกฎหมำยอ่ืนๆ	ท่ีเกี่ยวข้อง

2.	 ไม่เข้ำร่วมกิจกรรมใดๆ	ท่ีอำจก่อให้เกิดควำมเข้ำใจว่ำองค์กร	มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้กำรสนับสนุนพรรค	กำรเมือง
ใดพรรคกำรเมืองหนึ่ง	หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง

3.	 ไม่ใช้ทรัพย์สินขององค์กร	เพื่อสนับสนุนพรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึ่ง	หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง	

 กำรดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมและกำรทบทวน 

1.	 ถือเป็นหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและพนักงำน	 ท่ีจะต้องรับทรำบ	 ท�ำควำมเข้ำใจ	 และปฏิบัติ 
ตำมจรรยำบรรณอย่ำงเคร่งครัด

2.	 ผู้บังคับบัญชำทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ	 ให้พนักงำนภำยใต้บังคับบัญชำของตนปฏิบัติตำม	 จรรยำบรรณนี้
อย่ำงจริงจัง

3.	 ผู้บังคับบัญชำทุกระดับต้องเป็นผู้น�ำในกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ	ตลอดจนส่งเสริมสภำพแวดล้อมในกำร	ท�ำงำน
ให้พนักงำนและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเข้ำใจว่ำกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณเป็นสิ่งท่ีถูกต้องและต้องปฏิบัติ	อย่ำงเคร่งครัด	
และไม่สำมำรถอ้ำงได้ว่ำไม่ทรำบแนวปฏิบัติท่ีก�ำหนดไว้ในจรรยำบรรณนี้

4.	 เมื่อมีข้อสงสัย	 ไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ	 ให้ปรึกษำกับผู้บังคับบัญชำ	 หรือฝ่ำยก�ำกับ	 กิจกรรม
องค์กร	 หรือหน่วยงำนท่ีท�ำหน้ำท่ีอย่ำงเดียวกันแต่เรียกช่ืออย่ำงอ่ืน	 ซ่ึงมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรก�ำกับดูแลกำร
ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ	
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 กำรร้องเรียน 

 กำรแจ้งข้อร้องเรียน 

	 จดัให้มช่ีองทำงกำรร้องเรยีนและกำรแจ้งเบำะแสเพือ่รบัเรือ่งร้องเรยีน	ข้อคดิเห็นหรอืข้อเสนอแนะจำกผูม้ส่ีวนได้ส่วน
เสียท่ีได้รับผลกระทบ	หรือมีควำมเสี่ยงท่ีจะได้รับผลกระทบจำกกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท	หรือจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของ
ผู้บริหำร	และพนักงำนของบริษัทเกี่ยวกับกำรกระท�ำผิดกฎหมำยหรือไม่ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ	รวมถึงพฤติกรรมท่ีอำจ
ส่อถึงกำรทุจริต	รวมถึงกำรกระท�ำท่ีเข้ำข่ำยกำรคอร์รัปชันท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม	โดยบริษัทฯ	มี
มำตรกำรคุ้มครองกำรตอบโต้	และบรรเทำควำมเสียหำยแก่ผู้รำยงำน	ผู้ร้องเรียน	หรือผู้ท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำน
กำรฝ่ำฝืนหรือละเมิดจรรยำบรรณ

	 หำกพบเห็นกำรกระท�ำท่ีสงสยัว่ำฝ่ำฝืน	หรอืกำรไม่ปฏบัิตติำมจรรยำบรรณ	รวมถงึกำรกระท�ำท่ีเข้ำข่ำยกำรคอร์รปัชนั	
อำจส่อถึงกำรทุจริต	หรือผิดกฎหมำย	สำมำรถสอบถำมข้อสงสัยหรือส่งข้อร้องเรียนไปยังบุคคลดังต่อไปนี้

1.	 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

2.	 ผู้บังคับบัญชำท่ีตนเองวำงใจในทุกระดับ

3.	 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

4.	 คณะกรรมกำรบริษัท

	 ช่องทำงกำรติดต่อเพื่อแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียน

ช่องทางการติดต่อ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์/ โทรสาร

เลขำนุกำรบริษัท t.thanyarad@interlink.co.th
โทรศัพท์	 0-2666-1111	ต่อ	291
โทรสำร	 0-2666-1193

ประธำนกรรมกำรบริษัท fraud@interlink.co.th

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ chusak@interlink.co.th

โดยท่ีอยู่ทำงไปรษณีย์	ได้แก่

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคช่ัน	จ�ำกัด	(มหำชน)	 	
48	อำคำรอินเตอร์ลิ้งค์	ซอยรุ่งเรือง	ถนนรัชดำภิเษก	
แขวงสำมเสนนอก	เขตห้วยขวำง	กรุงเทพฯ	10310	

 วินัย
	 จรรยำบรรณถือเป็นวินัยอย่ำงหนึ่ง	ซ่ึงพนักงำนทุกคนต้องด�ำรงตนและปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด	พนักงำนท่ีฝ่ำฝืน	หรือ
ไม่ปฏิบัติตำมจะถูกพิจำรณำโทษทำงวินัย	พนักงำนทุกคนมีหน้ำท่ีต้องปฏิบัติตำมและส่งเสริมให้ผู้อ่ืนปฏิบัติ	ตำมจรรยำบรรณ	
กำรกระท�ำต่อไปนี้เป็นกำรท�ำผิดจรรยำบรรณ

1.	 ไม่ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ

2.	 แนะน�ำ	ส่งเสริม	หรือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนไม่ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ

3.	 ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นกำรฝ่ำฝืนหรือกำรไม่ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ	ในกรณีท่ีตนทรำบหรือควรทรำบ	เนื่องจำก
เกี่ยวข้องกับงำนภำยใต้ควำมรับผิดชอบของตน

4.	 ไม่ให้ควำมร่วมมือหรือขัดขวำงกำรสืบสวน	 สอบสวนหำข้อเท็จจริงท่ีอ้ำงว่ำได้มีกำรฝ่ำฝืนหรือกำรไม่ปฏิบัติตำม
จรรยำบรรณ
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5.	 กำรกระท�ำอันไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่น	เนื่องจำกกำรท่ีผู้นั้นรำยงำนกำรไม่ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ	

	 ท้ังนี้กำรกระท�ำท่ีเข้ำข่ำยผิดจรรยำบรรณดังกล่ำวข้ำงต้น	ให้ปฏิบัติตำมกระบวนกำรพิจำรณำและลงโทษตำมระเบียบ	
ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล	นอกจำกนี้พนักงำนท่ีท�ำผิดจรรยำบรรณอำจได้รับโทษ	ตำมกฎหมำย	หำกกำรกระท�ำนั้นเป็น
ควำมผิดตำมกฎหมำย

• จรรยาบรรณของกรรมการ
1. ต่อองค์กร

1.1	 ปฏิบัติหน้ำท่ีกำรงำนอย่ำงเต็มควำมสมำรถให้เป็นไปตำมกฎหมำย	 วัตถุประสงค์	 และข้อบังคับ	 โดยถือหลัก
ควำมถูกต้อง	และผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรเป็นส�ำคัญ

1.2	 ยึดม่ันในจริยธรรม	ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมซ่ือสัตย์	สุจริต	มีคุณธรรมและกล้ำแสดงควำมคิดเห็นในสิ่งท่ีถูกต้อง

1.3	 ใช้ดุลยพินิจในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเป็นอิสระ

1.4	 วำงตัวเป็นกลำง	ไม่ฝักใฝ่พรรคกำรเมืองหรืออยู่ใต้อิทธิพลทำงกำรเมือง

1.5	 ไม่เปิดเผยข้อมูลบริษัทต่อบุคคลภำยนอก

1.6	 อุทิศเวลำอย่ำงเต็มท่ีในกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและกำรประชุมผู้ถือหุ้น

2. ต่อผู้ถือหุ้น

2.1	 ปฏิบัติหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

2.2	 ก�ำกับดูแลให้มีกำรบริหำรองค์กรด้วยควำมรอบคอบและระมัดระวัง	 เพื่อป้องกันควำมเสียหำยหรือผลกระทบ 
ท่ีมีต่อผู้ถือหุ้น

2.3	 รักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	 เพื่อให้แน่ใจว่ำสิทธิของผู้ถือหุ้นได้รับกำรเอำใจใส่และได้รับกำรดูแลอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน

2.4	 เปิดเผยข้อมูลหรือรำยงำนสถำนภำพขององค์กรต่อผู้ถือหุ้น	อย่ำงถูกต้อง	ครบถ้วน	และทันต่อเหตุกำรณ์

3. ต่อลูกค้ำ

3.1	 มีทัศนคติท่ีดี	และให้ควำมส�ำคัญต่อลูกค้ำ	ปฏิบัติตนต่อลูกค้ำด้วยควำมเต็มใจ	กระตือรือร้น	มีน�้ำใจ	สุภำพอ่อน
โยนและรักษำควำมลับของลูกค้ำ	โดยไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ	รวมท้ังปฏิบัติต่อ
ลูกค้ำทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน	

3.2	 ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ท่ีมีมูลค่ำเพิ่มอย่ำงต่อเนื่อง	 คงไว้ซ่ึงคุณภำพบริกำรให้ได้
มำตรฐำน	และมีคุณภำพสูง	เพื่อให้ลูกค้ำเกิดควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด

3.3	 ส่งมอบสินค้ำ	งำนท่ีมีคุณภำพ	ตรงตำมข้อตกลงกับลูกค้ำในรำคำท่ีเป็นธรรม	

3.4	 ให้ข้อมูล	ข่ำวสำร	และค�ำแนะน�ำท่ีถูกต้อง	เพียงพอ	ทันต่อเหตุกำรณ์ต่อลูกค้ำ	เพ่ือให้ทรำบเกี่ยวกับสินค้ำและ
บริกำร

3.5	 ส่งมอบงำนและรับประกันผลงำน	ภำยใต้เงื่อนไขระยะเวลำท่ีเหมำะสม	เพ่ือให้ลูกค้ำได้รับควำมพึงพอใจ

3.6	 มีระบบกำรจัดเก็บข้อมูลของลูกค้ำอย่ำงปลอดภัย	มีมำตรกำรรักษำควำมลับของลูกค้ำ	ไม่ส่งต่อข้อมูลโดยไม่
ได้รับควำมยินยอมจำกลูกค้ำ	

3.7	 มีระบบ	กระบวนกำรท่ีลกูค้ำร้องเรยีนเกีย่วกบัคณุภำพ	ควำมปลอดภยัของสนิค้ำและบรกิำร	รวมท้ังควำมรวดเรว็
ในกำรตอบสนองกำรส่งมอบ	และกำรด�ำเนินกำรอย่ำงถึงท่ีสุด	เพ่ือให้ลูกค้ำได้รับกำรตอบสนองอย่ำงรวดเร็ว
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4. ต่อคู่ค้ำ เจ้ำหนี้ ลูกหนี้
4.1	 ปฏิบัติต่อคู่ค้ำ	เจ้ำหนี้	ลูกหนี้	ทุกรำยอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม	โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท	

และตั้งอยู่บนพื้นฐำนของกำรได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมท้ังสองฝ่ำย

4.2	 มีกำรแข่งขันบนข้อมูลท่ีได้รับอย่ำงเท่ำเทียมกัน	 ไม่มีกำรกีดกันไม่ให้คู่ค้ำรำยใดรำยหนึ่งเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ทำงธุรกิจ

4.3	 จัดท�ำรูปแบบสัญญำท่ีเหมำะสมและเป็นมำตรฐำนเดียวกัน

4.4	 จัดให้มีระบบกำรจัดกำรและติดตำมเพื่อให้ม่ันใจว่ำมีกำรปฏิบัติตำมสัญญำครบถ้วน	มีระบบกำรควบคุมภำยใน
ท่ีป้องกันกำรทุจริตและพฤติกรรมมิชอบในทุกข้ันตอนของกระบวนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

4.5	 จ่ำยเงินคู่ค้ำให้ตรงเวลำ	ตำมเงื่อนไขกำรช�ำระเงินท่ีตกลงกัน

4.6	 ไม่กล่ำวหำในทำงร้ำยแก่คู่ค้ำโดยปรำศจำกข้อมูลแห่งควำมจริง

4.7	 หลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ท่ีท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	รวมท้ังปฏิบัติตำมพันธะสัญญำ

4.8	 ให้ข้อมูลท่ีเป็นจริง	 รำยงำนท่ีถูกต้อง	 กำรเจรจำแก้ปัญหำและหำทำงออกตั้งอยู่บนพื้นฐำนของควำมสัมพันธ์
ทำงธุรกิจ

4.9	 ปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆท่ีตกลงไว้กับคู่ค้ำ	และเจ้ำหนี้อย่ำงเคร่งครัด	กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบัติได้ตำมเงื่อนไข	
ต้องรีบแจ้งล่วงหน้ำ	เพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไข

4.10	ใช้สินค้ำและบริกำรท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง	 และไม่สนับสนุนสินค้ำหรือกำรกระท�ำท่ีเป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำง
ปัญญำ

5. ต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ
5.1	 มีนโยบำยเสรีทำงกำรค้ำ	และเช่ือว่ำกำรมีคู่แข่งเป็นเรื่องดีเพรำะจะท�ำให้เกิดกำรพัฒนำท้ังมำตรฐำนกำรบริกำร	

และนวัตกรรมใหม่ๆ	เพื่อเสนอต่อลูกค้ำ

5.2	 ประพฤติปฏิบัติภำยใต้กรอบกำรแข่งขันท่ีดี

5.3	 ไม่ท�ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งขันทำงกำรค้ำ	ด้วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำยและปรำศจำกข้อมูลควำมจริง

5.4	 ไม่แสวงหำข้อมูลท่ีเป็นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรท่ีไม่สุจริตหรือด้วยวิธีกำรอ่ืนท่ีไม่เหมำะสม

6. ต่อสังคม จำรีต ประเพณี
6.1	 ไม่กระท�ำกำรใดๆ	ท่ีอำจมีผลเสียหำยต่อสังคมส่วนรวม

6.2	 รับผิดชอบต่อสังคมโดยก�ำหนดนโยบำยกำรด�ำเนินธุรกิจท่ีไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม	 จำรีตประเพณี	 และ 
ศีลธรรมอันดีงำม

6.3	 ส่งเสริมกำรปลูกฝังให้เกิดจิตส�ำนึกของควำมรับผิดชอบต่อสังคมให้กับพนักงำนทุกระดับสนับสนุนให้มีกำรคืน
ก�ำไรส่วนหนึ่งขององค์กรให้แก่สังคมและเพ่ือพัฒนำสิ่งแวดล้อม

• จรรยาบรรณของผู้บริหาร
	 ผู้บริหำรของบริษัทอันประกอบด้วย	 คณะกรรมกำรและผู้บริหำรระดับรองกรรมกำรผู้จัดกำรข้ึนไป	 ซ่ึงได้รับควำม
ไว้วำงใจจำกผู้ถือหุ้นให้มีบทบำทหน้ำท่ีในกำรก�ำหนดนโยบำย	 ก�ำกับ	 ดูแล	 และควบคุมกำรด�ำเนินงำนของบริษัทให้มี
ประสิทธิภำพ	 เพื่อให้บรรลุผลในกำรด�ำเนินธุรกิจ	 ดังนั้นเพื่อแสดงว่ำผู้บริหำรของบริษัทมีเจตนำรมณ์	 และควำมมุ่งม่ัน
จะด�ำเนินธุรกิจอย่ำงซ่ือตรง	และโปร่งใส	 อันจะท�ำให้บริษัทบรรลุผลส�ำเร็จในกำรด�ำเนินธุรกิจ	 และได้รับกำรยอมรับจำก
ทุกฝ่ำย	บรษัิทจงึเห็นสมควรก�ำหนด	“จรรยำบรรณผูบ้รหิำร”	ข้ึนไว้เป็นแนวทำงในกำรประพฤตปิฏบัิตขิองผูบ้รหิำร	ดงัต่อไปนี้
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1. ต่อองค์กร 

1.1	 ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต	เป็นธรรม	เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย

1.2	 พึงเปิดเผยสถำนภำพของกลุ่มธุรกิจอย่ำงถูกต้อง	ครบถ้วน	และทันต่อเหตุกำรณ์

1.3	 อุทิศตน	ควำมรู้และควำมสำมำรถ	เพ่ือประโยชน์ของบริษัทตลอดเวลำ

1.4	 พึงวำงตนให้เหมำะสมในฐำนะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภำยนอก	 รวมท้ังช่วยส่งเสริมภำพพจน์ของบริษัท	
เมื่อมีโอกำสอันเหมำะสม

1.5	 ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมนโยบำยหรือข้อก�ำหนดเกี่ยวกับขอบเขตกำรปฏิบัติต่อสังคมท่ีองค์กรได้ก�ำหนดไว้อย่ำง
เคร่งครัด

1.6	 กรณีท่ีจะให้ข้อมูลข่ำวสำร	หรือให้สัมภำษณ์ต่อสื่อมวลชน	หรือต่อสำธำรณชน	จะต้องได้รบัมอบหมำยจำกบรษัิท

2. ต่อพนักงำน

2.1	 มีทัศนคติท่ีดีต่อพนักงำน	 และพึงปกครองด้วยควำมเมตตำและเป็นธรรม	 รวมท้ังไม่ใช้อ�ำนำจหน้ำท่ีในทำง 
มิชอบ

2.2	 มีภำวะผู้น�ำ	และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีน่ำเช่ือถือต่อพนักงำน

2.3	 ให้ควำมรู้	ค�ำแนะน�ำ	และค�ำปรึกษำแก่พนักงำน	พร้อมท้ังรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยควำมเต็มใจ
และจริงใจ

2.4	 ส่งเสริมพนักงำนให้มีควำมม่ันคงก้ำวหน้ำ	ในหน้ำท่ีกำรงำนและควำมเป็นอยู่ส่วนตัว

2.5	 ผู้บริหำรจะให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนักงำน

2.6	 ผู้บริหำรจะดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในสถำนท่ีท�ำงำนให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวิตของพนักงำน	 ตลอดจน
ทรัพย์สินของบริษัทและของพนักงำนให้ปลอดภัยอยู่เสมอ

2.7	 กำรแต่งตั้งและโยกย้ำย	 รวมถึงกำรให้รำงวัลและกำรลงโทษพนักงำน	 ผู้บริหำรจะกระท�ำด้วยควำมเสมอภำค	
สุจริตใจ	เท่ียงธรรม	และตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของ	ควำมรู้	ควำมสำมำรถ	และควำมเหมำะสมของพนักงำนนั้นๆ

2.8	 ผู้บริหำรจะส่งเสริมให้พนักงำนได้พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงท่ัวถึงและสม�่ำเสมอ

2.9	 ผู้บริหำรจะปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับต่ำงๆท่ีเกี่ยวข้องกับพนักงำนอย่ำงเคร่งครัด

2.10	ผู้บริหำรจะเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์

3. ต่อผู้ถือหุ้น

3.1	 ผู ้บริหำรจะปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต	 และเป็นธรรมต่อผู ้ถือหุ ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

3.2	 ผู้บริหำรจะบริหำรกำรด�ำเนินงำนของบริษัทและตัดสินใจด�ำเนินกำรใดๆด้วยควำมระมัดระวังและรอบคอบ

3.3	 ผู้บริหำรจะปฏิบัติหน้ำท่ีโดยกำรประยุกต์ควำมรู้	 ทักษะกำรบริหำร	 และกำร	 จัดกำรอย่ำงสุดควำมสำมำรถใน
ทุกกรณี

3.4	 ผู้บริหำรจะรำยงำนสถำนภำพของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน	 โดยสม�่ำเสมอและครบถ้วนตำมควำม
เป็นจริง

3.5	 ผู้บริหำรจะไม่แสวงหำประโยชน์ให้ตนเองและผู้อ่ืนโดยใช้ข้อมูลใดๆของบริษัทซ่ึงยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณะ
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3.6	 ผู้บริหำรจะไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภำยนอก	โดยเฉพำะคู่แข่งขัน

3.7	 ผู้บริหำรจะไม่ด�ำเนินกำรใดๆ	ในลักษณะท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง	ผลประโยชน์ต่อบริษัท

4. ต่อลูกค้ำ

4.1	 มุ่งม่ันในกำรพัฒนำและให้บริกำรท่ีมีคุณภำพเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ	 ด้วยควำมปลอดภัย
และเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีก�ำหนด	 ในรำคำท่ีสมเหตุสมผล	 สำมำรถส่งมอบงำนภำยในระยะเวลำท่ีก�ำหนด 
เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้ำ

4.2	 ปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อตกลงทำงกำรค้ำอย่ำงเคร่งครัด	และรักษำควำมลับของลูกค้ำ	ไม่น�ำควำมลับทำงกำร
ค้ำไปใช้ในประโยชน์ของตนเองหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

4.3	 ไม่เอำเปรียบลูกค้ำ	หรือก�ำไรเกินควร	รวมท้ังไม่ก�ำหนดเงื่อนไขกำรค้ำท่ีไม่เป็นธรรม

4.4	 ติดต่อสื่อสำรกับลูกค้ำด้วยวำจำสุภำพ	ด้วยกำรท�ำงำนท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ	เป็นท่ีไว้วำงใจได้ของลูกค้ำ

4.5	 รับฟังข้อคิดเห็น	หรือข้อเสนอแนะของลูกค้ำเป็นประจ�ำ	สม�่ำเสมอ	และน�ำข้อบกพร่องต่ำงๆมำปรับปรุงแก้ไข

5. ต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ

5.1	 ให้กำรสนับสนุนกำรร่วมมือในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้ำ	 และปฏิบัติตำมกรอบกติกำ 
ในกำรแข่งขันเสรีท่ีเป็นธรรม

5.2	 ไม่แสวงหำข้อมูลท่ีเป็นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรท่ีไม่สุจริต	 หรือไม่เหมำะสม	 และไม่เปิดเผย
หรือละเลยให้ควำมลับของบริษัทตกอยู่ในมือคู่แข่ง

5.3	 ไม่โจมตี	และท�ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย	หรือใช้วิธีอ่ืนใดท่ีไม่ถูกต้อง

5.4	 ละเว้นกำรกลั่นแกล้ง	หรือท�ำให้คู่แข่งเสียโอกำสอย่ำงไม่เป็นธรรม

6. ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน

6.1	 ปฏิบัติหน้ำท่ีในควำมรับผิดชอบของตน	และด�ำรงด้วยจิตส�ำนึกท่ีดีท่ีมีต่อสังคมสิ่งแวดล้อม	และชุมชนอยู่เสมอ

6.2	 ร่วมกันสร้ำงสรรค์	และร่วมกิจกรรมหรือโครงกำรเพ่ือพัฒนำสังคม	สิ่งแวดล้อมและชุมชน

6.3	 ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่ำงท่ีดีในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	 และกำรส่งเสริมกำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติท่ีมีอย่ำงคุ้มค่ำ

6.4	 ด�ำเนินธุรกิจด้วยจิตใจท่ีค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของสำธำรณะเสมอ

7. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน

	 บริษัทได้มีกำรจัดท�ำนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน	 เพื่อแสดงให้เห็นถึงควำมตั้งมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจ 
ด้วยควำมเป็นธรรม	สจุรติ	โปร่งใส	มคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่ตำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีดี 
โดยนโยบำยดังกล่ำว	ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท	และ
ได้สื่อสำรไปยังพนักงำนทุกคน	โดยมีกำรก�ำหนดให้มีกำรอบรมนโยบำยต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชันแก่พนักงำนทุกคนในกำร
ปฐมนิเทศพนักงำนใหม่และติดประกำศผ่ำนบอร์ดภำยในบริษัท	อีกท้ังบนเว็บไซต์ของบริษัท	เพื่อเผยแพร่แก่บุคคลท่ัวไป
ท่ีสนใจ
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หมวดที่ 7
 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

 การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน
	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	สนับสนุนให้พนักงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท�ำและเปิดเผยข้อมูล	อำทิ	ผู้บริหำรสูงสุดในสำยงำนกำร
เงินและบัญชี	(CFO)	 ผู้จัดกำรแผนกบัญชี	 ผู้จัดท�ำบัญชี	(สมุห์บัญชี)	 ผู้ตรวจสอบภำยใน	 เลขำนุกำรบริษัท	 และนักลงทุน
สัมพันธ์	 และผู้บริหำรระดับสูงท่ีรับผิดชอบในส่วนงำนด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรเงินของบริษัทฯ	 ให้มีควำมรู้	 ทักษะ	
และประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสมกับหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ	และมีจ�ำนวนเพียงพอ

	 บริษัทฯ	ได้มีกำรแยกหน่วยงำนทำงด้ำนบัญชี	และกำรเงิน	เพื่อให้มีประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน	โดยได้มีกำรบริหำรจ�ำนวน
พนักงำนให้เพียงพอต่อปริมำณงำนต่ำงๆ	 นอกจำกนี้	 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	 สำยงำนสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มฯ	 ท่ีดูแล
ทำงด้ำนบัญชี	 ผู้จัดท�ำบัญชี	 และผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท	 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	 รวมถึงตำมกฎเกณฑ์ต่ำงๆ	 ท่ีก�ำหนด	 อีกท้ังได้รับกำรอบรมครบตำมจ�ำนวนชั่วโมงท่ีตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก�ำหนด	เพื่อพัฒนำควำมรู้ด้ำนบัญชี	พร้อมท้ังมอบหมำยให้หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ได้รับกำรอบรมต่ำงๆ	อำทิ	
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 เป็นต้น	 เพ่ือให้เกิดควำมรู้	
ควำมเข้ำใจในกฎเกณฑ์ต่ำงๆ	 และตระหนักถึงผลกระทบต่อธุรกิจจำกปัจจัยภำยนอกและปัจจัยภำยในอย่ำงสม�่ำเสมอ	 รวมถึง
ให้กำรสื่อสำรข้อมูลท่ีถูกต้อง	ครบถ้วน	โปร่งใส	ทันเวลำ	เช่ือถือได้	และมีควำมเท่ำเทียมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

	 ท้ังนี้	คณะกรรมกำรดูแลให้กำรเปิดเผยข้อมูล	 ซ่ึงรวมถึงงบกำรเงิน	รำยงำนประจ�ำปี	แบบ	56-1	สำมำรถสะท้อนฐำนะ
กำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนอย่ำงเพียงพอ	 รวมท้ังสนับสนุนให้บริษัทจัดท�ำค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร	 เพื่อ
ประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงินทุกไตรมำส	ท้ังนี้เพื่อให้นักลงทุนได้รับทรำบข้อมูลและเข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับฐำนะ
กำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทในแต่ละไตรมำสได้ดีย่ิงข้ึน	นอกจำกข้อมูลตัวเลขในงบกำรเงินเพียงอย่ำงเดียว	อีกท้ัง
คณะกรรมกำรได้มีกำรติดตำมดูแลควำมเพยีงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงนิและควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้	ในกรณีทีก่จิกำร
มีแนวโน้มท่ีจะไม่สำมำรถช�ำระหนี้หรือมีปัญหำทำงกำรเงินคณะกรรมกำรมีกำรติดตำมอย่ำงใกล้ชิด	และดูแลให้กิจกำรประกอบ
ธุรกิจด้วยควำมระมัดระวัง	และปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูล	รวมถึงกำรส่งเสริมให้น�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มำใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำน	Website	และช่องทำงอ่ืนๆ	

	 ตั้งแต่ปี	2561	 จนถึงปัจจุบัน	 ทำงตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ได้ก�ำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีผู้รับผิดชอบ
สูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน	(CFO)	และผู้ควบคุมดูแลกำรท�ำบัญชีท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมำะสม	 เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนมี
รำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีคุณภำพ	และให้เปิดเผยกำรเปลี่ยนแปลง	CFO/ผู้ควบคุมดูแลกำรท�ำบัญชี	และให้บริษัทฯ	แจ้งรำยงำน
ข้อมูลผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน	(CFO)	และผู้ควบคุมดูแลกำรท�ำบัญชี	ซ่ึงตำมคุณสมบัติส�ำคัญของ	CFO	
และสมุห์บัญชี	จึงได้แจ้งรำยช่ือผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน	ดังนี้

	 1.	 คุณธัญญรัตน์		 เรืองบัณฑิต		 เป็น	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน	(CFO)	
	 2.	 คุณอำทิตย์	 ชุมวิสูตร		 เป็น	ผู้ควบคุมดูแลกำรท�ำบัญชี	

	 ท้ังนี้	ในช่วง	2	ปีท่ีผ่ำนมำ	ไม่มีกรรมกำรหรือผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทท่ีเป็นพนักงำนหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชี
ภำยนอก	ท่ีใช้บริกำรอยู่แต่อย่ำงใด	

 การเปิดเผยข้อมูล
	 คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัญกับเรื่องกำรเปิดเผยสำรสนเทศเนื่องจำกเป็นเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจของ 
ผูล้งทุนและผูม้ส่ีวนได้เสยี	จงึมคีวำมจ�ำเป็นท่ีต้องมีกำรควบคมุและก�ำหนดมำตรกำรในกำรเปิดเผยข้อมลูกำรปฏบัิตติำมกฎหมำย	
กำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ	นโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน	กำรปฏิบัติต่อพนักงำนและผู้มีส่วนได้เสีย	ซึ่งรวมถึงกำรปฏิบัติอย่ำง
เป็นธรรม	 และกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน	 รวมท้ังควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 โดยค�ำนึงถึงกรอบกำรรำยงำนท่ีได้
รับกำรยอมรับในประเทศหรือในระดับสำกล	อีกทั้ง	บริษัทฯ	เปิดโอกำสให้นักลงทุน	นักวิเครำะห์	และสถำบันกำรเงินต่ำงๆ	เข้ำ
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เย่ียมชม	พบปะ	และสอบถำมประเด็นต่ำงๆ	โดยตรงกับผู้บริหำรระดับสูง	อย่ำงเท่ำเทียมและทันเวลำ	บริษัทฯ	ยังได้จัดแถลง
ข่ำวแก่ผู้สื่อข่ำวเป็นครั้งครำว	เพื่อให้ข้อมูลทำงกำรเงิน	และอ่ืนๆ	ท่ีเกี่ยวข้อง	สำมำรถไปถึงนักลงทุน	ผู้สนใจ	และประชำชน
ท่ัวไป	อย่ำงท่ัวถึง	

 นโยบำยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเปิดเผยข้อมูล มีดังนี้

	 บริษัทฯ	มีนโยบำยกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัท	ซ่ึงมีกำรก�ำหนดและจ�ำกัดบุคคลท่ีสำมำรถล่วงรู้ข้อมูลภำยในท่ีชัดเจน	
เพื่อป้องกันกำรรั่วไหลของข้อมูลภำยใน	มีกำรระบุแนวทำงปฏิบัติของบริษัทอย่ำงชัดเจน	เช่น	มีกำรก�ำหนดช่วงเวลำไม่รับนัด
หรือให้ข้อมูลแก่นักวิเครำะห์	(Silent	Period)	2	สัปดำห์ก่อนเปิดเผยงบกำรเงิน	ก�ำหนดแนวทำงในกำรซ้ือขำยหุ้นบริษัท	โดย
ห้ำมซ้ือขำย	1	เดอืนก่อนประกำศงบกำรเงนิ	และต้องรำยงำนกำรซ้ือขำยหลกัทรพัย์ของบรษัิท	และหลกัทรพัย์ของบรษัิทในเครอื
ให้ทรำบ	บริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมกำรทรำบทุกครั้ง	หรือผู้ท่ีคณะกรรมกำร
มอบหมำยเกี่ยวกับกำรซ้ือขำยหุ้นของบริษัทตนเอง	 อย่ำงน้อย	1	 วันล่วงหน้ำ	 ก่อนท�ำกำรซ้ือขำย	 และรำยงำนให้ท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษัททรำบรำยไตรมำส	 และก�ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร	
ต้องรำยงำนให้บริษัททรำบถึงกำรมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลท่ีมีควำมเกี่ยวข้อง	 ซ่ึงเป็นส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้องกับกำร
บริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ท้ังนี้	เพ่ือให้บริษัทมีข้อมูลประกอบกำรด�ำเนินกำรตำมข้อก�ำหนดเกี่ยวกับกำร
ท�ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน	ซ่ึงเป็นรำยกำรท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	และอำจน�ำไปสู่กำรถ่ำยเทผลประโยชน์
ของบริษัทและบริษัทย่อยได้	 นอกจำกนี้	 กำรท่ีกรรมกำรและผู้บริหำรต้องปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมระมัดระวังและซ่ือสัตย์สุจริต	
(fiduciary	duties)	ซ่ึงต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมในเรื่องท่ีตัดสินใจ	ข้อมูลในรำยงำนดังกล่ำว
จึงเป็นประโยชน์ต่อกำรติดตำมดูแลให้กำรท�ำหน้ำท่ีของกรรมกำรและผู้บริหำรเป็นไปตำมหลักกำรดังกล่ำวด้วย	

	 บริษัทฯ	มีนโยบำยกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ	(Discloser	Policy)	 ซ่ึงก�ำหนดวิธีกำรสื่อสำร	กำรด�ำเนินงำนในกรณี
มีข่ำวลือ	 กำรรักษำข้อมูลท่ีเป็นควำมลับ	 และกำรสื่อสำรกับนักลงทุน	 หรือนักวิเครำะห์	 และมีกำรแต่งตั้งผู้บริหำรสูงสุดของ
องค์กร	(CEO)	หรือผู้บริหำรสำยงำนสูงสุดของบัญชีกำรเงิน	(CFO)	ข้ึน	เพ่ือเป็นผู้แทนของบริษัทในกำรให้ข้อมูลแก่นักลงทุน	
นักวิเครำะห์	หรือสื่อมวลชน

 ท้ังนี้ มีกำรเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ ผ่ำนช่องทำง อำทิ

1.	 รำยงำนประจ�ำปี	โดยมีสำระส�ำคัญครบถ้วน	เพียงพอ	เช่ือถือได้	ทันเวลำ	และสะท้อนกำรปฏิบัติท่ีจะน�ำไปสู่กำรสร้ำง
คณุค่ำแก่กจิกำรอย่ำงย่ังยืน	ท้ังภำษำไทยและภำษำอังกฤษ	โดยเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศผ่ำนระบบ	SET	Community	
Portal	ของตลำดหลักทรัพย์ฯ	และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

2.	 จัดให้มีหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์	และเลขำนุกำรบริษัท	ซึ่งท�ำหน้ำที่ติดต่อสื่อสำรกับนักลงทุนสถำบัน	ผู้ถือหุ้น	รวม
ท้ังนักวิเครำะห์และหน่วยงำนภำครัฐท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม	ซ่ึงทำงคณะกรรมกำรบริษัทมุ่งม่ันท่ีจะ
ดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยข้อบังคับ	และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใสอย่ำง
เคร่งครัด	โดยหำกผู้ถือหุ้นต้องกำรข้อมูลเพ่ิมเติม	สำมำรถติดต่อโดยตรงท่ี	

ช่องทางการติดต่อ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์/ โทรสาร

เลขำนุกำรบริษัท t.thanyarad@interlink.co.th โทรศัพท์	 0-2666-1111	ต่อ	291
โทรสำร	 0-2666-1193นักลงทุนสัมพันธ์ ir@interlink.co.th

โดยท่ีอยู่ทำงไปรษณีย์	ได้แก่

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคช่ัน	จ�ำกัด	(มหำชน)
48	อำคำรอินเตอร์ลิ้งค์	ซอยรุ่งเรือง	ถนนรัชดำภิเษก
แขวงสำมเสนนอก	เขตห้วยขวำง	กรุงเทพฯ	10310	
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3.	 บรษัิทฯ	มีกำรเผยแพร่ข้อมูลในเวบ็ไซด์ของบรษัิทฯ	ท้ังท่ีเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ	ผ่ำน	Website:	www.interlink.co.th 
และ	E-mail:	info@interlink.co.th	โดยหำกมีข้อมูล	หรือเหตุกำรณ์ท่ีส�ำคัญ	จะด�ำเนินกำรปรับปรุงในเว็บไซต์ทันที
ภำยใน	24	ชั่วโมง	

4.	 จัดให้มีหน่วยงำนสื่อสำรขององค์กร	ท�ำหน้ำท่ีเผยแพร่ข่ำวสำรกำรด�ำเนินงำน	ตลอดจนผลประกอบกำรของบริษัทฯ	
ผ่ำนสื่อต่ำงๆ	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	 ผู้มีส่วนได้เสีย	 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ	 ได้รับทรำบข้อมูลของบริษัทฯ	
อย่ำงท่ัวถึงและทันเวลำ	

5.	 กำรจัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน	(SET	Opportunity	day)	 ทุกไตรมำสอย่ำงสม�่ำเสมอ	 ซ่ึงจัดโดย
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เพื่อส่งเสริมควำมเข้ำใจอันดีต่อสถำนกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันและควำมโปร่งใส
ของข้อมูลทำงกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนรำยไตรมำสและรำยปีท่ีเปิดเผย	 และเปิดเผยข้อมูลท่ีนอกเหนือจำก
หน้ำท่ีภำยใต้ข้อบังคับของกฎหมำยด้วย

	 โดยในปี	2562	 ท่ีผ่ำนมำ	 บริษัทฯ	 ได้เข้ำร่วมกิจกรรม	 “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน”	 (SET	Opportunity	day)	 
รำยไตรมำส	จ�ำนวน	4	ครั้ง	ซ่ึงจัดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ดังนี้

	 ครั้งท่ี	1	:	ไตรมำสท่ี	4/2561		 เม่ือวันท่ี	6	มีนำคม	2562
	 ครั้งท่ี	2	:	ไตรมำสท่ี	1/2562		 เม่ือวันท่ี	21	พฤษภำคม	2562
	 ครั้งท่ี	3	:	ไตรมำสท่ี	2/2562		 เม่ือวันท่ี	20	สิงหำคม	2562
	 ครั้งท่ี	4	:	ไตรมำสท่ี	3/2562	 เม่ือวันท่ี	19	พฤศจิกำยน	2562
6.	 กำรจัดให้นักวิเครำะห์	 นักลงทุนรำยย่อย	 และนักลงทุนสถำบันท้ังในและต่ำงประเทศเข้ำพบผู้บริหำร	 โดยผ่ำนกำร

นัดหมำย	เพื่อสอบถำมข้อมูลของบริษัทฯ	(Company	Visit)	ในปี	2562	รวม	2	ครั้ง

7.	 กำรจัดกิจกรรม	Road	Show	ท้ังในประเทศ	และต่ำงประเทศ	ในปี	2562	รวม	21	ครั้ง

8.	 กำรเย่ียมชมกิจกำร	 หรือสำขำของบริษัทฯ	 โดยกำรนัดหมำยล่วงหน้ำจำกบุคคลท่ีสนใจภำยนอก	 ในปี	2562	 
รวม	11	ครั้ง

9.	 กำรจัดกิจกรรม	กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ประจ�ำปี	2562	เม่ือวันท่ี	24	เมษำยน	2562	จ�ำนวน	1	ครั้ง

10.	 กำรจัดท�ำจดหมำยข่ำวท่ีเกี่ยวกับผลประกอบกำรของบริษัทฯ	จ�ำนวน	12	ฉบับ	รวมท้ังมีกำรแจ้งข่ำวเกี่ยวกับควำม
คืบหน้ำของกำรด�ำเนินธุรกิจและกิจกรรมทำงกำรตลำดต่ำงๆ	ตลอดท้ังปี
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หมวดที่ 8
 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมกำรบรษัิทตระหนกัและให้ควำมส�ำคญัเกีย่วกบัสทิธต่ิำงๆ	ของผูถ้อืหุ้นและท�ำหน้ำท่ีในกำรดแูลรกัษำผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันตำมท่ีก�ำหนดไว้	 ในข้อบังคับบริษัทฯ	 และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง	 ไม่ว่ำผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็น
รำยย่อย	ผู้ลงทุนต่ำงชำติ	นักลงทุนสถำบันหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	โดยผู้ถือหุ้นทุกรำยมีสิทธิและควำมเท่ำเทียมกัน	ดังนี้

1.	 สิทธิในกำรได้รับใบหุ้น	สิทธิกำรซ้ือขำยหรือโอนหุ้น	

2.	 สิทธิในกำรเข้ำประชุมผู้ถือหุ้น

3.	 สิทธิในกำรได้รับสำรสนเทศท่ีเพียงพอ	ทันเวลำ	เหมำะสมต่อกำรตัดสินใจ

4.	 สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 เพื่อตัดสินใจในกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยท่ี
ส�ำคัญของบริษัทฯ	

5.	 สิทธิในกำรออกเสียง	ลงคะแนนเสียงในกำรแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำรบริษัท	และก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร

6.	 สิทธิในกำรออกเสียง	ลงคะแนนแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและก�ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

7.	 สิทธิในส่วนแบ่งผลก�ำไรของบริษัทฯ	

8.	 สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 กำรประชุมผู้ถือหุ้น
	 คณะกรรมกำรบรษัิทฯ	ตระหนกั	และให้ควำมส�ำคญักบักำรประชุมผูถ้อืหุ้น	โดยถอืเป็นส่วนส�ำคญัของกำรสือ่สำรกบัผูถ้อืหุ้น 
คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้น	เป็นกำรประชุมสำมัญประจ�ำปี	1	ครั้ง	ภำยใน	4	เดือน	นับแต่วันสิ้นสุดรอบ
ปีบัญชีของบริษัทฯ	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรู้ข้อมูลและสิทธิประโยชน์	 เช่น	กำรจ่ำยเงินปันผล	(ถ้ำมี)	นอกจำกนี้	อำจเรียกประชุม
วิสำมัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป	หำกมีควำมจ�ำเป็นเร่งด้วน	ต้องเสนอวำระเป็นกรณีพิเศษ	ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีกระทบต่อผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวกับข้อบังคับตำมกฎหมำย

 โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

• เปิดเผยโครงสร้ำงผู้ถือหุ้นอย่ำงชัดเจน	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นม่ันใจว่ำบริษัทฯ	 มีโครงกำรกำรด�ำเนินงำนท่ีมีควำมโปร่งใส	
ตรวจสอบได้	

• เผยแพร่สำรสนเทศ	รำยละเอียดในกำรใช้สิทธิในเรื่องต่ำง	ๆ 	ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ	โดยค�ำนึงถึงควำมเท่ำเทียมกันในกำรรับรู้ข่ำวสำร	ระยะเวลำในกำรใช้สิทธิ	และควำมสะดวกใน
กำรใช้สิทธิ	โดยจะไม่กระท�ำกำรใด	ๆ 	อันเป็นกำรจ�ำกัดสิทธิในกำรเข้ำถึงสำรสนเทศของบริษัทฯ	หรือปิดกั้นกำรติดต่อ
สื่อสำรระหว่ำงผู้ถือหุ้นด้วยกัน

• บริษัทฯ	ได้รำยงำนสัดส่วนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรำยย่อย	(Free	Float)	ให้กับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทรำบ
ตำมก�ำหนด	ณ	วันท่ี	15	มีนำคม	2562	ซ่ึงมีมำกกว่ำร้อยละ	40	

• ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น	ในกำรจัดประชุมอย่ำงต่อเนื่อง	โดยมีกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ประจ�ำปี	2562	เมื่อวัน
พุธท่ี	24	เมษำยน	2562	ณ	ห้องสุวรรณภูมิ	ช้ัน	7	อำคำรอินเตอร์ลิ้งค์	เลขท่ี	48	ซอยรุ่งเรือง	ถนนรัชดำภิเษก	แขวง
สำมเสนนอก	เขตห้วยขวำง	กรุงเทพมหำนคร	โดยมีรำยละเอียดดังนี้

 ก่อนกำรประชุม

• เปิดเผยวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ประจ�ำปี	2562	ให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ	เพ่ือสำมำรถเตรียมตัวเข้ำร่วมประชุมได	้
โดยเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	และของตลำดหลักทรัพย์	ในวันถัดไป	นับจำกวันท่ีคณะกรรมกำรมีมติ
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• เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์	ท้ังฉบับภำษำไทยและภำษำอังกฤษ	บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	
ล่วงหน้ำ	ก่อนวันประชุม	อย่ำงน้อย	30	วัน	ก่อนวันประชุม	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้ทรำบถึงวำระกำรประชุม	และมีเวลำ
ศึกษำข้อมูลก่อนวันประชุมอย่ำงเพียงพอ

• จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ท้ังฉบับภำษำไทยและภำษำอังกฤษ	ล่วงหน้ำทำงไปรษณีย์อย่ำงน้อย	21	วัน 
ก่อนวันประชุม	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทรำบถึงวำระกำรประชุม	และมีเวลำศึกษำข้อมูลก่อนวันประชุมอย่ำงเพียงพอ

• จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ	ก.	แบบ	ข.	และแบบ	ค.	เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้น	ไปพร้อมกันหนังสือเชิญ
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	รวมถึงสำมำรถดำวน์โหลดได้จำกเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ท้ังนี้	ในปี	2562	ได้ระบุช่ือ	ประวัติของ
กรรมกำรอิสระท่ีผู้ถือหุ้นสำมำรถเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะไว้แล้ว	คือ	นำยชูศักดิ์	 ดิเรกวัฒนชัย	 เป็นกรรมกำรอิสระ	
ผู้รับมอบฉันทะ

• ส�ำหรับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนักลงทุนสถำนบัน	หรือผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศ	และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน	(Custodian)	
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น	บริษัทได้ประสำนงำนเรื่องเอกสำร	หลักฐำนท่ีจะต้องแสดงก่อนวันเข้ำประชุม
เป็นกำรล่วงหน้ำ	เพื่อให้กำรลงทะเบียนเป็นไปอย่ำงสะดวกและรวดเร็วย่ิงข้ึน

 วันประชุม
• บริษัทฯ	 จัดสถำนท่ีส�ำหรับกำรประชุมอย่ำงเพียงพอ	 และเหมำะสมต่อผู้มำประชุม	 โดยสำมำรถเดินทำงได้สะดวก	

พร้อมท้ังแนบแผนท่ีของสถำนท่ีในกำรจัดประชุม	 รวมถึงจัดเจ้ำหน้ำท่ีและจัดรถคอยรับ-ส่ง	 มำยังสถำนท่ีจัดประชุม	
และจัดท่ีจอดรถอย่ำงเพียงพอส�ำหรับผู้ถือหุ้น

• จัดเจ้ำหน้ำท่ีต้อนรับ	เพื่อให้ข้อมูล	และตรวจสอบเอกสำรในกำรลงทะเบียน	ท้ังนี้	ผู้ถือหุ้นสำมำรถลงทะเบียนล่วงหน้ำ
ก่อนเวลำประชุมประมำณ	1	ช่ัวโมง	ผ่ำนระบบบำร์โค้ด	(Bar	Code)	เพ่ือควำมสะดวก	รวดเร็ว	ถูกต้องและแม่นย�ำ

• ก�ำหนดให้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุม	เป็นไปตำมจ�ำนวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นถืออยู่	โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ำกับหนึ่งเสียง

• ก่อนเริ่มกำรประชุม	 ประธำนกรรมกำรจะช้ีแจงแก่ผู้ถือหุ้นให้ทรำบถึงสิทธิตำมข้อบังคับของบริษัทฯ	 กำรด�ำเนินกำร
ประชุม	 วิธีกำรใช้สิทธิลงคะแนน	 รวมท้ังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในกำรตั้งค�ำถำม	และแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระใน
ท่ีประชุมอย่ำงเท่ำเทียมกัน

• ใช้ระบบบำร์โค้ด	(Bar	Code)	ในกำรนบัคะแนนเสยีง	และแสดงผลสรปุของคะแนนเสยีงในทุกวำระอย่ำงชัดเจน	ตลอดจน 
น�ำบัตรลงคะแนนมำใช้ในกำรลงมติ	โดยจัดท�ำบัตรลงคะแนนแยกตำมวำระ	

• บรษัิทได้จดัให้มกีำรใช้บัตรยนืยันกำรลงคะแนนในทุกวำระท่ีจะต้องมีกำรลงมต	ิเพือ่ควำมโปร่งใส	และสำมำรถตรวจสอบได้ 
โดยวิธีกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ	ประธำนในท่ีประชุมจะสอบถำมท่ีประชุมว่ำ	ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใด
ท่ีไม่เห็นด้วย	หรืองดออกเสียง	ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงชูมือข้ึน	และลงคะแนน
ในบัตรยืนยันกำรลงคะแนนพร้อมท้ังลงลำยมือช่ือ	และเจ้ำหน้ำท่ีจะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนโดยใส่ไว้ในขวดโหลแก้ว
แบบใส	 และน�ำไปส่งให้เจ้ำหน้ำท่ีบันทึกคะแนนเสียงโดยกำรสแกนบำร์โค้ดท่ีบัตรยืนยันกำรลงคะแนน	 พร้อมท้ังเก็บ
บัตรดังกล่ำว	 ส่วนผู้ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยให้ลงคะแนนและลงลำยมือช่ือในบัตรยืนยันกำรลงคะแนนโดยไม่ต้องชูมือ	 และ
จะเก็บบัตรยืนยันกำรลงคะแนนท่ีเห็นด้วยทุกใบ	พร้อมกันท้ังหมดภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม	ส�ำหรับผู้ถือหุ้นท่ีมอบ
ฉันทะให้แก่กรรมกำรอิสระซ่ึงมีเป็นจ�ำนวนมำกนั้น	 บริษัทจะด�ำเนินกำรลงคะแนนเสียงเห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 หรือ 
งดออกเสียงออกเสียงตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้น

• ส�ำหรับรำยละเอียดผลกำรนับคะแนนของแต่ละวำระนั้นจะรวบรวมผลและแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบได้ภำยหลังจำกเสร็จ
สิ้นกำรลงคะแนนในแต่ละวำระ	หรือหำกบำงวำระต้องใช้เวลำในกำรนับคะแนนมำกกว่ำปกติ	ประธำนในท่ีประชุมอำจ
ขอให้ท่ีประชุมด�ำเนินกำรพิจำรณำในวำระอื่นๆ	ไปก่อน	เพ่ือให้กำรประชุมเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง	และเม่ือเจ้ำหน้ำท่ีได้
ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ประธำนจะแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบรำยละเอียดผลกำรนับคะแนนในทันที



169บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

• จัดให้มีกำรตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียงในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	โดยในปี	2562	ท่ีผ่ำนมำ	ดังนี้

• ท่ีปรึกษำกฎหมำย	ท่ีเป็นอิสระ	จำกภำยนอก	(Inspector)	ซ่ึงเป็นทนำยควำมจำกส�ำนักงำนภำยนอก	เพื่อท�ำหน้ำท่ี
ในกำรดูแลให้กำรประชุมเป็นไปอย่ำงโปร่งใส	ถูกต้องตำมกฎหมำย	และข้อบังคับของบริษัทฯ	และท�ำหน้ำท่ีเป็น 
ผู้ตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียงตลอดกำรประชุม

• ผู้ตรวจสอบบัญชีท่ีมีควำมเป็นอิสระ	 จำกบริษัท	 ไพร๊ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์	 เอบีเอเอส	 จ�ำกัด	 เพ่ือท�ำหน้ำท่ีเป็น 
ผู้ตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียงตลอดกำรประชุม

• ตัวแทนจำกผู้ถือหุ้นในท่ีประชุม	เพื่อท�ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียงตลอดกำรประชุม
• ตัวแทนอำสำพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น	จำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์อีกด้วย

• ประธำนกรรมกำร	สำมำรถจัดสรรเวลำกำรประชุมได้อย่ำงเหมำะสม	เพียงพอ	และโปร่งใส	โดยเรียงล�ำดับระเบียบวำระ	
ตำมท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม	โดยก�ำหนดวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ	อย่ำงชัดเจน	เช่น	ในวำระเกี่ยว
กับกรรมกำร	ได้แยกเรื่องกำรเลือกตั้งกรรมกำร	และค่ำตอบแทนกรรมกำรออกเป็นแต่ละวำระ	เป็นต้น

• ในระหว่ำงกำรประชุม	 ประธำนท่ีประชุมได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะ	 และซักถำมอย่ำง
อิสระในวำระต่ำงๆ	ก่อนกำรลงมติในวำระใดๆ	เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับทรำบข้อมูลและรำยละเอียดในเรื่องดังกล่ำวอย่ำง
เพียงพอ	ท้ังนี้	นอกจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว	บริษัทฯ	ยังได้จัดเตรียมบุคลำกรท่ีเกี่ยวข้อง	เป็นผู้ตอบค�ำถำมต่ำงๆ	
อำทิ	ผูบ้รหิำรระดบัสงูในสำยงำนต่ำงๆ	และผูส้อบบัญช	ีเข้ำร่วมประชมุ	เพือ่ตอบข้อซักถำมของผูถ้อืหุ้นได้อย่ำงชัดเจน

• ไม่สนับสนุนกำรเพิ่มวำระกำรประชุมท่ีไม่ได้แจ้งเป็นกำรล่วงหน้ำโดยไม่จ�ำเป็น	 โดยเฉพำะวำระส�ำคัญท่ีผู้ถือหุ้นต้อง
ใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมูลก่อนตัดสินใจ	โดยในปี	2562	ไม่มีกำรเพ่ิมวำระกำรประชุมใดๆ	

• จัดให้มีกำรบันทึกวีดีโอเทปกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุม
ได้รับชมย้อนหลังได้	ทำงเว็บไซต์บริษัท	www.interlink.co.th

• ในปี	2562	กรรมกำรบริษัททุกคน	ได้เข้ำร่วมกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครบถ้วน

 หลังกำรประชุม

• บริษัทฯ	 น�ำส่งมติท่ีประชุม	 พร้อมรำยละเอียดจ�ำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวำระอย่ำงชัดเจน	 เผยแพร่ต่อตลำด 
หลักทรัพย์ฯ	และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ภำยในวันท�ำกำรถัดไป	เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่ได้เข้ำร่วมประชุมรับทรำบ

• ผู้ถือหุ้นสำมำรถรับชมเทปบันทึกภำพกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นย้อนหลัง	บนเวปไซต์ของบริษัทฯ	

• จัดส่งส�ำเนำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น	ท้ังภำษำไทยและภำษำอังกฤษ	เผยแพร่ต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ภำยใน	14	วัน	นับแต่วันประชุม	

• รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้

• รำยช่ือคณะกรรมกำรและผู้บริหำรท่ีเข้ำประชุม	และสัดส่วนกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมกำรประชุม	ไม่เข้ำร่วมกำรประชุม
• วิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนน	มติท่ีประชุม	และผลกำรลงคะแนน	(เห็นด้วย	/	ไม่เห็นด้วย	/	งดออกเสียง	และ

บัตรเสีย)	ของแต่ละวำระ
• ประเด็นค�ำถำม	และค�ำตอบในท่ีประชุม	รวมท้ังช่ือ	-	นำมสกุลของผู้ถำมและผู้ตอบ

	 ในปี	2562	บริษัทฯ	ได้คะแนนประเมินคุณภำพกำรจัดกำรประชุมผู้ถือหุ้น	100	คะแนนเต็ม	ติดต่อกันเป็นปีท่ี	2	ภำยใต้ 
โครงกำรประเมินคุณภำพ	(AGM	Checklist)	 ซ่ึงจัดโดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	 ร่วมกับส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	และสมำคมบริษัทจดทะเบียน	โดยหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในกำรประเมินคุณภำพครอบคลุม 
ข้ันตอนต่ำงๆ	ในกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ก่อนวันประชุม	วันประชุม	และภำยหลังวันประชุม
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 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน

• บรษัิทฯ	ได้เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุ้นเสนอวำระกำรประชมุ	และเสนอช่ือผูมี้คณุสมบัตเิหมำะสมท่ีจะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร
ล่วงหน้ำ	 ตำมหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ	 ก�ำหนด	 โดยมีรำยละเอียดและวิธีกำรตำมท่ีได้เปิดเผยและเผยแพร่ผ่ำนช่อง
ทำงต่ำงๆ	 เช่น	ทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ท่ี	http://www.interlink.co.th	 ใน	ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์	 หัวข้อ	 “รำยงำน
ต่อตลำดหลักทรัพย์”	 และทำงไปรษณีย์แบบลงทะเบียน	 ภำยในระยะเวลำท่ีก�ำหนด	 โดยยึดจำกวันท่ีประทับรับจำก
ไปรษณีย์ต้นทำงเป็นหลัก	ตั้งแต่วันท่ี	2	มกรำคม	2562	ถึง	15	กุมภำพันธ์	2562	โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรให้ผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอช่ือผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมท่ีจะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	โดย 
คณะกรรมกำรพิจำรณำบรรจุเรื่องท่ีผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวำระกำรประชุม	ซ่ึงหำกกรณีคณะกรรมกำรปฏิเสธเรื่องท่ีผู้ถือหุ้น 
เสนอบรรจุเป็นวำระ	จะแจ้งถึงเหตุผลให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทรำบด้วย

	 ท้ังนี	้กำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุ้น	ประจ�ำปี	2562	ไม่มีผูถ้อืหุ้นรำยใดเสนอวำระกำรประชุม	หรอืเสนอช่ือบุคคลเพือ่รบักำร 
พิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรล่วงหน้ำ

• เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรให้แก่ผูถ้อืหุ้นทุกรำยอย่ำงสม�ำ่เสมอ	ผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรพัย์ฯ	และเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ	 
จัด	ให้มีช่องทำงที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถติดต่อขอรับข้อมูลหรือสอบถำมได้โดยตรงผ่ำนทำง	E-mail	ของเลขำนุกำรบริษัทฯ	
และหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์

• มรีะเบียบบังคบัใช้ภำยในบรษัิทฯ	เรือ่งกำรใช้ข้อมูลภำยในอย่ำงชดัเจน	สอดคล้องกบักฎหมำยท่ีเกีย่วข้องกบัหลกัทรพัย์ 
และมีกำรทบทวนอย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อให้เกิดควำมยุติธรรม	และเสมอภำคต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรำย	ดังนี้

• แจ้งกฎเกณฑ์	และนโยบำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรใช้ข้อมูลภำยในให้กรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนได้รับทรำบอย่ำง
สม�่ำเสมอ	เพื่อให้ม่ันใจว่ำกฎเกณฑ์	และนโยบำยดังกล่ำวเป็นท่ีรับทรำบ	และปฏิบัติตำม

• ห้ำมซ้ือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ในช่วงเวลำก่อนเปิดเผยงบกำรเงินต่อสำธำรณชน	1	 เดือน	 โดยสำยงำน
เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้แจ้งให้กรรมกำรและผู้บริหำรได้ทรำบช่วงเวลำกำรห้ำมซ้ือขำย	(Silent	Period)	

• บริษัทฯ	ก�ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท	รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ	จัดท�ำและเปิด
เผยรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์และรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	ตำมมำตรำ	59	และบทก�ำหนดโทษ	ตำมมำตรำ	275	แห่ง	
พระรำชบัญญัตหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์	พ.ศ.	2535	(รวมท้ังท่ีมีกำรแก้ไขเพิม่เตมิ)	และจดัส่งส�ำเนำรำยงำน
นี้ให้แก่บริษัท	ในวันเดียวกับวันท่ีส่งรำยงำนต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

 ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้มีส่วนได้เสีย

	 บริษัทฯ	ได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	เพ่ือกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงกัน	ตลอดจน
รับฟังควำมคิดเห็น	และค�ำแนะน�ำของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน	และในกรณีท่ีผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับควำม
เป็นธรรมจำกกำรปฏิบัติของบริษัท	สำมำรถติดต่อร้องเรียนต่อบริษัทได้	ดังนี้

ช่องทางการติดต่อ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์/ โทรสาร

เลขำนุกำรบริษัท t.thanyarad@interlink.co.th
โทรศัพท์	 0-2666-1111	ต่อ	291

โทรสำร	 0-2666-1193
นักลงทุนสัมพันธ์ ir@interlink.co.th

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ chusak@interlink.co.th

โดยท่ีอยู่ทำงไปรษณีย์	ได้แก่
บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคช่ัน	จ�ำกัด	(มหำชน)	 	
48	อำคำรอินเตอร์ลิ้งค์	ซอยรุ่งเรือง	ถนนรัชดำภิเษก	
แขวงสำมเสนนอก	เขตห้วยขวำง	กรุงเทพฯ	10310	



171บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

	 ท้ังนี	้เลขำนกุำรบรษัิท	จะเป็นผูร้บัผดิชอบในกำรรบัเอกสำรท่ีส่งถงึคณะกรรมกำรบรษัิท	และด�ำเนนิกำรส่งให้คณะกรรมกำร
ชุดย่อย	หรอืกรรมกำรท่ีเกีย่วข้อง	และท�ำหน้ำท่ีสรปุข้อเสนอแนะ	และประเดน็ต่ำงๆ	ท้ังหมด	เพือ่น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษัิท
ทรำบเป็นรำยไตรมำส	ส�ำหรับจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ท่ีส่งไปยังประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ	chusak@interlink.co.th	นั้น
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ	จะเป็นผู้เปิดจดหมำยเหล่ำนั้นด้วยตนเอง

	 โดยในปี	2562	ไม่ปรำกฏว่ำมีข้อร้องเรียนเข้ำมำแต่อย่ำงใด

 ผู้สอบบัญชี
 นโยบำยกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
	 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และก�ำหนดค่ำสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี	โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชี	และค่ำสอบบัญชี	เพ่ือเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท	เสนอให้ท่ีประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้ง	 และก�ำหนดค่ำสอบบัญชี	 ทังนี้	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยคัดเลือกผู้สอบบัญชี	 โดยกำรเปิดให้
ส�ำนักงำนสอบบัญชีชั้นน�ำท่ีให้บริกำรสอบบัญชีในระดับสำกล	 ได้เสนองำนสอบบัญชี	 ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ 
คัดเลือกอย่ำงสม�่ำเสมอ	 และได้จัดให้มีกำรหมุนเวียนผู้สอบบัญชี	 เพื่อให้สอดคล้องกับประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน	
หำกผู้สอบบัญชีรำยเดิมปฏิบัติหน้ำท่ีสอบทำนหรือตรวจสอบ	 และแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทมำแล้ว	7	 รอบป ี
ปฏิทินติดต่อกัน

	 ท้ังนี้	 บริษัทท่ีเป็นส�ำนักงำนสอบบัญชี	 และผู้สอบบัญชีท่ีได้รับกำรคัดเลือก	 ต้องมีควำมเป็นอิสระ	 มีควำมน่ำเช่ือถือ 
มคุีณสมบัตท่ีิได้รบักำรยอมรบัเป็นผูส้อบบัญชีของบรษัิท	โดยผูส้อบบัญชต้ีองเป็นผูส้อบบัญชีท่ีได้รบัควำมเห็นชอบจำกส�ำนกังำน	
ก.ล.ต.	และไม่มีควำมสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด	ๆ	กับบริษัทฯ	ผู้บริหำร	ผู้ถือหุ้นใหญ่	หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว

ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

	 ท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ประจ�ำปี	2562	 ได้อนุมัติค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี	ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	 เป็นจ�ำนวนเงิน	
3,660,000	บำท	(สำมล้ำนหกแสนหกหมื่นบำทถ้วน)	โดยนำยพงทวี	รัตนะโกเศศ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี	7795	สังกัด	
บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์	เอบีเอเอส	จ�ำกัด	โดยบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	จ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี	ส�ำหรับป	ี
2562	ดังนี้

บริษัท จ�านวนเงิน (บาท)

•	 ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี	(Audit	fee)

	 บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน) 1,690,000

	 บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม	จ�ำกัด(มหำชน) 1,540,000

	 บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เพำเวอร์	แอนด์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ำกัด 390,000

	 บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	ดำต้ำเซ็นเตอร์	จ�ำกัด 40,000

รวมค่ำสอบบัญชี 3,660,000

•	 ค่ำบริกำรอื่นๆ	(Non-audit	fee) ไม่มี

รวมค่ำสอบบัญชี และค่ำบริกำรอ่ืนๆ 3,660,000
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	 ในปี	2562	คณะกรรมกำรได้พิจำรณำทบทวน	และน�ำหลกัปฏบัิตติำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีดสี�ำหรบับรษัิทจดทะเบียน	
CG	Code	ปี	2560	ไปปรับใช้ตำมควำมเหมำะสมกับธุรกิจของบริษัทแล้วเป็นส่วนใหญ่	(ส�ำหรับหลักปฏิบัติท่ียังไม่สำมำรถ	หรือ
ยังไม่ได้น�ำไปปรับใช้นั้น	ได้มีกำรชี้แจงเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมกำรแล้ว)	ยกเว้นเรื่องดังต่อไปนี้

หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดี เหตุผล/ค�าชี้แจง

1.	ประธำนกรรมกำรของบริษัท	
ควรเป็นกรรมกำรอิสระ

ประธำนกรรมกำร	ไม่ได้เป็นกรรมกำรอิสระ	เนื่องจำกประธำนกรรมกำรได้รับกำรแต่งตั้ง 
เป็นกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันของบริษัท	จึงเป็นผลท�ำให้ขำดคุณสมบัติของกำร
เป็นกรรมกำรอิสระ	

	 อย่ำงไรก็ตำม	 เม่ือพิจำรณำคุณสมบัติในด้ำนอ่ืนๆ	 ประกอบแล้ว	 คณะกรรมกำร	
บริษัทฯ	เห็นว่ำประธำนกรรมกำรสำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระ

2.	ประธำนกรรมกำรและ 
ผู้บริหำรสูงสุดของบริษัท 
เป็นคนเดียวกัน

ประธำนกรรมกำรและผู้บริหำรสูงสุดของบริษัท	เป็นคนเดียวกัน

	 อย่ำงไรก็ตำม	 บริษัทฯ	 ได้แบ่งแยกอ�ำนำจหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของของประธำน
กรรมกำร	และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ออกจำกกันอย่ำงชัดเจน	เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรม	
โปร่งใส	และควำมเป็นอิสระในกำรตัดสินใจ

3.	คณะกรรมกำรบริษัท 
ควรประกอบด้วยคณะกรรมกำร
ท่ีไม่เป็นผู้บริหำรมำกกว่ำ	66%	

คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้รหิำร	จ�ำนวน	3	ท่ำน	คดิเป็นร้อยละ	33%	

	 ท้ังนี	้คณะกรรมกำรพจิำรณำเห็นว่ำ	คณะกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้รหิำรของบรษัิทฯ	แต่ละคน 
เป็นผู้ท่ีมีควำมรู้	 ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำนแตกต่ำงกัน	 ซ่ึงครอบคลุมครบทุกสำยงำน
ธุรกิจของบริษัทฯ	เป็นอย่ำงดีแล้ว

4.	คณะกรรมกำรบริษัท 
ควรประกอบด้วยคณะกรรมกำร
ท่ีเป็นอิสระ	มำกกว่ำ	50%

คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระไม่ถึง	50%	ของคณะกรรมกำรท้ังคณะ	ท้ังนี้	
คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นว่ำกรรมกำรอิสระแต่ละคน	 เป็นผู้ท่ีมีประสบกำรณ์	 มีควำม
สำมำรถ	และสำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้อย่ำงอิสระ	เหมำะสมกับขนำดขององค์กรแล้ว

5.	คณะกรรมกำรมีกำรก�ำหนด
นโยบำยจ�ำกัดจ�ำนวนปีในกำร
ด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำร
อิสระไว้ไม่เกิน	9	ปี

คณะกรรมกำรก�ำหนดให้กรรมกำรอิสระจะมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งรวมไม่เกิน	9	 ปี 
เว้นแต่คณะกรรมกำรบริษัทจะเห็นว่ำบุคคลนั้นสมควรด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระ
ของบริษัทต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท	 ซ่ึงคณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ	
เน่ืองจำกกำรแต่งตั้งกรรมกำรอิสระให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป	 จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท	
และผู้ถือหุ้น	เนื่องจำกกรรมกำรท่ีด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่อง	เป็นผู้ท่ีมีควำมรู้	ควำมสำมำรถ 
มปีระสบกำรณ์ท่ีเกีย่วข้องกบักำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษัิท	และให้ค�ำแนะน�ำท่ีเป็นประโยชน์
แก่บริษัทมำโดยตลอด

	 ท้ังนี้	ในรอบปี	2562	ท่ีผ่ำนมำ	ไม่มีกรณีกำรกระท�ำผิดด้ำนกำรทุจริต	หรือกระท�ำผิดจริยธรรมแต่อย่ำงใด	และไม่มีกรณีท่ี
กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำรลำออก	อันเนื่องจำกประเด็นเรื่องกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ	อีกท้ังไม่มีกรณีเกี่ยวกับช่ือเสียง
ในทำงลบของบริษัทฯ	อันเนื่องมำจำกควำมล้มเหลวในกำรท�ำหน้ำท่ีสอดส่องดูแลของคณะกรรมกำร
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รายงานประจ�าปี 2562

ความ 
รับผิดชอบ 

ต่อสังคม
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	 เป็นระยะเวลำกว่ำ	30	ปีท่ีผ่ำนมำ	กลุ่มบริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคช่ัน	จ�ำกัด	(มหำชน)	ได้ครองต�ำแหน่งผู้บุกเบิก
และน�ำเข้ำสำยสัญญำณรำยแรกท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย	ด้วยปฏิญญำขององค์กรท่ีจะด�ำเนินธุรกิจ	ด้วยสินค้ำคุณภำพ	รำคำ
ท่ีถูกกว่ำ	 และบริกำรท่ีดีกว่ำ	 ประกอบกับวิสัยทัศน์	(Vision)	 ของบริษัทฯ	 ท่ีมุ่งเน้นให้บริษัทฯ	 “เติบโต	 ต่อเนื่อง	 และย่ังยืน”	
(Sustainable	Growth)	ภำยใต้หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	โดยกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม	มีจริยธรรม	โปร่งใสสำมำรถ
ตรวจสอบได้	มุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคลำกรด้วยกำรสร้ำง	“คนคุณภำพ”	ให้เป็น	“คนดี	คนเก่ง”	พัฒนำควำมสัมพันธ์กับผู้มีส่วน
ได้เสียควบคู่ไปกับกำรดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียม	ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	
และมุง่เน้นพฒันำนวตักรรมอยู่เสมอ	รวมท้ังมีควำมตัง้ใจในกำรตอบแทนคณุค่ำและแสดงควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมผ่ำนโครงกำร
ต่ำงๆ	เช่น	Interlink	training,	Cabling	contest,	Interlink	Campus	Tour	โครงกำรพ่ีสอนน้อง	“ปลูกปัญญำ พร้อมมอบควำม
อบอุ่น”	ภำยใต้กำรด�ำเนินงำนของมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ	ส่งผลท�ำให้	บริษัทฯ	สำมำรถเติบโตได้อย่ำงต่อเนื่องและย่ังยืน	

1. การด�าเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน

	 กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ	 ได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรด�ำเนินธุรกิจภำยใต้ควำมรับผิดชอบต่อสังคม	(Corporate	
Social	Responsibility)	ผ่ำนกระบวนกำรให้ควำมส�ำคัญในทุกระดับของกำรด�ำเนินงำน	(CSR	in	process)	จึงมีกำรก�ำหนด
นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องไปกับนโยบำยของกำรด�ำเนินธุรกิจภำยใต้เป้ำหมำย	“เติบโต	ต่อเนื่อง	และยั่งยืน”	
เพื่อเป็นแนวทำงกำรพัฒนำธุรกิจควบคู่ไปกับกำรพัฒนำสังคมอย่ำงย่ังยืนสูงสุด	ดังต่อไปนี้

 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
	 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีตำมแนวทำงท่ีตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก�ำหนด	 โดยยึดมั่นในอุดมกำรณ์	 ซ่ึงได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมำภำยใต้หลักบรรษัทภิบำลและจรรยำบรรณ	 บนพื้นฐำนแห่ง
ประโยชน์สุขอย่ำงสมดุลและย่ังยืน	พร้อมท้ังมีกำรตระหนักถึงพันธกิจส�ำคัญในกำรสร้ำงควำมเช่ือม่ันในกำรด�ำเนินธุรกิจ	โดยมี
ระบบบริหำรจัดกำรท่ีดี	โปร่งใส	และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย	ดังนั้นสิ่งท่ีจะท�ำให้ผู้ถือหุ้นไว้วำงใจ	และม่ันใจใน
กำรลงทุนกับธุรกิจขององค์กร	คือ	กำรมีนโยบำยและกำรด�ำเนินงำนท่ีรักษำสิทธิพ้ืนฐำนท่ีผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่ำงเป็นธรรมตำม
ท่ีกฎหมำยก�ำหนด	หรือมำกกว่ำนั้น	รวมถึงมีกำรจัดกำรท่ีเหมำะสม	มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุด	เป็นท่ียอมรับ
จำกผู้ลงทุน	และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยเสมอ

 ด้านที่ 2 การด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีจริยธรรม และความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
	 ปฏิบัติตำมกฎหมำย	เคำรพกฎระเบียบของสังคม	และเป็นองค์กรท่ีมีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง	ยึดถือกำรปฏิบัติตำม
เงื่อนไขทำงกำรค้ำและสัญญำท่ีก�ำหนด	จรรยำบรรณ	และค�ำม่ันท่ีให้ไว้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงเคร่งครัด	มีกำรก�ำหนดระเบียบ
ในกำรจัดหำและกำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ	 ท่ีชัดเจน	 สนับสนุนกำรจัดหำท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 หลีกเลี่ยงสิ่งท่ีจะก่อให้เกิดกำร
ละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ	รวมท้ังจะไม่ท�ำธุรกิจกับคู่ค้ำท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมำย

 ด้านที่ 3 การพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่ง “คนดี คนเก่ง” 
	 เป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนแนวคิดควำมรับผิดชอบต่อสังคมจำกภำยในไปสู่ภำยนอกองค์กร	ผ่ำนกระบวนกำร	CSR	
โดยให้ควำมส�ำคัญในทุกระดับของกำรด�ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ	เพื่อส่งเสริมให้เกิดโครงกำรคนคุณภำพข้ึนภำยในองค์กร	
ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ส�ำคญัในกำรสร้ำงควำมยัง่ยืนให้กับสงัคมไทย	ตำมแนวคดิท่ีส�ำคญัว่ำ	“พนกังำน”	ถอืเป็นทรพัยำกรท่ีมค่ีำท่ีสดุของ
องค์กร	และกำรเจริญเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงำนท่ีมีคุณภำพ	บริษัทฯ	จึงมีนโยบำยมุ่งเน้นท่ีจะปรับปรุงระบบบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล	เสริมสร้ำงวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทำงธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง	สร้ำงควำมผูกพันท่ีดีระหว่ำงพนักงำนท่ี
มีต่อองค์กร	มุ่งมั่นในกำรดูแลรักษำพนักงำน	โดยจัดให้มีสวัสดิกำรท่ีมีควำมเหมำะสม	เพ่ือให้เกิดคุณภำพชีวิตท่ีดีแก่พนักงำน	
รวมท้ังกำรเช่ือม่ันในคุณค่ำของคน	มุ่งมั่น	ส่งเสริมให้เกิดควำมเป็นเลิศ	ด้วยแนววิธีกำรมอบประสบกำรณ์ในกำรเรียนรู้	อบรม
เพิ่มเติมทักษะ	พัฒนำศักยภำพท่ีมีอยู่แล้วให้เกิดควำมสำมำรถท่ีโดดเด่นข้ึนมำ	ท�ำให้สำมำรถเติบโตในหน้ำท่ี	และในสำยงำน	

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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 ด้านที่ 4 การมุ่งมั่นพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการด�าเนินธุรกิจด้วยความสุจริต สามารถ
ตรวจสอบได้ 
	 มุ่งเน้นกำรเจริญเติบโตของบริษัทฯ	 ควบคู่ไปกับกำรดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ได้ก�ำหนดแนวทำงเกี่ยวกับบทบำทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย	ไว้ในนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีด ี
ซ่ึงบริษัทฯ	 มีกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของตลท.	 กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	 ได้แก่	 ลูกค้ำ	 พนักงำน	 คู่ค้ำ 
เจ้ำหนี้	คู่แข่งขัน	ผู้ถือหุ้น	หรือผู้ลงทุน	รวมท้ังเพ่ือนบ้ำน	ชุมชน	สังคมและสิ่งแวดล้อม	ซ่ึงบริษัทฯ	ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อสิทธ	ิ
รวมถึงกำรท่ีจะไม่กระท�ำกำรใดๆ	อันเป็นกำรละเมิดสิทธิ	รวมท้ังทรัพย์สินทำงปัญญำ	อำทิเช่น

• บริษัทฯ	จะเคำรพสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุนทุกรำยอย่ำงเป็นธรรม	ไม่เอำเปรียบผู้ร่วมทุน	อีกท้ังยังให้
ควำมร่วมมืออย่ำงดีกับผู้ร่วมลงทุน	เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของกิจกำรให้มีควำมแข็งแกร่ง	
สนับสนุนให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	ก่อให้เกิดควำมโปร่งใส	และผลักดันให้กำรด�ำเนินงำนเป็นไป
ตำมกรอบของกฎหมำยและแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน	

• บริษัทฯ	มีควำมค�ำนึงถึงควำมเสมอภำคของทุกฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง	ซ่ือสัตย์ในกำรด�ำเนินธุรกิจ	ยึดม่ันในกำรด�ำเนินงำน
เพื่อก่อให้เกิดควำมเช่ือถือ	และเป็นธรรมให้กับเจ้ำหนี้	ปฏิบัติตำมสัญญำและเงื่อนไขต่ำงๆ	ท่ีตกลงกันอย่ำงเคร่งครัด	
พร้อมท้ังมุ่งม่ันในกำรักษำสัมพันธภำพท่ีย่ังยืนกับเจ้ำหนี้

 ด้านที่ 5 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
	 ภำยใต้หลักควำมเช่ือว่ำบริษัทฯ	จะไม่สำมำรถเติบโตได้	หำกปรำศจำกกำรช่วยเหลือเกื้อกูลจำกชุมชนและสังคม	โดยให้
ควำมส�ำคัญในด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ	วัฒนธรรม	สังคม	และมีส่วนในกำรปรับปรุงคุณภำพชีวิตของชุมชนให้ดีข้ึน	พร้อมท้ัง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงำนมีจิตอำสำ	ผ่ำนทำงกิจกรรมต่ำงๆของบริษัทฯ	เพรำะกำรท่ีธุรกิจจะอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่ำง
ย่ังยืนนั้น	ผู้ประกอบกำรทุกรำยต้องมีกำรด�ำเนินกำรและพัฒนำคุณภำพชีวิตของชุมชนท่ีได้มำตรฐำนเดียวกัน	ผลักดันแนวคิด
และแนวปฏบัิตท่ีิดีในกำรดแูลชมุชนร่วมกนัอย่ำงจรงิจงั	ดงันัน้บรษัิทฯ	จงึได้มุ่งมัน่และพยำยำมทุกวิถทีำงในกำรปลกูฝังจติส�ำนกึ
ท่ีดี	และส่งเสริมให้พนักงำนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง	ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ีดี	มีหน้ำท่ีรับผิดชอบและท�ำประโยชน์ให้กับชุมชนและ
สังคม	ท้ังยังเปิดโอกำสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงกำรต่ำงๆ	รวมท้ังเสนอควำมคิดเห็น	
ข้อเสนอแนะ	หรือข้อร้องเรียน	เพื่อน�ำไปปรับปรุง	แก้ไข	ท�ำให้ผลจำกกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	สัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย	และ
ยังมุ่งหวังให้องค์กรและชุมชนสำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงย่ังยืน	เพรำะบริษัทฯ	เช่ือว่ำ	“สังคมท่ีเข้มแข็ง”	จะเป็นรำกฐำนในกำร
พัฒนำประเทศให้เจริญก้ำวหน้ำ	

 ด้านที่ 6 การพัฒนานวัตกรรม (Innovation) 
	 ท้ังในด้ำนผลิตภัณฑ์	 ด้ำนกำรปฏิบัติงำน	 และกำรตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ	(System)	 เริ่มตั้งแต่กำรป้องกัน	(Prevent)	
รักษำ	(Maintain)	ปรับปรุง	(Improve)	และพัฒนำ	(Development)	เพ่ือส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่	(Innovation)	อยู่เสมอ

2. การเปิดเผยข้อมูลการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

	 บริษัทฯ	ได้ให้ควำมส�ำคัญและพร้อมส่งเสริมกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม	เพื่อสร้ำงควำมย่ังยืนอย่ำง
ต่อเนื่อง	โดยได้มีกำรก�ำหนดนโยบำยในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม	(Corporate	Social	Responsibility)	
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ	โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกับกำร
ด�ำเนินธุรกิจท้ังในด้ำนของเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ในระยะเวลำท่ีผ่ำนมำบริษัทฯ	ได้สร้ำงจิตส�ำนึกในควำมรับผิดชอบ
ทำงสังคมผ่ำนวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และนโยบำยของบริษัทฯ	จนกลำยมำเป็นค่ำนิยมและวัฒนธรรมขององค์กรในท่ีสุด
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Improve 
ourselves
กำรพัฒนำ

ตนเองอย่ำงต่อ
เนื่องอยู่เสมอ

Network and 
Communication
กำรเป็นเครือข่ำย
ท่ีมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดี

ต่อกัน

Teamwork

กำรท�ำงำนเป็นทีม

Excellent 
Service

กำรมีจิตมุ่งเน้น
กำรบริกำร 
(ท่ีเป็นเลิศ)	

อย่ำงมีคุณภำพ

Responsibility & 
Accountability
ควำมรับผิดชอบ
ต่อผลส�ำเร็จ

ของงำนและต่อ
สำธำรณะ

Knowledge

กำรแลกเปลี่ยน 
แบ่งปัน	สู่กำร
สร้ำงสรรค์

นวัตกรรมเพื่อ
พัฒนำองค์กร

“คนดี คนเก่ง INTERLINK No. 1”

	 หลักกำรดังกล่ำวได้ถูกน�ำมำใช้เป็นหลักปฏิบัติท่ีส�ำคัญ	ซ่ึงท�ำให้องค์กรสำมำรถปฏิบัติงำนได้เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว้ 
สำมำรถเผยแพร่และสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย	พร้อมกันนี้กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	ท่ียึดหลักควำม
รับผิดชอบต่อสังคม	(Social	Responsibility)	ให้ควำมส�ำคัญกับคุณธรรมและจริยธรรมในกำรด�ำเนินกิจกำร	ยังส่งผลให้บริษัทฯ	
สำมำรถสร้ำงคุณค่ำและภำพลักษณ์องค์กรท่ีดี	จนเป็นท่ีประจักษ์แก่สำยตำของสังคม	ตลอดระยะเวลำท่ีด�ำเนินกิจกำรมำกกว่ำ	
30	ปี	กำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ	สำมำรถแบ่งออกเป็น	3	ด้ำน	ตำมหลักกำร	Triple	Bottom	
Line	ได้แก่	ด้ำนเศรษฐกิจ	ด้ำนสังคม	และด้ำนสิ่งแวดล้อม

	 บริษัทฯ	 ได้เปิดเผยรำยละเอียดกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรำยงำนควำมยั่งยืน	 ประจ�ำปี	2562	
(Sustainability	Report	2019)	 ท้ังนี้	 เพื่อสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงผลก�ำไรทำงธุรกิจ	และกำรตอบแทนสู่สังคม	โดยควำมรับ
ผิดชอบต่อสังคมท่ีบริษัทฯ	มีกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม	มีดังต่อไปนี้

1. กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม 

	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ได้ตระหนักถึงคุณค่ำในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	โดยให้ควำมส�ำคัญกับกระบวนกำรด�ำเนินกิจกำร
ในทุกขั้นตอน	ยึดหลักบริหำรงำนภำยใต้ควำมโปร่งใส	เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน	และเพ่ิมควำมเช่ือม่ันให้แก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย	โดยได้ยึดแนวปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีตำมแนวทำงท่ีตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก�ำหนด

2. กำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน

	 บริษัทมีนโยบำยในกำรด�ำเนินกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน	 โดยได้จัดท�ำแนวทำงกำรปฏิบัติเป็นลำยลักษณ์อักษรไว้ใน
คู่มือจรรยำบรรณ	 ซ่ึงจะประกอบไปด้วยจรรยำบรรณธุรกิจ	 จรรยำบรรณขอนักลงทุนสัมพันธ์	 จรรยำบรรณของพนักงำน 
จรรยำบรรณของกรรมกำร	และจรรยำบรรณของผู้บริหำร	ซ่ึงได้ผ่ำนกำรอนุมัติโดยท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ครั้งท่ี	7/2560	
เม่ือวนัท่ี	9	พฤศจกิำยน	2560	โดยได้สือ่สำรไปยังพนกังำนทุกคน	โดยมีกำรก�ำหนดให้	มกีำรอบรมเกีย่วกบันโยบำย	และแนวปฏบัิติ	
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน	แก่พนักงำนทุกคนในกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่	และติดประกำศผ่ำนบอร์ดภำยในบริษัทฯ	 
อีกท้ังบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 เพ่ือเผยแพร่แก่บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ	 และเพื่อส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีถูกต้อง
และน�ำไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเหมำะสม	
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3. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
	 บริษัทฯ	ยึดหลักในกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน	ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนต้องเคำรพกฎหมำย	ขนบธรรมเนียม	ประเพณ	ี
วฒันธรรมท่ีแตกต่ำงกนัในแต่ละพืน้ท่ี	และเคำรพหลกัสทิธมินษุยชนสำกลอย่ำงเคร่งครดั	ซ่ึงเป็นพืน้ฐำนในกำรพฒันำทรพัยำกร
บุคคล	และเพือ่ควำมม่ันใจ	บรษัิทฯ	มีควำมมุ่งม่ันในกำรป้องกนักำรละเมดิสทิธมินษุยชนโดยมนีโยบำยท่ีชัดเจน	และแนวระเบียบ
ปฏิบัติท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษร	ซ่ึงเป็นธรรมกับบุคลำกรทุกคน	ในกำรด�ำเนินกำรท่ีเหมำะสม	เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรละเมิดสิทธิ
มนษุยชนในทุกกจิกรรมทำงธุรกจิของบรษัิท	ซ่ึงมีกำรด�ำเนนิงำนเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของมำตรฐำนสำกล	ผ่ำนกลไกกำรบรหิำร
งำนของฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล	บริษัทฯ	จึงได้จัดท�ำ	นโยบำยด้ำนสิทธิมนุษยชน	(Human	Rights	Policy)	โดยบริษัทฯ	และกลุ่ม
บริษัท	 อินเตอร์ลิ้งค์	 รวมท้ังกลุ่มคู่ค้ำและพันธมิตรธุรกิจ	 เพ่ือจะสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจ	 และส่งเสริมให	้ 
ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทำน	เคำรพต่อสิทธิมนุษยชน	มีกำรด�ำเนินติดตำม	ตรวจสอบ	ประเมินควำมเสี่ยงและผลกระทบด้ำน
สิทธิมนุษยชน	 อย่ำงสม�่ำเสมอ	พร้อมก�ำหนดแนวทำงหรือมำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม	 ด้วยกำร
ให้ทุกหน่วยงำนมีหน้ำท่ีก�ำกับดูแลและบริหำรควำมเสี่ยงท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของตน	โดยบริษัทพัฒนำช่องทำงกำรสื่อสำร
แบบสองทำงเพื่อส่งเสริมควำมรู้	ควำมเข้ำใจ	และกำรปฏิบัติตนต่อกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน	รวมท้ังกำรเปิดโอกำสให้พนักงำน
และผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น	สะท้อน	ปัญหำ	แจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน	ในกรณีมีเหตุกำรณ์หรือกำรกระท�ำ 
ท่ีอำจเข้ำข่ำยละเมิดสิทธิมนุษยชน	

4. กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม
	 บริษัทฯ	ให้ควำมคุ้มครอง	ดูแล	และจัดสรรสวัสดิกำรอย่ำงเหมำะสมให้กับบุคลำกรทุกคน	รวมท้ังกำรคุ้มครองสถำนภำพ
กำรท�ำงำนของบุคลำกรทุกส่วนงำน	 รวมท้ังให้ควำมเสมอภำคทำงโอกำสในกำรเข้ำท�ำงำนอย่ำงไม่มีกำรเลือกปฏิบัติ	 เพรำะ
บริษัทฯ	 ตระหนักดีว่ำพนักงำนเป็นปัจจัยแห่งควำมก้ำวหน้ำ	 จึงได้สนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถสูง	
โดยมีแผนกำรพัฒนำรำยบุคคลประจ�ำปี	นอกจำกนี้	บริษัทฯ	มีกำรดูแลพนักงำนด้วยกำรให้ผลตอบแทนท่ีเหมำะสมเป็นธรรม	
และสอดคล้องกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	 ท้ังในระยะสั้นและระยะยำว	 มีกำรทบทวนอัตรำผลตอบแทนให้อยู่ในระดับท่ี
เหมำะสม	สำมำรถแข่งขันได้กับตลำดและอุตสำหกรรมเดียวกันได้	รวมถึงมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน	ซ่ึงพนักงำนทุกคน 
ทุกระดับจะมีตัวช้ีวัด	(KPI)	และรวมท้ังมีกำรทบทวนสวัสดิกำรในระดับท่ีสูงกว่ำกฎหมำยก�ำหนดไว้	เช่น	กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 
สวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลด้ำนสุขภำพ	ค่ำรักษำพยำบำลด้ำนอุบัติเหตุ	โครงกำรสะสมหุ้น	(E-JIB)	และสหกรณ์อินเตอร์ลิ้งค์
ให้ใจ	เป็นต้น

5. ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
	 บริษัทฯ	 มีควำมมุ่งม่ันในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมั่นใจให้กับผู้บริโภค	 เพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริกำรท่ีด ี
มีคุณภำพ	ตำมมำตรฐำนคุณภำพ	ISO	9001:2015	ในระดับรำคำท่ีเหมำะสม	ให้ข้อมูลโดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง	และไม่เปิด
เผยข้อมูลลูกค้ำหรือผู้บริโภคโดยไม่ได้รับอนุญำต	 อีกท้ังยังมีกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง	 เพื่อส่งมอบสินค้ำและ
บริกำรท่ีตอบสนองตำมควำมต้องกำรท่ีแท้จริงของผู้บริโภคท้ังด้ำนคุณภำพและรำคำท่ีเป็นธรรม	 ซ่ึงสินค้ำและบริกำรจะต้อง
มีควำมปลอดภัยในระดับมำตรฐำนสำกล	 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 และเสริมสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงย่ังยืน	 โดยกำรน�ำกลยุทธ์
ควำมเป็นเลิศมำใช้ในกำรด�ำเนินงำน	เพื่อให้เกิดควำมม่ันใจ	และได้รับควำมพึงพอใจสูงสุด	พร้อมท้ังจัดให้มีส่วนงำนท่ีรับผิด
ชอบกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์	โดยจะได้น�ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้ำ	และบริกำร	รวมถึงกำรให้ค�ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรใช้งำน	
กำรแก้ไขปัญหำ	 รวมท้ังมีกำรบริกำรหลังกำรขำย	 รวมท้ังรับข้อร้องเรียน	 เพ่ือน�ำข้อเสนอแนะไปจัดท�ำเป็นแผนงำน	 ส�ำหรับ
ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนให้ดีข้ึน

6. กำรดูแลควำมปลอดภัยในชีวิต สุขอนำมัยในสถำนท่ีท�ำงำน และรักษำสิ่งแวดล้อม
	 บริษัทฯ	 มุ่งม่ันพัฒนำผลิตภัณฑ์ด้วยควำมใส่ใจต่อผลกระทบท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม	 ด้วยควำมใส่ใจตลอดวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์	ดังนั้นผลิตภัณฑ์ท่ีน�ำเข้ำมำจัดจ�ำหน่ำยจึงอยู่ภำยใต้มำตรฐำน	RoHS	(Restriction	of	Hazardous	Substances)	
ซ่ึงเป็นระเบียบของสหภำพยุโรป	(Directive	2002/95/EC)	ท่ีก�ำหนดไว้เป็นมำตรฐำนทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม	นอกจำกนั้นในกำร
ออกแบบศูนย์	Data	Center	 ยังเน้นให้เกิดกำรประหยัดพลังงำนสูงสุด	รวมท้ังกำรมีระเบียบปฏิบัติในกำรท�ำงำนอย่ำงชัดเจน	
เพื่อลดผลกระทบท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม
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	 ส่วนในด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและสุขอนำมัยของพนักงำนนั้น	 บริษัทฯ	 ตระหนักและให้ควำมส�ำคัญเสมอมำ	 ท�ำให้
มีกำรด�ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง	 มีกำรก�ำหนดนโยบำยอำชีวอนำมัย	 ควำมปลอดภัย	 และสภำพแวดล้อมกำร
ท�ำงำน	 เพ่ือให้ทุกหน่วยงำนมีระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยท่ีดี	 โดยท่ีมุ่งหวังท่ีจะให้สร้ำงเป็นวัฒนธรรม
ควำมปลอดภัยภำยในองค์	 พนักงำนจะต้องปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด	 อีกท้ังยังมีกำรฝึกอบรมเพ่ือสร้ำงกำรตระหนักถึงควำม
ปลอดภัยในกำรท�ำงำน	 เรียนรู้ถึงหลักกำรประเมินควำมเสี่ยง	กำรป้องกัน	กำรควบคุม	และกำรปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ	 โดยมี
กำรส่งเสริมให้พนักงำนฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่	 แจกหน้ำกำกอนำมัยและเจลฆ่ำเช้ือโรคในกับพนักงำนทุกคน	 พร้อมท้ัง
ส่งเสริมให้พนักงำนมีสุขภำพร่ำงกำยท่ีแข็งแรง	จำกกิจกรรมกำรออกก�ำลังท่ีจัดข้ึนเป็นประจ�ำทุกๆ	วันอังคำร	

7. กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม
	 บริษัทฯ	ตอบแทนชุมชนผ่ำนโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ	โดยมีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนำสังคมให้เติบโตอย่ำงย่ังยืน	รวมท้ัง
ด�ำเนินกิจกำรโดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนรอบข้ำง	 รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อน�ำมำปรับปรุงให้เกิดคุณค่ำร่วมแก่กันทุกฝ่ำย	
โดยจัดกิจกรรมกำรบริจำคเลือดข้ึน	และประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนบริเวณข้ำงเคียงสำมำรถร่วมกิจกรรมกับบริษัทฯ	

8. กำรมีนวัตกรรมหรือเผยแพร่นวัตกรรม
	 บริษัทฯ	ได้ประกอบกิจกำรอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม	ด้วยกำรปฏิบัติและตัดสินใจอย่ำงเป็นระบบ	(System)	เริ่ม
ตั้งแต่กำรป้องกัน	(Prevent)	รักษำ	(Maintain)	ปรับปรุง	(Improve)	และพัฒนำ	(Development)	เพ่ือส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
ใหม่	(Innovation)	อยู่เสมอ	โดยจัดให้มีกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำในแต่ละกลุ่มธุรกิจ	เพ่ือกำรวัดระดับควำมคำดหวัง	
ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ	และน�ำเอำควำมต้องกำรของลูกค้ำมำพัฒนำต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ	โดยน�ำโปรแกรมติดตำมกำร
ส่งสินค้ำมำใช้เพ่ือย่นระยะเวลำในกำรจัดส่งและติดตำมสินค้ำ	พัฒนำ	Interlink	Application	และท�ำกำร	Live	สด	เม่ือมี	New	
Product

9. นโยบำยกำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์
	 บริษัทฯ	มีนโยบำยกำรใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในองค์กร	โดยได้จัดท�ำแนวทำงกำรปฏิบัติเป็นลำยลักษณ์อักษร	
ตำมเอกสำรเลขท่ี	IT.005/14/BS	ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี	6	มกรำคม	2557	ในกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรไม่ละเมิดทรัพย์สิน
ทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิ	โดยบริษัทมีแนวทำงในกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องรำวต่ำงๆ	อำทิ	พนักงำนทุกคนต้องลงนำมในบันทึก
ข้อตกลงกำรไม่กระท�ำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ	 บริษัทมีกำรก�ำหนดนโยบำยกำรใช้งำน
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของกลุ่มบริษัทและได้มีกำรตรวจสอบกำรใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์กำรท�ำงำนของพนักงำน	 
เพื่อป้องกันกำรใช้ซอฟแวร์ท่ีละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่เกี่ยวข้องกับกำรท�ำงำน	 โดยถือเป็นหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบโดยตรงของ 
ผู้บริหำร	พนักงำนทุกคน	บริษัทในเครือ	ตลอดจนผู้รับเหมำท่ีท�ำงำนในนำมของบริษัทฯ	

3 ความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กร 

 บริษัทฯ	ด�ำเนินธุรกิจตำมแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน	มีกำรตระหนักว่ำพนักงำนเป็นปัจจัยแห่งควำมก้ำวหน้ำ	บริษัทฯ	
จึงได้สนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ	มุ่งสร้ำงทัศนคติท่ีดีให้เกิดแก่บุคลำกร	ซ่ึงถือเป็นข้ันแรกในกำรจุด	
ประกำยควำมมุ่งมั่นตั้งใจในกำรสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่บุคลำกรภำยในองค์กรตั้งแต่ระดับผู้บริหำร	 หัวหน้ำงำน	
และพนักงำนในส่วนงำนต่ำงๆ	 พร้อมท้ังมีกำรดูแลให้ได้รับผลตอบแทนท่ีเหมำะสมเป็นธรรมและสอดคล้องกับผลกำรด�ำเนิน
งำนของบริษัทฯ	 ท้ังในระยะสั้นและระยะยำว	 มุ่งลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมจำกกำรด�ำเนินธุรกิจ	 ด้วยกำรปลูกฝังจิตส�ำนึก	
ควำมตระหนักรู้ให้กับพนักงำนทุกระดับ	รวมท้ังกำรพัฒนำกระบวนกำรด�ำเนินงำนทุกข้ันตอน	อีกท้ังยังมุ่งด�ำเนินกิจกรรมเพ่ือ
สร้ำงเครือข่ำยให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน	 พร้อมท้ังน�ำไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม	 ตำมแนวกิจกรรมและรูปแบบ
ของโครงกำรต่ำงๆ	ท่ีจัดข้ึนมำ	โดยแบ่งเป็น	2	ด้ำน	ดังนี้
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(1) ด้ำนบุคลำกร

• สัมมนำประจ�ำปี :	ถือเป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพื่อให้พนักงำนและผู้บริหำรได้เรียนรู้และควำมเข้ำในในกำรปฏิบัติงำนของ
แต่ละส่วนงำน	ส่งผลให้บุคลำกรท่ีปฏบัิตงิำนสำมำรถดงึศกัยภำพกำรท�ำงำนออกมำได้อย่ำงเตม็ท่ี	มีประสทิธภิำพในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงสูงสุด	ซ่ึงเป็นสิ่งส�ำคัญท่ีท�ำให้บริษัทฯ	สำมำรถด�ำเนินธุรกิจได้ตำมนโยบำยและเป้ำหมำยท่ีก�ำหนดไว้

• ตรวจสุขภำพประจ�ำปี :	ส่งเสริมกำรตรวจสุขภำพและสุขอนำมัยท่ีเหมำะสมของพนักงำน	สร้ำงเสริมศักยภำพท่ีดีของ
ร่ำงกำยให้พร้อมท่ีจะปฏิบัติงำนอยู่เสมอ

• ท่องเท่ียวประจ�ำปี :	เป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือให้บุคลำกรในองค์กรได้ผ่อนคลำยควำมเครียดจำกกำรปฏิบัติงำน	เสริม
สร้ำงควำมสัมพันธ์	ควำมสำมัคคีระหว่ำงพนักงำนและผู้บริหำรผ่ำนกิจกรรมสันทนำกำรต่ำงๆ	 เช่น	กีฬำสี	กิจกรรม
แรลลี่	เป็นต้น	นอกเหนือไปจำกนั้นยังถือเป็นโอกำสอันดีในกำรท่ีจะน�ำบุคลำกรท้ังองค์กรไปร่วมกันท�ำกิจกรรม	CSR	
นอกสถำนท่ี	เช่น	ปล่อยเต่ำทะเล	ปลูกป่ำชำยเลน	ฯลฯ	

• สหกรณ์อินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ :	ก่อตั้งและด�ำเนินงำนโดยมีวัตถุประสงค์ส�ำคัญเพื่อปลูกฝังให้บุคลำกรรู้จักประหยัด	อดออม	
และช่วยเหลือบุคลำกรผู้ท่ีมีปัญหำทำงกำรเงิน	เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรมีวินัยทำงกำรเงินท่ีดี

• กิจกรรม Walk For Health Walk For Hope ระดม 5 ล้ำนก้ำว เปลี่ยนพลังก้ำวเป็นพลังใจ :	ส่งเสริมพนักงำนให้มี
สุขภำพท่ีดี	 โดยเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้พนักงำนเดินข้ึน-ลง	ภำยในอำคำรส�ำนักงำน	 ซ่ึงจ�ำนวนก้ำวท่ีเกิดข้ึนจะถูก
แปรเป็นมูลค่ำทำงกำรเงิน	โดยทุก	1	ก้ำว	บริษัทฯ	จะบริจำค	0.05	สตำงค์	เพ่ือสมทบทุนในกำรด�ำเนินกิจกรรมของ
มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ

• กิจกรรมบริจำคเลือด Give Blood Together Season 1 “หนึ่งคนให้ หลำยคนรับ” :	ส่งเสริมให้พนักงำนและผู้บริหำร
จำกบริษัทข้ำงเคียง	รวมถึงประชำชนท่ัวไปท่ีสนใจ	ร่วมบริจำคโลหิตให้กับสภำกำชำดไทย

• โครงกำรรณรงค์สร้ำงวินัยทำงกำรเงิน :	จัดตั้งข้ึนเพื่อรณรงค์ให้พนักงำนตระหนัก	มีจิตส�ำนึก	พร้อมท้ังปลูกฝังนิสัยใน
กำรอดออม	มีวินัยในกำรใช้จ่ำย	รู้จักกำรเก็บและกำรใช้เงินอย่ำงถูกวิธี	ปลอดหนี้	ท่ีส�ำคัญท่ีสุด	พนักงำนต้องรู้จักวิธี
กำรวำงแผนกำรใช้เงิน	อีกท้ังยังสร้ำงควำมรู้	ควำมเข้ำใจในกำรท่ีจะน�ำเงินออมท่ีมีไปขยำยต่อดอกผล	และสำมำรถน�ำ
ควำมรู้ท่ีได้รับไปใช้	หรือแนะน�ำคนในครอบครัว	คนรอบข้ำง	ให้มีวิธีในกำรวำงแผนเรื่องกำรใช้เงินจนถึงยำมเกษียณ
อำยุ	Happy	Money	ถือได้ว่ำเป็นหัวข้อหนึ่งใน	“ควำมสุข	8	ประกำร”	เป็นกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตของพนักงำน

• โครงกำรเปลี่ยนหัวหน้ำ และผู้จัดกำรให้เป็นผู้น�ำและ COACH :	โครงกำรพัฒนำผู้บริหำรและหัวหน้ำงำนให้เป็นผู้น�ำ
ท่ีดี	รู้จักกำรใช้ทักษะควำมเป็นผู้น�ำในกำรบริหำรจัดกำรทีมงำนของตนเองให้สำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงเกิดประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลอย่ำงสูงสุด	ด้วยกำรปรับทัศนคติในกำรท�ำงำน	กำรใช้ยุทธวิธีทำงกำรสื่อสำรที่ดี	ปรับบรรยำกำศในกำร
ท�ำงำน	ดึงจุดแข็งและแก้ไขจุดอ่อน	เพื่อสร้ำงทีมงำนท่ีเข้มแข็ง	หล่อหลอมให้เกิดทีมงำนท่ีมีควำมสำมำรถ	กระตุ้นให้
เกิดแรงบันดำลใจในกำรปฏิบัติงำน	มีกำรยอมรับและศรัทธำในงำนท่ีท�ำ	เพื่อพัฒนำทีมงำนแต่ละส่วนให้เกิดศักยภำพ
ในกำรปฏิบัติงำนท่ีจ�ำน�ำพำองค์กรไปสู่เป้ำหมำยท่ีวำงไว้

• Interlink Training Course :	บริษัทฯ	มีนโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง	เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมรู้
และควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนให้เกิดประสิทธิผลอย่ำงสูงสุด	จึงได้จัดให้มีกำรอบรมให้ควำมรู้บุคลำกรภำยในบริษัทฯ	
อยูเ่สมอ	ซ่ึงเป็นกำรส่งเสรมิ	แนะน�ำข้อมูลกำรท�ำงำนและวธิีใช้งำนท่ีเหมำะสมของผลติภณัฑ์ทุกประเภท	ท�ำให้บุคลำกร
ทุกคนมีควำมรู้และควำมเข้ำใจพ้ืนฐำนในสินค้ำและบริกำรของบริษัทฯ	
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• โครงกำร Morning Talk :	บริษัทฯ	ได้มีกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงด้ำนคุณภำพของผลิตภัณฑ์และบริกำรอยู่เสมอ	เพื่อ
เป็นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค	ซ่ึงนอกจำกงบประมำณในกำรวิจัยและพัฒนำท่ีมีอย่ำงต่อเนื่องแล้ว	ยัง
ได้มีกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อให้มีศักยภำพท่ีจะสำมำรถสนองตอบควำมต้องกำรของลูกค้ำได้แบบ	One	stop	service	
โครงกำรนี้ถือก�ำเนิดมำเพื่อเป็นกิจกรรมท่ีช่วยในกำรสำนสัมพันธ์	วิเครำะห์กำรท�ำงำนของพนักงำนในแต่ละสัปดำห์ท่ี
ผ่ำนมำ	โดยมีกำรเสนอแนะ	แนวแก้ไขปัญหำท่ีเกิดข้ึนในกำรปฏิบัติงำน	และท�ำควำมเข้ำใจกับผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ	เพื่อ
ให้เกิดควำมเข้ำใจตรงกัน	อันจะส่งผลให้สำมำรถให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้บริโภคได้อย่ำงถูกต้อง

• อบรมกำรใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น :	อบรมให้ควำมรู้บุคลำกรภำยในเกี่ยวกับควำมรู้เบ้ืองต้นในกำรใช้คอมพิวเตอร์ใน
กำรปฏิบัติงำน	เช่น	กำรบ�ำรุงรักษำ	กำรแก้ไขปัญหำเบ้ืองต้น	กำรใช้โปรแกรม	Navision	ฯลฯ	

• โครงกำร 5ส.	:	มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ	ส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพในกำรท�ำงำนให้แก่บุคลำกรทุกระดับ	 ท้ังยังเป็นกำรปลูกฝังกำรสร้ำงวินัยและคุณลักษณะ
นิสัยท่ีดีในกำรปฏิบัติงำน	 ซ่ึงกำรน�ำกิจกรรม	5ส	มำใช้เป็นพ้ืนฐำนในกำรด�ำเนินงำนนั้นยังก่อให้เกิดควำมสำมัคคีใน
หมู่คณะอีกด้วย

• อบรมกำรดับเพลิงข้ันต้น	:	 เป็นกำรอบรมเพื่อให้ควำมรู้วิธีกำรดับเพลิงข้ันต้น	 และน�ำไปปฏิบัติได้จริงเม่ือเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน	เช่น	ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเกิดอัคคีภัย	กำรใช้อุปกรณ์ดับเพลิง	กำรปฐมพยำบำล	ฯลฯ	

• กำรฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ :	มีวัตถุประสงค์เพื่อวำงแผนและซ้อมกำรอพยพเม่ือเกิดอัคคีภัย	โดยให้บุคลำกรเข้ำไปอยู่ใน
สถำนกำรณ์จ�ำลองเพ่ือท่ีจะสำมำรถเตรียมพร้อม	ไม่ตื่นตระหนก	และไม่ประมำทเม่ือเกิดสถำนกำรณ์จริง

• โครงกำรโยคะเพื่อสุขภำพ	:	เป็นกิจกรรมกำรออกก�ำลังกำยในช่วงเย็นหลังเลิกงำน	โดยครูฝึกมืออำชีพ	เพ่ือส่งเสริม
ให้พนักงำนมีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง	ฝึกสมำธิ	ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์	รวมถึงกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี
ให้แก่พนักงำน

• โครงกำรฝึกอำชีพด้ำนอำหำร :	 เป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือเป็นกำรสอนกำรปรุงอำหำร	 ท่ีมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรและ
มีประโยชน์ต่อสุขภำพร่ำงกำย	 และสำมำรถต่อยอดให้เป็นอำชีพเสริมรำยได้ของพนักงำน	 ซ่ึงถือเป็นกำรเพ่ิมรำยได้
อีกทำงหนึ่ง



181บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

(2) ด้ำนสิ่งแวดล้อม

• โครงกำรอนุรักษ์พลังงำน	:	กิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือให้ทุกหน่วยงำน	ได้มีส่วนร่วมในกำรรณรงค์	ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์
ในกำรคิดค้นวิธีกำรอนุรักษ์พลังงำน	ลดปัญหำโลกร้อน	ปลูกฝังจิตส�ำนึกในกำรหวงแหน	ป้องกัน	และแก้ไขปัญหำสิ่ง
แวดล้อม	ซ่ึงในปี	2558	จนถึงปัจจุบัน	ได้จัดท�ำกิจกรรมข้ึนในหัวข้อ	รู้แล้วรักษ์เลย	และใครใส่ใจมำกกว่ำกัน	โดยกำร
ร่วมกันคิดวิธีประหยัดกำรใช้พลังงำนในส�ำนักงำนและชีวิตประจ�ำวัน	 ท�ำให้พนักงำนมีควำมรู้สึกภำคภูมิใจท่ีตนเอง
ได้มีส่วนร่วมในกำรช่วยคิดวิธีกำรท่ีจะประหยัดพลังงำนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 ซ่ึงผลกำรด�ำเนินงำนจำกกำรจัดโค
รงกำรฯ	 ก่อให้เกิดผลดีต่อท้ังตัวบุคลำกรและต่อองค์กร	 เป็นกำรกระตุ้นให้เกิดควำมตื่นตัวในกำรให้ควำมส�ำคัญกับ
กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงรู้คุณค่ำ	 ท้ังยังเป็นแรงผลักดันส�ำคัญท่ีท�ำให้เกิดควำมเป็น	 องค์กรสีเขียว	(Green	
Organization)	ท่ีมีกำรรู้จักใช้	รักษำทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงรู้คุณค่ำมำกท่ีสุด

• โครงกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ :	ตำมหลัก	3Rs	ซ่ึงเป็นหลักมำตรฐำนสำกลท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีใช้ในกำรก�ำจัดเศษ
ซำกของเสีย	บริษัทฯ	ได้น�ำมำเป็นแนวทำง	ใช้เป็นนโยบำยในกำรด�ำเนินงำน	เพื่อลดผลกระทบท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อมจำก
กำรปฏิบัติงำนในกระบวนกำรท�ำงำนต่ำงๆ	 ถือเป็นกลไกในกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงย่ังยืน	 ด้วยกำรใช้หลักกำรจัดสรร
ทรัพยำกรบุคคลผ่ำนกำรปลูกฝังแนวควำมคิดพื้นฐำนทำงด้ำนกำรท�ำงำนอย่ำงใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม	ตำมหลัก	3Rs	ดังนี้

คือ การลดการใช้สิ่งของฟุ่มเฟือย 
ประหยัด พอเพียง และเลือกใช้ให้

เหมาะสมกับความต้องการ

คือ การน�าเศษขยะต่างๆ มาผ่าน
กรรมวิธีการผลิตเพื่อน�ากลับมา

ใช้ใหม่

คือ การน�าสิ่งของที่ใช้งานแล้วกลับมาใช้งานอีก 
เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

RECYCLEREUSE

REDUCE

	 บริษัทฯ	 สนับสนุนกำรน�ำวัสดุกลับมำใช้ใหม่	 เช่น	 กำรใช้กระดำษสองหน้ำ	 กำรปิดเครื่องท�ำควำมเย็นและปิดไฟ 
ในช่วงพักงำนหรือช่วงท่ีพนักงำนผู้บริหำรมิได้อยู่ในห้องท�ำงำนเป็นเวลำนำน	กำรเดินข้ึนลงบันไดในช้ันไม่สูง	กำรใช้รถ
ร่วมกันในทำงเดียวกัน	กำรท�ำโครงกำรดังกล่ำวแม้จะไม่ส่งผลชัดเจน	ในเชิงตัวเลขค่ำพลังงำนหรือตัวเลขค่ำใช้จ่ำยที่ลดลง	 
แต่ช่วยในกำรปลูกฝังให้เป็นนิสัยส่วนตัวและน�ำกลับไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันของครอบครัวเพ่ือเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม
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4. ความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกองค์กร 

	 ปัจจุบัน	บริษัทฯ	มีตัวแทนจ�ำหน่ำย	(Dealer)	อยู่กว่ำ	12,000	รำย	ท้ังในเขตกรุงเทพมหำนคร	ปริมณฑล	และต่ำงจังหวัด	
ดังนั้นเพื่อช่วยให้บริษัทฯ	สำมำรถกระจำยสินค้ำและบริกำรได้อย่ำงรวดเร็วมำกย่ิงข้ึน	รวมท้ังเพ่ือเป็นกำรสนับสนุนกำรขยำย
ตลำดในภูมิภำค	บริษัทฯ	 จึงได้ท�ำกำรเปิดสำขำตำมจุดต่ำงๆ	 ท่ัวภูมิภำคของประเทศไทย	พร้อมท้ังจัดให้มีโครงกำร	 “ส่งฟรี
ท่ัวไทย”	 เพื่อให้ตัวแทนจ�ำหน่ำยในต่ำงจังหวัดสำมำรถซ้ือสินค้ำจำกบริษัทฯ	 ไปจ�ำหน่ำยได้ในรำคำเดียวกับรำคำในกรุงเทพฯ	 
อีกท้ังได้จัดจ�ำหน่ำยสินค้ำไปยังประเทศเพ่ือนบ้ำนผ่ำนตัวแทนจ�ำหน่ำย	ท้ังประเทศลำว	ประเทศกัมพูชำ	ประเทศพม่ำ	ประเทศ
มำเลเซีย	ประเทศเวียดนำม	ประเทศสิงคโปร์	ด้วยควำมตระหนักในควำมส�ำคัญของผู้บริโภค	บริษัทฯ	จึงได้ให้ควำมส�ำคัญกับ
กำรบริกำรทกุระดบั	โดยมุ่งเน้นและปลกูฝังควำมม	ีService	Mind	ให้กับพนักงำนทุกคน	เพือ่เป็นกำรดูแล	และสรำ้งควำมเชือ่มัน่ 
แสดงให้เห็นถึงควำมจริงใจและใส่ใจผลิตภัณฑ์และกำรบริกำร

	 ด้วยควำมตระหนักในสิทธิของผู้บริโภค	ส่งผลให้บริษัทฯ	ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรควำมสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ำ	
ท้ังก่อนและหลงักำรขำย	กำรให้ข้อมลูในเรือ่งผลติภณัฑ์และบรกิำรแก่ลกูค้ำท่ีตรงต่อควำมเป็นจรงิและเพยีงพอต่อควำมต้องกำร	
กำรมุง่มัน่พฒันำเพือ่สร้ำงนวตักรรมของผลติภณัฑ์	และบรกิำรอย่ำงต่อเนือ่ง	รวมไปถงึกำรให้ควำมรู	้เพือ่ใช้ประกอบกำรตดัสนิใจ 
เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์และบริกำร	 โดยให้ควำมส�ำคัญกับกระบวนกำรและกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม	
เพื่อน�ำไปสู่กำรบริโภคอย่ำงย่ังยืนและกำรเจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่องทำงด้ำนเศรษฐกิจ

	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นกำรตอบสนองต่อเจตนำรมณ์ท่ีมีต่อผู้บริโภคและเพ่ือเป็นกำรคืนคุณค่ำสู่สังคมอย่ำงยั่งยืน	 บริษัทฯ	 
จึงได้จัดโครงกำรต่ำงๆ	ข้ึนมำมำกมำย	ภำยใต้ควำมมุ่งม่ันตั้งใจในกำรสรรค์สร้ำงคุณประโยชน์ให้กับลูกค้ำและผู้ท่ีสนใจ	โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรให้ควำมรู้ท่ีถูกต้องในกำรใช้ผลิตภัณฑ์และบริกำรของบริษัทฯ	เพื่อเป็นกำรพัฒนำควำมรู้	ทักษะกำรใช้
งำน	ให้มีควำมเข้ำใจท่ีถูกต้อง	สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงคุ้มค่ำ	ตรงตำมควำมต้องกำร	และเพื่อให้สอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลง
ทำงเทคโนโลยีท่ีไม่หยุดนิ่ง	โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

• Interlink Training Course: ปัจจุบัน	มีท้ังหมด	5	หลักสูตร	โดยกำรอบรมให้ควำมรู้	ส่งเสริม	แนะน�ำ	ข้อมูลกำรใช้งำน 
และวิธีกำรใช้ท่ีเหมำะสมของผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของบริษัทฯ	 ให้แก่ผู้บริโภค	 เพ่ือให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
เลือกใช้งำนอย่ำงถูกต้องและเกิดประสิทธิภำพในกำรใช้งำนอย่ำงสูงสุด	

• LINK Basic of Open Cabling (LBC)	:	เป็นหลักสูตรท่ีจัดข้ึนเพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้	ควำมเข้ำใจ
พื้นฐำนเบ้ืองต้นเกี่ยวกับกำรใช้สำยสัญญำณในระบบ	LAN,	ระบบ	Fiber	Optic,	ระบบ	CCTV,	อุปกรณ์กำรแปลง
สัญญำณระบบ	LAN,	 พื้นฐำนอุปกรณ์	PoE	(Power	over	Ethernet),	 ตู้เก็บอุปกรณ์สื่อสำรท่ีใช้ในระบบสำย
สัญญำณต่ำงๆ

• LINK Advanced Copper Installation Terminate & Test LINK Advanced Copper Installation Terminate & 
Test (LAC)	:	เป็นหลักสูตรท่ีจัดข้ึนเพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้	ควำมเข้ำใจในระบบสำยสัญญำณ	UTP,	
Coaxial,	Telephone	และระบบ	PoE	อย่ำงถ่องแท้	 เพ่ือกำรใช้เครื่องมือได้อย่ำงเหมำะสม	และเข้ำใจในระบบ
ทดสอบท่ีถูกต้องตำมมำตรฐำนสำกล	รวมไปถึงกำรได้ลงมือปฏิบัติจริงแบบมืออำชีพ

• LIINK Advanced Fiber Optic Installation Terminate & Test (LAF)	:เป็นหลักสูตรท่ีจัดข้ืนเพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมรู้	ควำมเข้ำใจในระบบ	Fiber	Optic	และ	FTTH	กำรเช่ือมต่อสำยสัญญำณกับหัวต่อ	โดยสำมำรถ
ใช้เครื่องมือได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม	และสำมำรถติดตั้งระบบสำยสัญญำณกับอุปกรณ์พักสำย	ได้ท้ังสำย	Fiber	
Optic	FDU,	เต้ำรับและเครื่องมืออื่นๆ	รวมท้ังยังได้ลงมือปฏิบัติจริงแบบมืออำชีพ

• LINK Professional Design & Analysis Open Cabling (LPD) : เป็นหลักสูตรท่ีจัดข้ึนส�ำหรับวิศวกรมืออำชีพ	
เพื่อให้เข้ำใจแก่นของระบบสำยสัญญำณ	โดยเฉพำะกำรออกแบบและวิเครำะห์ระบบสำยสัญญำณ	Open	Cabling	
ส�ำหรับทุกสภำพกำรใช้งำน	รวมท้ังเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ในมำตรฐำนของระบบสำยสัญญำณ,	โครงสร้ำงของระบบ
สัญญำณในอำคำรส�ำนักงำน,	กำรวิเครำะห์,	คุณสมบัติต่ำงๆ,	เทคโนโลยีกำรออกแบบสำยสัญญำณแบบ	Open	
Cabling	เพื่อให้เป็นไปอย่ำงถูกต้องและตำมมำตรฐำนสำกล
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• LINK Implement Solution & Installation (LIS)	:	 เป็นหลักสูตรท่ีจัดข้ึนเพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู	้
ควำมเข้ำใจในกำรน�ำสำยสัญญำณไปติดตั้งได้อย่ำงถูกต้อง	 อีกท้ังยังสำมำรถน�ำอุปกรณ์มำประยุกต์ใช้ในระบบ
สำยสัญญำณอย่ำงเหมำะสม	ตรงกับมำตรฐำนสำกลหรือเป็นไปตำมค�ำแนะน�ำของผลิตภัณฑ์ได้

• Road Show ท้ังในและต่ำงประเทศ :	 กิจกรรมกำรเดินสำยอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	 
ให้ครอบคลุมท่ัวทุกภูมิภำคของประเทศไทยและต่ำงประเทศ	ซ่ึงผู้ท่ีเข้ำร่วมโครงกำรไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ	ท้ังสิ้น

• Special Group Seminar :	เป็นงำนสัมมนำของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	5	กลุ่มหลัก	ได้แก่	กลุ่มข้ำรำชกำร	กลุ่มรัฐวิสำหกิจ	
กลุม่มหำวิทยำลยั	กลุม่ผูใ้ห้ค�ำปรกึษำและออกแบบระบบสือ่สำร	และกลุม่สือ่สำรโทรคมนำคม	เพือ่แนะน�ำและให้ควำมรู ้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท้ังหมดของบริษัทฯ	

• Product Seminar :	งำนสัมมนำและกำรจัดแสดงสินค้ำ	เพ่ือเป็นกำรน�ำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	รวมท้ังมี
กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ	ท่ีเกี่ยวข้อง

• Interlink Campus Tour :	เป็นกิจกรรมให้ควำมรู้ให้กับนักเรียน	นิสิต	นักศึกษำ	ให้ได้รับควำมรู้ด้ำนระบบสำยสัญญำณ
คอมพิวเตอร์และระบบโทรคมนำคม	พร้อมท้ังจัดกิจกรรม	Work	Shop	เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถน�ำควำมรู้ไป
ประกอบวิชำชีพต่อไปได้ในอนำคต

• สุดยอดฝีมือสำยสัญญำณ (Cabling Contest) :	อินเตอร์ลิ้งค์ฯ	เป็นผู้น�ำเข้ำและจัดจ�ำหน่ำยสำยสัญญำณท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในประเทศไทย	โดยเป็นบริษัทแรกท่ีได้น�ำเทคโนโลยีสำย	LAN	หรือสำย	UTP	(Unshielded	Twisted	Pair)	มำเผย
แพร่ในประเทศไทย	 และเป็นผู้ริเริ่มกำรผลิตตู้	RACK	 ใส่อุปกรณ์เครือข่ำย	 อีกท้ังยังได้น�ำเทคโนโลยีของ	MEDIA	
CONVERTER	 มำเผยแพร่เพื่อเช่ือมโยงระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำรด้วยสำยไฟเบอร์ออฟติกให้ไกลและเร็ว
ย่ิงข้ึน	เพื่อพันธกิจหลักท่ีจะน�ำเทคโนโลยีมำพัฒนำประเทศไทย	จำกควำมส�ำเร็จดังกล่ำวท�ำให้อินเตอร์ลิ้งค์ฯ	ต้องกำร
แบ่งปันและถ่ำยทอดควำมรู้เพื่อคืนสู่สังคม	จึงเล็งเห็นควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำศักยภำพ	ส�ำหรับนักเรียน	นักศึกษำ	
เพื่อกำรส่งเสริม	 พัฒนำเยำวชนท่ีมีควำมสำมำรถทำงด้ำนเทคโนโลยี	 อีกท้ังมีกำรต่อยอดทักษะและควำมรู้	 โดยให้
เยำวชนกลุ่มนี้เป็นตัวแทนในกำรแข่งขันระดับเวทีโลก	พร้อมท้ังเปิดโอกำสให้นักศึกษำได้แสดงควำมสำมำรถ	อีกท้ัง
เป็นกำรยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำท่ีทัดเทียมระดับนำนำชำติ	 สู่มำตรฐำนสำกล	 กำรเรียนรู้ของนักศึกษำยุคใหม่ 
จึงจ�ำเป็นต้องมีกำรปรับท้ังกระบวนกำรเรียนรู้	พัฒนำทักษะ	กำรปรับกระบวนทัศน์ควรเป็นไปอย่ำงมีเป้ำหมำย	อย่ำง
รู้เท่ำทันสถำนกำรณ์	กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนท่ีต่ำงวัฒนธรรมได้	โครงกำรแข่งขันทักษะฝีมือ
ทำงด้ำนสัญญำณจึงจัดข้ึน	ส�ำหรับนักศึกษำ	ท้ังในระดับปริญญำตรี	และระดับอำชีวะศึกษำท่ัวประเทศ	

		 นอกจำกบริษัทฯ	 เป็นผู้สนับสนุนด้ำนกำรศึกษำแล้ว	 ยังเป็นผู้สนับสนุนหลักในกำรแข่งขันทักษะฝีมือแรงงำน
ระดับอำเซียน	หรือ	World	Skill	Asian	 ซ่ึงถูกจัดข้ึนโดยส�ำนักงำนโครงกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนแห่งภำคพ้ืนเอเซียน
แปซิฟิค	(ILO/APSDEP)	 ท่ีมีกำรจัดประชุมประเทศสมำชิก	ณ	เมืองชิบะ	ประเทศญ่ีปุ่น	และตกลงท่ีจะจัดให้มีกำร
แข่งขนัทักษะฝีมือแรงงำนอำเซียนข้ึน	ซ่ึงเป็นอกีกจิกรรมหนึง่ของประเทศของกลุม่สมำชิกอำเซียน	ดงันัน้	กำรแข่งขัน
ดังกล่ำวจึงเป็นวำระแห่งชำติของทุกประเทศในอำเซียน	โดยจะจัดแข่งขันทุกๆ	2	ปี

• Thank you Party	:	เป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึน	เพ่ือเป็นกำรตอบแทนลูกค้ำท่ีได้ให้ควำมไว้วำงใจในบริษัทฯ	เป็นอย่ำงดีมำ
โดยตลอด	ซ่ึงจัดเป็นประจ�ำทุกปี
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	 อย่ำงไรก็ตำม	 ด้วยควำมตระหนักและมีควำมตั้งใจจริงในกำร
ด�ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม	 เพ่ือสร้ำงควำมยั่งยืน
ตอบแทนคนืสู่สงัคมอย่ำงแท้จริง	บริษัท	อนิเตอรล์ิ้งค์	คอมมวินิเคชัน่	
จ�ำกัด	(มหำชน)	จึงได้พัฒนำจัดตั้งหน่วยงำนท่ีท�ำหน้ำท่ีอย่ำงเป็นรูป
ธรรมในกำรด�ำเนินกิจกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม	 เพื่อให้
สำมำรถท�ำกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้อย่ำงครอบคลุมมำก
ย่ิงข้ึน	 มีควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำร	 บริษัทฯ	 จึงได้ก่อตั้ง	
“มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ” ข้ึน	เมื่อวันท่ี	2	มีนำคม	พ.ศ.	2555	ภำยใต้
กำรบรหิำรงำนของคณะกรรมกำรมลูนธิฯิ	ซ่ึงประกอบไปด้วยผูบ้รหิำร
ของบริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคช่ัน	จ�ำกัด	(มหำชน)	กำรก่อตั้ง 
“มลูนธิอินิเตอร์ลิง้ค์ให้ใจ”	เป็นกำรด�ำเนนิงำนท่ีสอดคล้องกบัวสิยัทัศน์
ของบริษัทฯ	ท่ีต้องกำรให้เกิดควำมย่ังยืนของกำรด�ำเนินธุรกิจควบคู่
ไปกับสังคมท่ีมีคุณภำพ	 อันเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงอุดมกำรณ์ท่ี 
แน่วแน่ของ	บรษัิทฯ	ในกำรตอบแทนคณุค่ำคนืสูส่งัคมอย่ำงต่อเนือ่ง	และ
จำกเจตนำรมณ์ท่ีแน่วแน่ในกำรท�ำควำมดีเพื่อสังคมและประเทศชำต ิ
ก่อให้เกิดโครงกำรต่ำงๆ	ภำยใต้มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ	ดังนี้

• โครงกำร “พี่สอนน้อง ปลูกปัญญำ พร้อมมอบควำมอบอุ่น” : เป็นโครงกำรที่เน้นกำรแก้ไขปัญหำและสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงย่ังยืน	 โดยไม่เน้นกำรสนับสนุนปัจจัยทำงกำรเงิน	 ส่งเสริมและให้กำรสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำแก่เด็กและเยำวชน 
ท่ัวประเทศ	ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีใช้ในกำรเรียนกำรสอน	ผ่ำนกิจกรรมกำรให้ควำมรู้	โดยครูจิต
อำสำจำกพนักงำนกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์	กำรปรับปรุงและพัฒนำอุปกรณ์ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์	ระบบ	LAN	Network	
และอุปกรณ์เช่ือมต่อเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ท่ีจ�ำเป็นต่อกำรเรียนกำรสอน	 ตลอดจนมอบสิ่งของท่ีจ�ำเป็นต่อกำรเรียนรู้	 อำทิ	
อุปกรณ์กำรเรียน	อุปกรณ์กีฬำต่ำงๆ	
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• โครงกำร “โรงเรียนต้นแบบ” :	 เป็นกำรจัดประกวด
โครงกำรด้ำนกำรส่งเสริมกำรฝึกอำชีพ	 กำรน�ำเอำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นหรือจุดเด่นของชุมชนมำต่อยอดสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์	ส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงำนจริง	เรียนรู้
จำกสถำนกำรณ์จริง	 และนักเรียนสำมำรถน�ำควำมรู้ดังกล่ำว
ไปใช้ได้ในกำรท�ำงำนหรือแก้ไขปัญหำท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต
ได้	 โดยคัดเลือกโรงเรียนในโครงกำรพ่ีสอนน้อง	 “ปลูกปัญญำ
พร้อมมอบควำมอบอุ่น”	84	 โรงเรียน	 ถวำยพระบำทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช	 ส�ำหรับโรงเรียนท่ีได้รับ
กำรคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ	จะได้รับทุนสนับสนุนในกำร
ด�ำเนินโครงกำรโรงเรียนละ	50,000	บำท

• โครงกำร “โรงเรียนในฝัน” :	เป็นกำรจัดประกวดโรงเรียน
ท่ีเคยเข้ำร่วมโครงกำรพี่สอนน้อง	 “ปลูกปัญญำพร้อมมอบ
ควำมอบอุ่น”	84	โรงเรียน	ถวำยพระบำทสมเด็จพระปรมินทร 
มหำภูมิพลอดุลยเดช	 ในด้ำนกำรขับเคลื่อนปรัชญำของ
เศรษฐกจิพอเพยีงของพระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมิูพล
อดุลยเดชภำยในโรงเรียน	 กำรมีกิจกรรมรักษำสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน	กำรก�ำจัดขยะในโรงเรียน	กำรเผยแผ่และท�ำนุบ�ำรุง
พระพุทธศำสนำ	ฯลฯ	ส�ำหรับโรงเรียนท่ีได้รับกำรคัดเลือกเป็น
โรงเรียนในฝัน	 จะได้รับกำรปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์	ระบบ	LAN	Network	และอุปกรณ์เช่ือมต่อเครือ
ข่ำยคอมพิวเตอร์	อำทิ	LAN	UTP	Cable,	Router	Wi-Fi,	Plug	
Boot,	Hub/Switch	รวมมูลค่ำกว่ำ	150,000	บำท	พร้อมทุน
กำรศึกษำมูลค่ำกว่ำ	25,000	บำท

• โครงกำร “เพำะรัก...ปรุงใจ” :	เป็นโครงกำรที่ตระหนักถึง
ควำมส�ำคัญของกำรสร้ำงสุขภำพอนำมัยและภำวะโภชนำกำร
ที่ดีในเด็ก	รวมถึงต้องกำรส่งเสริมและสร้ำงกำรเรียนรู้เรื่องกำร
ท�ำกำรเกษตรแบบพอเพียงตำมพระรำชด�ำรสัเรือ่งเศรษฐกจิพอ
เพียงของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
โครงกำรจะแบ่งกำรด�ำเนินกิจกรรมออกเป็นสองส่วน	ได้แก่	

• กจิกรรม	“เพำะรกั”	ซ่ึงเป็นกจิกรรมท่ีเน้นกำรให้ควำม
รู้แก่นักเรียนในเรื่องวิธีกำรเพำะปลูกพืชท่ีปลอดภัย
และกำรท�ำเกษตรแบบพอเพียง	และ

• กิจกรรม	 “ปรุงใจ”	 ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีต่อยอดและน�ำ
ผลผลิตจำกกิจกรรม	 “เพำะรัก”	 มำสอนนักเรียน
ประกอบอำหำรท่ีมีประโยชน์ถูกหลักอนำมัยและมี
โภชนำกำรท่ีดี	
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	 นอกจำกจะด�ำเนินโครงกำรในกลุ่มนักเรียน/โรงเรียนแล้ว	ทำงมูลนิธิฯ	ยังได้ด�ำเนินกำรขยำยกลุ่มเป้ำหมำยในกำรด�ำเนิน
โครงกำรเพิ่มเติมในกลุ่มของเยำวชนผู้กระท�ำควำมผิด	 โดยเป็นโครงกำรท่ีมุ่งเน้นกำรฝึกอำชีพด้ำนกำรประกอบอำหำรให้
กับเยำวชนดังกล่ำว	 โดยจะสอนทุกวันพฤหัสบดีแรกของเดือน	 ณ	 ศำลเยำวชนและครอบครัวกลำง	 โรงพยำบำลตุลำกำร
เฉลิมพระเกียรติ	ส�ำนักงำนศำลยุติธรรม	จังหวัดนครปฐม

• โครงกำร “1 โรงเรียน 1 ต้นไม้” : เป็นโครงกำรท่ีเล็งเห็นควำมส�ำคัญของกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	
จึงได้จัดท�ำโครงกำร	1	โรงเรียน	1	ต้นไม้	เพื่อเป็นกำรเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและสร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีเหมำะสมต่อกำรเรียนรู้ด้ำน
สิ่งแวดล้อม	 รวมถึงปลูกฝังและสร้ำงจิตส�ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติให้แก่นักเรียน	 โดยจะด�ำเนินงำนควบคู่ไปกับ
โรงเรียนท่ีทำงมูลนิธิฯ	ด�ำเนินโครงกำรพ่ีสอนน้องฯ	และโครงกำรพัฒนำครู	โดยเริ่มด�ำเนินโครงกำรตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	2560	จนถึง
ปัจจุบัน	ด�ำเนินโครงกำรมำแล้วกว่ำ	7	โรงเรียน

กิจกรรมอื่นๆ 

• กิจกรรม “งำนถนนคนเดินตะพำนหิน” 
จังหวัดพิจิตร :	 ด�ำเนินกำรจัดข้ึนเพื่อ
เป็นกำรส่งเสริมให้ประชำชนและนัก
ท่องเท่ียว	 สำมำรถไปเย่ียมชมศิลปะ	
วัฒนธรรม	 สนับสนุนสินค้ำท่ีมีคุณค่ำ
แห่งกำรสืบสำน	เป็นแนวคิดกำรพัฒนำ
เมืองและกำรก�ำหนดพื้นท่ีใช้สอยให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน	 เป็นกำรส่ง
เสรมิกำรท่องเท่ียว	กำรกระตุน้เศรษฐกจิ
ชุมชน	 ตลอดท้ังถือเป็นกำรส่งเสริม
คุณภำพชีวิตส�ำหรับคนในชุมชน

• ร่วมออกร้ำนงำนกำชำดประจ�ำปี 2562 :	ระหว่ำงวันท่ี	15	
พฤศจิกำยน	-	24	ธันวำคม	พ.ศ.	2562	ณ.	สวนลุมพิน	ี
เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหำนคร	เพื่อหำรำยได้โดยเสด็จพระ
รำชกุศลบ�ำรุงสภำกำชำดไทย

• ตุ๊กตำท�ำมือสื่อรัก : เป็นกิจกรรมท่ีให้พนักงำนจิตอำสำ	
ช่วยกันเย็บตุ๊กตำช้ำงจับมือ	 เพื่อช่วยผู้ป่วย	 อัมพฤกษ์	
อัมพำต	 หรือ	 โรคท่ีมีภำวะสมองผิดปกติ	 ท่ีมีอำกำรมือ
เกร็ง	และได้ส่งมอบตุ๊กตำมือสื่อรักให้แก่ผู้ป่วย	
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

	 คณะกรรมกำรบรษัิทเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบกำรเงนิของบรษัิท	อินเตอร์ลิง้ค์	คอมมวินเิคช่ัน	จ�ำกดั	(มหำชน)	และบรษัิทย่อย 
ซ่ึงจัดท�ำข้ึนตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน	 ภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบัญชี	 พ.ศ.	2543	 และตำมข้อก�ำหนดของ 
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 ว่ำด้วยกำรจัดท�ำและน�ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิน	 ภำยใต้พระรำช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	โดยได้มีกำรพิจำรณำเลือกใช้นโยบำยกำรบัญชี	ท่ีเหมำะสมและถือปฏิบัติ
อย่ำงสม�่ำเสมอ	 รวมท้ังมีกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน	 โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทำน
และตรวจสอบงบกำรเงินและแสดงควำมเห็นในรำยงำนของผู้สอบบัญชีอย่ำงไม่มีเงื่อนไข

	 คณะกรรมกำรได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 ซ่ึงประกอบด้วยกรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร	 และเป็นกรรมกำรอิสระ	
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน	 และระบบควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ	 โดยควำมเห็นของ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวได้ปรำกฎในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	ซ่ึงแสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปี

	 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ	 ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ	 มีควำมเพียงพอและ
เหมำะสม	สำมำรถสร้ำงควำมเช่ือม่ันได้ว่ำ	งบกำรเงินของบริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคช่ัน	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัทย่อย	
ส�ำหรับปีสิ้นสุด	ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2562	แสดงฐำนะทำงกำรเงิน	และผลกำรด�ำเนินกำร	และกระแสเงินสด	โดยถูกต้องตำม
ควรในสำระส�ำคัญ	มีควำมเช่ือถือได้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

นายสมบัติ อนันตรัมพร

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

26 กุมภาพันธ์ 2563
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1. รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
บุคคล/บริษัท 

ที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะรายการ

มูลค่า (ล้านบาท)
2560 2561 2562

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	 
โฮลดิ้ง	จ�ำกัด

ค่ำเช่ำ	:	 บริษัทฯ	 ได้ท�ำสัญญำเช่ำบ้ำนพักรับรองเพ่ือใช้
เป็นสถำนท่ีจัดกิจกรรมภำยในบริษัทฯ	เช่น	กำรฝึกอบรม	
กำรสัมมนำ	และกำรประชุมประจ�ำปี	เป็นต้น	และเช่ำเพื่อ
เป็นท่ีพักรับรองลูกค้ำ	ตำมปกติธุรกิจของบริษัทฯ	อัตรำ
ค่ำเช่ำและเงื่อนไขต่ำงๆ	เป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในสัญญำ

0.175 0.175 0.10

นำยสมบัติ	อนันตรัมพร
ค�้ำประกัน	:	เพื่อกำรใช้วงเงินสินเช่ือของธนำคำรพำณิชย์	
ตำมปกติธุรกิจของบริษัทฯ	

7,161.72 5,167.30 4,290.00

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	 
เทเลคอม	จ�ำกัด	(มหำชน)	

รำยได้จำกกำรขำย	 :	 บริษัทฯ	 ขำยสินค้ำประเภทสำย
เคเบ้ิลใยแก้วและอุปกรณ์โดยก�ำหนดรำคำตำมหลกัเกณฑ์
ต้นทุนบวกก�ำไรส่วนเพ่ิม

14.38 19.98 30.22

รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำรอ่ืน	 :	 บริษัทฯ	 ให้เช่ำอำคำร
ส�ำนักงำน	 อำคำรคลังสินค้ำแ/ท่ีดินเพื่อใช้ในกำรด�ำเนิน
งำนและให้บริกำรด้ำนระบบ	HR	IT	และ	Legal

5.4 14.49 19.52

ค่ำใช้จ่ำยค่ำบริกำรเช่ำวงจร	:	บริษัทฯ	ใช้บริกำรโครงข่ำย
วงจรสื่อสำรข้อมูลควำมเร็วสูง	MPLS	 และ	Dark	Fiber	
เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลระหว่ำงสำขำ

4.42 2.67 2.67

ค่ำซ้ือสินค้ำและบริกำรอ่ืน 0.05 2.37 0.14

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืนสุทธิ	ณ	31	ธันวำคม 10.86 16.74 20.72

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืนสุทธิ	ณ	31	ธันวำคม 6.26 2.03 2.80

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เพำเวอร์	
แอนด์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ำกัด

รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำรอ่ืน	 :	 บริษัทฯให้เช่ำอำคำร
ส�ำนักงำนเพื่อใช้ในกำรด�ำเนินงำน

0.49 0.49 0.50

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร - 14.48 17.90

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืนสุทธิ	ณ	31	ธันวำคม 0.16 17.91 13.06

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืนสุทธิ	ณ	31	ธันวำคม 3.44 12.06 18.35

รายการระหว่างกัน
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รายงานประจ�าปี 2562

2. รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทอื่น
บุคคล/บริษัท  

ที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะรายการ

มูลค่า (ล้านบาท)
2560 2561 2562

บริษัท.	อี.เอส.อินเตอร์
เนช่ันแนล	(1991)	จ�ำกัด

รำยได้จำกกำรขำย	:	 บริษัทฯ	 ขำยสินค้ำ	 โดยรำคำขำย
เป็นไปตำมรำคำตลำดและเงื่อนไขไม่แตกต่ำงจำกกำรขำย
ให้แก่บุคคลอ่ืน

1.70 1.62 1.67

ซ้ือสินค้ำ	 :	 บริษัทฯ	 ว่ำจ้ำงให้ผลิตตู้ใส่อุปกรณ์เครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และสื่อสำรโทรคมนำคม	(Rack	Cabinet)	
ภำยใต้ย่ีห้อและลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ	โดยมีนโยบำยกำรท�ำ
สัญญำกำรว่ำจ้ำงผลิตให้เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำปกติ
ท่ีเคยท�ำมำ	 และกำรคิดรำคำให้คิดตำมรำคำท่ีบริษัทฯ	 
คำดว่ำจะสำมำรถมีอัตรำก�ำไรได้ตำมท่ีบริษัทฯ	 ได้คำด
กำรณ์ไว้อย่ำงเหมำะสม

107.57 103.58 106.75

รำยได้เงนิปันผล	:	บรษัิทฯ	ได้รบัเงนิปันผลจำกกำรลงทุนใน
หุ้นสำมัญของบรษัิท	อี.เอส.อินเตอร์เนช่ันแนล	(1991)	จ�ำกดั	
โดยบรษัิทฯ	มีอัตรำร้อยละของกำรถอืหุ้นอยู่ท่ีร้อยละ	10

0.50 0.50 0.50

ลูกหนี้กำรค้ำ	ณ	31	ธันวำคม 0.54 0.52 0.49

เจ้ำหนี้กำรค้ำ	ณ	31	ธันวำคม 23.45 26.11 26.26

มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ

ซ้ืออ่ืนๆ:	บรษัิทฯ	ซ้ือสนิค้ำประเภทสนิค้ำพรเีมีย่มเพ่ือมอบ
ให้แก่คู่ค้ำทำงธุรกิจโดยมุ่งหวังให้ทำงมูลนิธิ	อินเตอร์ลิ้งค์
ให้ใจน�ำรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำดังกล่ำวไปใช้ประโยชน์
ในกำรพัฒนำสังคมต่อไป	 โดยรำคำซ้ือสินค้ำจำกมูลนิธิ
อินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจเป็นรำคำตลำดท่ัวไปท่ีทำงมูลนิธิอินเต
อร์ลิ้งค์ให้ใจขำยให้แก่บุคคลภำยนอกตำมท่ีระบุใน	Price	
List	 โดยบริษัทฯ	ได้รับส่วนลดจำกกำรซ้ือในปริมำณมำก
ซ่ึงเป็นส่วนลดตำมปกติทำงธุรกิจ

0.27 - -

3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
	 บริษัทฯ	จะมอบหมำยให้ฝ่ำยที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรำยกำรดังกล่ำวเพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเป็นไปตำมลักษณะธุรกิจท่ัวไปและเป็นไปตำมรำคำตลำด	 และน�ำ
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ	นอกจำกนี้ผู้มีส่วนได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในรำยกำร
ระหว่ำงกัน	จะไม่มีส่วนร่วมในกำรอนุมัติรำยกำรระหว่ำงกันในลักษณะดังกล่ำวได้	เพ่ือควำมเป็นธรรมและเพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ	และบริษัทได้เปิดเผยรำยละเอียดของรำยกำรเกี่ยวโยงกันไว้ในรำยงำนประจ�ำปี	 โดยรำยกำรระหว่ำงกันได้กระท�ำ
อย่ำงยุติธรรม	ตำมรำคำตลำดและเป็นไปตำมปกติธุรกิจกำรค้ำ	(	Fair	and	at	arms’	length)	พร้อมท้ังระบุถึงควำมจ�ำเป็นและ
เหตุผลด้วย

	 ท้ังนี้	ในกรณีท่ีมีกำรท�ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงหรือรำยกำรระหว่ำงกันท่ีไม่เป็นไปตำมกำรค้ำท่ัวไป	จะต้องมีกำรขอควำมเห็น
ชอบว่ำมีควำมจ�ำเป็นและเหมำะสมของรำยกำรจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ	และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำ
อนุมัติกำรท�ำรำยกำรต่อไป	อย่ำงไรก็ตำมในกรณีท่ีรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงหรือรำยกำรระหว่ำงกันนั้นๆ	คณะกรรมกำรตรวจสอบท่ี
จะเป็นผู้ให้ควำมเห็นชอบไม่มีควำมช�ำนำญ	บริษัทจะให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท	หรือผู้เช่ียวชำญอิสระเป็นผู้ให้ควำมเห็นเพ่ือใช้
ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัท
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4. นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต 
	 (รายละเอียดจ�าแนกตามลักษณะของรายการดังแสดงในตารางด้านบน)

5. มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน
• บริษัทมีกำรท�ำสัญญำ	โดยก�ำหนดผลตอบแทนของแต่ละฝ่ำยอย่ำงชัดเจน	

• สำมำรถใช้รำคำตลำดอ้ำงอิงรำคำท่ีก�ำหนดได้

• มีกำรท�ำรำยงำนเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำ	 ให้ควำมเห็น	 และรับรองรำยกำร	 และเปิดเผยถึง 
ชนิด	มูลค่ำ	และเหตุผลกำรท�ำรำยกำรของรำยกำรดังกล่ำวไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี

• กรณีท่ีรำยกำรระหว่ำงกันท่ีเกิดขึ้น	 จ�ำเป็นต้องมีควำมเห็นของผู้เช่ียวชำญประกอบ	 บริษัทจะได้จัดหำผู้เชี่ยวชำญ 
ท่ีมีควำมเป็นอิสระเพื่อให้ควำมเห็นแก่รำยกำรดังกล่ำว
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	 ผลกำรด�ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคช่ัน	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัทย่อย	ส�ำหรับรอบ
ระยะเวลำบัญชีตั้งแต่วันท่ี	1	มกรำคม	-	31	ธันวำคม	ในปี	2560	-	ปี	2562

1. ผลการด�าเนินงาน

	 ในปี	2562	บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคช่ัน	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัทย่อย	(“กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์”)	ประกอบธุรกิจ
ใน	3	ธุรกิจ	ได้แก่	ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสำยสัญญำณ	(DISTRIBUTION)	ธุรกิจโทรคมนำคม	(TELECOM)	และธุรกิจวิศวกรรม	
และโครงกำรพิเศษ	(ENGINEERING)	และ	ซ่ึงกำรวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำนมีดังต่อไปนี	้

 1. รำยได้

ประเภท
งบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1.	 รำยได้จำกธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสำยสัญญำณ 2,001.56 47.08 2,118.57 39.45 2,260.92 39.93
2.	 รำยได้จำกกำรให้บริกำรให้เช่ำวงจรและพื้นท่ี	

ดำต้ำเซ็นเตอร์ 585.99 13.78 756.76 14.10 940.10 16.60
3.	 รำยได้จำกกำรรับเหมำติดตั้งวงจร	โครงข่ำย 479.76 11.29 831.45 15.48 1,387.52 24.51
4.	 รำยได้จำกธุรกิจวิศวกรรม	และโครงกำรพิเศษ 1,151.13 27.08 1,622.41 30.21 1,038.24 18.33
5.	 รำยได้อ่ืน 32.56 0.77 40.68 0.76 35.51 0.63

รวมรำยได้ 4,251.00 100.00 5,369.87 100.00 5,662.29 100.00

	 ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวำคม	2560	2561	และ	2562	บริษัทฯ	มีรำยได้ท้ังสิ้น	4,251	ล้ำนบำท	5,369.87	ล้ำนบำท 
และ	5,662.29	 ล้ำนบำท	 ตำมล�ำดับ	 โดยใน	 ปี	2562	 สัดส่วนรำยได้จำกธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสำยสัญญำณคิดเป็นประมำณ 
ร้อยละ	39.93	ของรำยได้รวม	รำยได้จำกธุรกิจโทรคมนำคมคิดเป็นประมำณร้อยละ	41.11	ของรำยได้รวม	และรำยได้จำกธุรกิจ
วิศวกรรมและโครงกำรพิเศษ	คิดเป็นประมำณร้อยละ	18.33	ของรำยได้รวม	รำยได้ในกลุ่มธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสำยสัญญำณมีกำร
เติบโตขึ้นจำกปี	2561	จ�ำนวน	142.35	ล้ำนบำท	หรือคิดเป็นประมำณร้อยละ	6.72	ในกลุ่มธุรกิจโทรคมนำคมมีกำรเติบโตขึ้นจำก 
ปี	2561	 จ�ำนวน	739.41	 ล้ำนบำท	หรือประมำณร้อยละ	46.56	 ในส่วนธุรกิจวิศวกรรมและโครงกำรพิเศษ	 มียอดลดลงจำก 
ปี	2561	จ�ำนวน	584.17	ล้ำนบำท	หรือประมำณร้อยละ	36.01	

 การวิเคราะห์รายได้แยกตามประเภทธุรกิจมีดังต่อไปนี้
 1.1 รำยได้จำกธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสำยสัญญำณ 

	 ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวำคม	2560	2561	และ	2562	มีมูลค่ำท้ังสิ้น	2,001.56	ล้ำนบำท	2,118.57	ล้ำนบำท	
และ	2,260.92	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับหรือคิดเป็นกำรเพ่ิมข้ึนของรำยได้ร้อยละ	5.85	และ	6.72	ส�ำหรับปี	2561	และปี	2562	กำร
เพ่ิมข้ึนของรำยได้จำกธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสำยสัญญำณมีสำเหตุส�ำคัญจำกกำรเติบโตของอุตสำหกรรมท่ีอุปโภคสินค้ำอุปกรณ์ข่ำย
สำยโทรคมนำคมและกำรสื่อสำรเป็นส่วนประกอบหลัก	และเกิดจำกนโยบำยและกลยุทธ์ในกำรรุกตลำดของบริษัท	ท�ำให้จ�ำนวน
ลูกค้ำของบริษัทมีมำกขึ้น	ซ่ึงส่งผลต่อปริมำณกำรขำยท่ีเพ่ิมข้ึน	อย่ำงไรก็ตำม	อำจเป็นท่ีสังเกตว่ำอัตรำกำรเติบโตของรำยได้
จำกธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสำยสัญญำณมีแนวโน้มกำรเพิ่มข้ึนท่ีลดลง	 ท้ังนี้เนื่องจำกฐำนรำยได้จำกธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสำยสัญญำณ
ท่ีเพิ่มสูงข้ึนทุกๆ	ปี	ซ่ึงทำงผู้บริหำรได้ตระหนักถึงประเด็นนี้	โดยในปี	2563	ทำงผู้บริหำรได้วำงเป้ำหมำยท่ีจะรักษำอัตรำกำร
เติบโตให้อยู่ในระดับร้อยละ	10	โดยกำรวำงกลยุทธ์ของธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสำยสัญญำณอย่ำงรัดกุม	และรักษำควำมเป็นผู้น�ำตลำด
สินค้ำ	รวมถึงกำรดูแลคู่ค้ำให้มีกำรเติบโตไปพร้อมกันกับบริษัท	

ค�าอธิบายและ การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน
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 1.2 รำยได้จำกธุรกิจโทรคมนำคม ประกอบไปด้วยบริกำร 3 ประเภท ดังนี้

 รายได้จากให้บริการเช่าวงจร

	 ธุรกิจโทรคมนำคมนั้น	บริหำรงำนโดยบริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม	จ�ำกัด	(มหำชน)	(“อินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม”)	ซ่ึงได้
ท�ำกำรก่อสร้ำงโครงข่ำย	INTERLINK	FIBER	OPTIC	NETWORK	ท่ัวประเทศไทยไปตำมเส้นทำงรถไฟตั้งแต่ปี	2555	และได้
ด�ำเนินแล้วเสร็จในปี	2556	ซ่ึงโครงข่ำยดังกล่ำวสำมำรถเริ่มให้บริกำรได้ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม	2556	ผ่ำนรูปแบบกำรให้บริกำร
ต่ำงๆ	ได้แก่	บริกำร	Interlink	MPLS	IP-VPN	บริกำร	Interlink	Wavelength	บริกำร	Interlink	Dark	Fiber	และบริกำร	Interlink	
IPLC	 เป็นต้นและสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้แก่กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ	 ได้ตำมแผนงำนท่ีวำงไว้	 โดยในปี	2560	ปี	2561	และ 
ปี	2562	โครงข่ำย	INTERLINK	FIBER	OPTIC	NETWORK	สำมำรถสร้ำงรำยได้แก่กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ได้จ�ำนวน	508.35	
ล้ำนบำท	668.76	 ล้ำนบำทและ	846.19	 ล้ำนบำทตำมล�ำดับ	 โดยคำดกำรณ์ว่ำรำยได้จะเพิ่มสูงข้ึนอย่ำงต่อเนื่องต่อไปตำม 
แผนท่ีบริษัทฯ	ได้วำงไว้

 รายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย

	 ในระหว่ำงปี	2560	 ถึงปี	2562	 บริษัท	 อินเตอร์ลิ้งค์	 เทเลคอม	 จ�ำกัด(มหำชน)	 ได้รับงำนติดตั้งสำยไฟเบอร์ออฟติก 
เพื่อสร้ำงรำยได้ให้กลุ่มบริษัทเพิ่มเติม	 โดยอำศัยควำมสำมำรถและควำมเช่ียวชำญของแผนกก่อสร้ำงโครงข่ำย	 INTERLINK	
FIBER	OPTIC	NETWORK	 ซ่ึงมีรำยได้จ�ำนวน	479.75	 ล้ำนบำท	831.45	 ล้ำนบำทและ	1,387.53	 ล้ำนบำทตำมล�ำดับ 
โดยในปี	2562	 บริษัทมีรำยได้เพิ่มมำกข้ึนเนื่องจำกมีโครงกำรใหญ่ๆท่ีรับรู้รำยได้หลำยโครงกำร	 เช่นโครงกำรอินเทอร์เน็ต
ควำมเร็วสูงในพื้นท่ีห่ำงไกล	(USO	Phase	2)	เป็นต้น

 รายได้จากการให้บริการเช่าพื้นท่ีดาต้าเซ็นเตอร์

	 อำคำร	INTERLINK	DATA	CENTER	ได้ก่อสร้ำงแล้วเสร็จและให้บริกำรแก่ลูกค้ำรำยแรกในเดือนตุลำคม	2557	โดยใน 
ปี	2560	2561	และ	2562	มีรำยได้จ�ำนวน	77.64	ล้ำนบำท	88.00	ล้ำนบำท	และ	93.91	ล้ำนบำทตำมล�ำดับ	โดยในปัจจุบัน
อัตรำกำรเข้ำใช้งำนดำต้ำเซ็นเตอร์	คือ	ร้อยละ	95	

 1.3 รำยได้จำกธุรกิจวิศวกรรม และโครงกำรพิเศษ 

	 ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวำคม	2560	2561	และ	2562	มีมูลค่ำท้ังสิ้น	1,151.13	ล้ำนบำท	1,622.41	ล้ำนบำท	
และ	1,038.24	 ล้ำนบำทตำมล�ำดับ	 หรือคิดเป็นกำรเพ่ิมข้ึนร้อยละ	40.94	 ในปี	2561	 และลดลงร้อยละ	36.01	 ในปี	2562 
ซ่ึง	ปัจจุบันยอดรำยได้คงค้ำงรอกำรรับรู้	(Backlog)	ณ	สิ้นปี	2562	มีมูลค่ำอยู่ท่ี	1,783.32	ล้ำนบำท	โดยจะทยอยรับรู้ไปตลอด
ระยะเวลำของกำรท�ำงำนท้ังสิ้น	1-2	ปี

	 โดยท่ัวไป	ระยะเวลำในกำรก่อสร้ำงของโครงกำรธุรกิจวิศวกรรมโครงกำรจะอยู่ระหว่ำง	1	ปีถึง	3	ปี	ท�ำให้โครงกำรหลักๆ	
ท่ีด�ำเนินกำรก่อสร้ำงในแต่ละปีนั้นแตกต่ำงกัน	โดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้

ปี
จ�านวน

โครงการ
หลัก

มูลค่าโครงการหลัก
การรับรู้รายได้ของ

โครงการหลัก

รายได้จากธุรกิจ
วิศวกรรมและ
โครงการพิเศษ

สัดส่วนของรายได้
ของโครงการหลัก

หมายเหตุ

2560 4 2,869.31 1,126.42 1,151.13 97.85% ก
2561 4 4,391.86 1,500.51 1,622.41 92.49% ข
2562 3 4,148.82 1,028.11 1,038.24 99.02% ค
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รายงานประจ�าปี 2562

ก.	 โครงกำรหลักในปี	 2560	 ได้แก่โครงกำรจ้ำงก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคโครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำน
สุวรรณภูมิ	 (ปีงบประมำณ	2554	-	2560)	 มูลค่ำโครงกำร	1,826.45	 ล้ำนบำทและโครงกำรโครงกำรก่อสร้ำง
สถำนีไฟฟ้ำระบบ	115-22	 เควี	 ท่ีสถำนีไฟฟ้ำนิคมอุตสำหกรรมภำคเหนือ	2	 สถำนีไฟฟ้ำนิคมอุตสำหกรรม
ภำคเหนือ	3	 และสถำนีไฟฟ้ำล�ำปำง	3	 มูลค่ำโครงกำร	529.94	 ล้ำนบำท	 และโครงกำรก่อสร้ำงสำยส่ง
ระบบ	115	 เควี	 ช่วงสถำนีไฟฟ้ำฮอด	 จังหวัดเชียงใหม่	 -	 สถำนีไฟฟ้ำแม่สะเรียง	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 ตำม
โครงกำรพัฒนำระบบสำยส่งและสถำนีไฟฟ้ำระยะท่ี	 9.1	 ช่วงท่ี	 3	 มูลค่ำโครงกำร	289.30	 ล้ำนบำท	 และ
โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำระบบ	115-22	 เควี	 ท่ีสถำนีไฟฟ้ำบ้ำนเลน	 มูลค่ำโครงกำร	223.62	 ล้ำนบำท 
โดย	ณ	สิ้นปี	2560	บริษัทฯ	มีรำยได้คงค้ำง	(Back	log)	ท่ีจะรับรู้ในอนำคตอีกกว่ำ	3,642.92	ล้ำนบำท	

ข.	 โครงกำรหลักในปี	2561	 ได้แก่โครงกำรจ้ำงก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคโครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ	
(ปีงบประมำณ	2554	-	2560)	มูลค่ำโครงกำรจ�ำนวน	1,826.45	ล้ำนบำท	และโครงกำรก่อสร้ำงสำยส่งระบบ	115	
เควี	ช่วงสถำนีไฟฟ้ำฮอด	จังหวัดเชียงใหม่	-	สถำนีไฟฟ้ำแม่สะเรียง	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ตำมโครงกำรพัฒนำระบบ
สำยส่งและสถำนีไฟฟ้ำระยะท่ี	9.1	ช่วงท่ี	3	มูลค่ำโครงกำร	338.45	ล้ำนบำท	และโครงกำรก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำระบบ	
115-22	เควี	ท่ีสถำนีไฟฟ้ำบ้ำนเลน	มูลค่ำโครงกำร	252.87	ล้ำนบำท	และโครงกำรซ้ือขำยพร้อมติดตั้งงำนระบบ
ขนส่งผู้โดยสำรอัตโนมัติ	(APM)	มูลค่ำโครงกำร	1,974.09	ล้ำนบำท	โดย	ณ	สิ้นปี	2561	บริษัทฯ	มีรำยได้คงค้ำง	
(Back	log)	ท่ีจะรับรู้ในอนำคตอีกกว่ำ	2,109	ล้ำนบำท

ค.	 โครงกำรหลักในปี	2562	 ได้แก่โครงกำรจ้ำงก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคโครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ	
(ปีงบประมำณ	2554	-	2560)	มูลค่ำโครงกำรจ�ำนวน	1,835.99	ล้ำนบำท	และโครงกำรก่อสร้ำงสำยส่งระบบ	115	
เควี	ช่วงสถำนีไฟฟ้ำฮอด	จังหวัดเชียงใหม่	-	สถำนีไฟฟ้ำแม่สะเรียง	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ตำมโครงกำรพัฒนำระบบ
สำยส่งและสถำนีไฟฟ้ำระยะท่ี	9.1	ช่วงท่ี	3	มูลค่ำโครงกำร	350.30	ล้ำนบำท	และโครงกำรซ้ือขำยพร้อมติดตั้งงำน
ระบบขนส่งผู้โดยสำรอัตโนมัติ	(APM)	มูลค่ำโครงกำร	1,962.52	ล้ำนบำท	โดย	ณ	สิ้นปี	2562	บริษัทฯ	มีรำยได้คง
ค้ำง	(Back	log)	ท่ีจะรับรู้ในอนำคตอีกกว่ำ	1,783.32	ล้ำนบำท

	 จำกรำยละเอียดข้ำงต้น	พบว่ำรำยได้จำกธุรกิจวิศวกรรมและโครงกำรพิเศษ	จะมำกหรือน้อยนั้น	ข้ึนอยู่กับโครงกำรท่ีได้
มำในแต่ละปี	 ซ่ึงทำงกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ	มีนโยบำยในกำรคัดเลือกงำนโครงกำรท่ีให้ผลก�ำไรสูง	 โดยเลือกลักษณะงำนท่ี
ต้องอำศัยควำมช�ำนำญเป็นพิเศษ	และมีระดับกำรแข่งขันต�่ำ	เช่น	งำนก่อสร้ำงระบบเคเบิลใต้ทะเล	(Submarine	Cable)	งำน
ก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำ	(Substation)	และงำนก่อสร้ำงระบบสำยส่ง	(Transmission	line)	

 2. ต้นทุนจำกกำรขำยและบริกำร

ประเภท
งบการเงินรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1.	 ต้นทุนจำกกำรธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสำยสัญญำณ 1,565.89 36.84 1,596.38 29.73 1,652.55 29.19

2.	 ต้นทุนจำกกำรให้บริกำรให้เช่ำวงจรและพื้นท่ี
ดำต้ำเซ็นเตอร์

426.77 10.04 551.85 10.28 707.37 12.49

3.	 ต้นทุนจำกกำรรับเหมำติดตั้งวงจรโครงข่ำย 373.89 8.80 662.83 12.34 1,153.14 20.37

4.	 ต้นทุนจำกธุรกิจวิศวกรรมและโครงกำรพิเศษ 1,254.63 29.51 1,585.66 29.53 1,115.79 19.71

รวมต้นทุนขำย 3,621.18 85.18 4,396.72 81.88 4,628.85 81.75

	 ต้นทุนขำยของบริษัทฯ	แบ่งออกเป็นต้นทุนขำยจำกธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสำยสัญญำณ	ต้นทุนขำยจำกธุรกิจโทรคมนำคม	และ
ต้นทุนขำยจำกธุรกิจวิศวกรรมและโครงกำรพิเศษ	โดยส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวำคม	2560	2561	และ	2562	บริษัทฯ	
มีต้นทุนขำยท้ังสิ้น	3,621.18	ล้ำนบำท	4,396.72	และ	4,628.85	ล้ำนบำท	
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	 ต้นทุนขำยจำกธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสำยสัญญำณส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวำคม	2560	2561	และ	2562	มีจ�ำนวนท้ัง
สิ้น	1,565.89	ล้ำนบำท	1,596.38	ล้ำนบำท	และ	1,652.55	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	หรือคิดเป็นกำรเพ่ิมข้ึนร้อยละ	1.95	และ	
ร้อยละ	3.52	ตำมล�ำดับ	ในปี	2562	เป็นไปตำมทิศทำงเดียวกับรำยได้ในธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสำยสัญญำณ	

	 ต้นทุนจำกธุรกิจโทรคมนำคมส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี	31	 ธันวำคม	2560	2561	 และ	2562	 อยู่ท่ี	800.66	 ล้ำนบำท	
1,214.68	ล้ำนบำท	และ	1,860.51	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	หรือคิดเป็นกำรเพ่ิมข้ึนร้อยละ	51.71	และร้อยละ	53.17	ตำมล�ำดับ	
ซ่ึงเป็นไปตำมทิศทำงเดียวกับรำยได้จำกธุรกิจโทรคมนำคม	โดยต้นทุนหลักแยกตำมรำยได้แต่ละประเภทเป็นดังนี้

• ต้นทุนจำกกำรให้บริกำรให้เช่ำวงจร	ประกอบไปด้วย	ค่ำเสื่อมรำคำ	ค่ำบ�ำรุงรักษำโครงข่ำย	ค่ำบริกำรเช่ำวงจรและ
อุปกรณ์	ค่ำเช่ำเสำเพื่อกำรพำดสำย	เป็นต้น

• ต้นทุนจำกกำรให้บริกำรติดตั้งวงจรโครงข่ำย	ประกอบไปด้วย	วัสดุอุปกรณ์ในกำรก่อสร้ำง	ค่ำแรงผู้รับเหมำ	และค่ำ
ใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนก่อสร้ำงอ่ืนๆ	เป็นต้น

• ต้นทุนจำกกำรให้บริกำรเช่ำพื้นท่ีดำต้ำเซ็นเตอร์	 ประกอบไปด้วย	 ค่ำเสื่อมรำคำ	 ค่ำสำธำรณูปโภค	 และต้นทุนอ่ืนๆ 
ท่ีเกี่ยวเนื่องกับกำรให้บริกำรเช่ำพื้นท่ีดำต้ำเซ็นเตอร์	เป็นต้น

	 ต้นทุนจำกธุรกิจวิศวกรรมและโครงกำรพิเศษ	 ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี	31	 ธันวำคม	2560	 	2561	 และ	2562	 อยู่ท่ี	
1,254.63	ล้ำนบำท	1,585.66	ล้ำนบำท	และ	1,115.79	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	หรือคิดเป็นกำรเพ่ิมข้ึนร้อยละ	26.38	และลดลง
ร้อยละ	29.63	ตำมล�ำดับ	ซ่ึงเป็นไปในทิศทำงเดียวกับรำยได้จำกธุรกิจวิศวกรรมโครงกำรและโครงกำรพิเศษ	ตำมท่ีได้อธิบำย
ไว้ในข้อ	(1)	โดยต้นทุนจำกธุรกิจวิศวกรรมและโครงกำรพิเศษ	จะประกอบไปด้วยวัสดุอุปกรณ์ในกำรก่อสร้ำง	ค่ำแรงผู้รับเหมำ	
และค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนก่อสร้ำงอ่ืนๆ	เป็นต้น	

 3. ก�ำไรข้ันต้น

ประเภท
งบการเงินรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1.	 ก�ำไรขั้นต้นจำกธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสำยสัญญำณ 435.67 21.77 522.19 24.65 608.37 26.91
2.	 ก�ำไรขั้นต้นจำกธุรกิจโทรคมนำคม 265.09 24.87 373.54 23.52 467.11 20.07
3.	 ก�ำไรขั้นต้นจำกธุรกิจวิศวกรรมและโครงกำรพิเศษ (103.50) (8.99) 36.74 2.12 (77.55) (7.47)

ก�ำไรข้ันต้นรวม 597.26 14.16 932.47 17.50 997.93 17.74

	 ก�ำไรขั้นต้นรวมส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวำคม	2560	2561	และ	2562	อยู่ท่ี	597.26	ล้ำนบำท	932.47	ล้ำนบำท	
และ	997.93	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	หรือคิดเป็นอัตรำก�ำไรข้ันต้นร้อยละ	14.16	ร้อยละ	17.50	และร้อยละ	17.74	ตำมล�ำดับ	ซ่ึง
อัตรำก�ำไรข้ันต้นดังกล่ำวมีกำรเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้นเนื่องมำกจำกกำรเพิ่มข้ึนของก�ำไรข้ันต้นของธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสำยสัญญำณ	
และธุรกิจโทรคมนำคม

	 ก�ำไรข้ันต้นจำกธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสำยสัญญำณส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวำคม	2560	2561	และ	2562	อยู่ท่ี	435.67	
ล้ำนบำท	522.19	ล้ำนบำท	และ	608.37	ล้ำนบำทตำมล�ำดับ	หรือคิดเป็นอัตรำก�ำไรข้ันต้นร้อยละ	21.77	ร้อยละ	24.65	และ
ร้อยละ	26.91	ตำมล�ำดับ	 โดยบริษัทฯ	สำมำรถควบคุมอัตรำข้ันต้นของธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสำยสัญญำณให้อยู่ในระดับท่ีสูงกว่ำ
ร้อยละ	25	ได้	เนื่องมำจำกกำรบริหำรจัดกำรกำรสั่งซ้ือท�ำให้บริษัทฯ	ได้รับประโยชน์จำกขนำดกำรสั่งซ้ือ	(Economy	of	Scale)	
กำรท�ำสญัญำซ้ือขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพ่ือป้องกนัควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของอัตรำแลกเปลีย่นโดยท�ำให้สำมำรถ
ก�ำหนดรำคำต้นทุนสินค้ำที่แน่นอนได้เพื่อทีจ่ะสำมำรถก�ำหนดรำคำขำยที่ให้ส่วนต่ำงตำมนโยบำยก�ำหนดรำคำของบริษทัฯ	และ
กำรที่บริษัทฯ	เป็นผู้น�ำในตลำดจัดจ�ำหน่ำยสำยสัญญำณท�ำให้บริษัทฯ	สำมำรถเป็นผู้ก�ำหนดรำคำสินค้ำในตลำดได้โดยส่วนใหญ่	
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รายงานประจ�าปี 2562

	 ก�ำไรข้ันต้นจำกธุรกิจโทรคมนำคม	ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวำคม	2560	2561	และ	2562	เท่ำกับ	265.09	ล้ำนบำท 
373.54	ล้ำนบำท	และ	467.11	ล้ำนบำทตำมล�ำดับ	หรือคิดเป็นอัตรำก�ำไรข้ันต้นร้อยละ	24.87	ร้อยละ	23.52	และร้อยละ	20.07	
ตำมล�ำดับ	ซ่ึงอัตรำก�ำไรข้ันต้นของธุรกิจโทรคมนำคมสำมำรถแบ่งได้ตำมประเภทงำนบริกำรได้ดังนี	้

• อัตรำก�ำไรข้ันต้นจำกกำรให้บริกำรโครงข่ำย

• อัตรำก�ำไรข้ันต้นจำกบริกำรพื้นท่ีดำต้ำเซ็นเตอร์	

• อัตรำก�ำไรข้ันต้นจำกกำรรับเหมำติดตั้งวงจรโครงข่ำย

	 ก�ำไรขั้นต้นจำกธุรกิจวิศวกรรมและโครงกำรพิเศษ	ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวำคม	2560	2561	และ	2562	เท่ำกับ	
(103.50)	ล้ำนบำท	36.74	ล้ำนบำท	และ	(77.55)	ล้ำนบำทตำมล�ำดับ	หรือคิดเป็นอัตรำก�ำไรข้ันต้นร้อยละ	(8.99)	ร้อยละ	2.12	
และอัตรำก�ำไรขั้นต้นร้อยละ	(7.47)	ตำมล�ำดับ	

 4. รำยได้อ่ืน

ประเภท

งบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รำยได้อ่ืน 32.56 0.77 40.68 0.76 35.51 0.63

	 รำยได้อ่ืนของบริษัทฯ	 ประกอบไปด้วย	 รำยได้ดอกเบ้ียรับ	 ก�ำไรจำกกำรท�ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ/
อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ	และอ่ืนๆ	เป็นต้น

 5. ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร

ประเภท

งบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค. 2550 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนท่ียังไม่เกิดข้ึนจริง - - - - 128.16 2.26

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริกำร 278.93 6.56 302.86 5.64 336.52 5.94

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 193.70 4.56 159.85 2.98 170.45 3.01

ส่วนแบ่งขำดทุนจำกกิจกำรร่วมค้ำ 4.56 0.11 17.19 0.32 10.09 0.18

รวม 477.19 11.23 479.90 8.94 645.22 11.39

	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรของบริษัทฯ	 ประกอบไปด้วยค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวกับพนักงำน	 ค่ำเสื่อมรำคำทรัพย์สิน	 ค่ำ
โฆษณำและกำรส่งเสริมกำรขำย	 และค่ำใช้จ่ำยในส่วนของเงินลงทุนจำกกิจกำรร่วมค้ำได้แก่ส่วนแบ่งขำดทุนจำกกิจกำรร่วม
ค้ำ(บจ.เจเนซิส	ดำต้ำ	เซ็นเตอร์)	และค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำร	Mark	to	Market	สัญญำซ้ือ/ขำยเงินล่วงหน้ำ(ส�ำหรับงำนโครงกำร)

	 ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวำคม	2560	2561	และ	2562	บริษัทฯ	มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรจ�ำนวนประมำณ	
477.19	ล้ำนบำท	479.90	ล้ำนบำท	และ	645.22	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	หรือคิดเป็นร้อยละ	11.23	ร้อยละ	8.94	และร้อยละ	
11.39	 ของรำยได้รวม	 ค่ำใช้จ่ำยฯ	 ของบริษัทฯ	 มีกำรเพ่ิมข้ึนตำมกำรเติบโตของรำยได้ของบริษัทฯ	 โดยค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึน
ส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวข้องกับพนักงำน	และค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดจำกผลขำดทุนท่ียังไม่เกิดจริงจำกกำร	Mark	to	Market	ของ
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อเป็นกำรป้องกันควำมเสี่ยงของควำมผันผวนของค่ำเงินส�ำหรับงำนโครงกำรใน
ธุรกิจวิศวกรรม	เป็นต้น
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 6. ต้นทุนทำงกำรเงิน

ประเภท

งบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ต้นทุนทำงกำรเงิน 66.25 95.51 138.81

รวมต้นทุนทำงกำรเงิน 66.25 95.51 138.81

	 ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวำคม	2560	2561	และ	2562	บริษัทฯ	มีต้นทุนทำงกำรเงินจ�ำนวน	66.25	ล้ำนบำท	95.51	
ล้ำนบำท	และ	138.81	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	โดยต้นทุนทำงกำรเงินของบริษัทฯ	ส่วนใหญ่เป็นดอกเบ้ียจำกกำรกู้ยืม	

 7. ภำษีเงินได้

ประเภท
งบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 86.39 397.74 249.41
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 16.83 83.16 54.06
อัตรำภำษีเงินได้	(ร้อยละ) 19.48 20.91 21.67

	 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวำคม	2560	2561	และ	2562	บริษัทฯ	มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้	16.83	ล้ำนบำท	83.16	ล้ำน
บำท	และ	54.06	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	หรือคิดเป็นร้อยละ	19.48	ร้อยละ	20.91	และร้อยละ	21.67	ของก�ำไรก่อนภำษีเงินได้
ตำมล�ำดับโดยอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลอยู่ท่ีอัตรำร้อยละ	20	

 8. ก�ำไรสุทธิ

ประเภท

งบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ก�ำไรส�ำหรับปี 69.56 314.58 195.35

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กำรวัดมูลค่ำใหม่ของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนเกษียณอำยุสุทธิจำก
ภำษี

(6.80) - (6.47)

ก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับงวดสุทธิจำกภำษี (6.80) - (6.47)

ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี 62.76 314.58 188.88

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

อัตรำก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำน 1.64 5.86 3.45

อัตรำก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม 1.48 5.86 3.34

	 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	 ธันวำคม	2560	2561	 และ	2562	 บริษัทฯ	 มีก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำนเท่ำกับ	69.59 
ล้ำนบำท	314.58	ล้ำนบำท	และ	195.35	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	หรือคิดเป็นอัตรำกำรเพ่ิมข้ึนร้อยละ	352.23	และอัตรำกำรลดลง 
ร้อยละ	37.90	ในปี	2561	และปี	2562	ตำมล�ำดับ	โดยในปี	2562	มีรำยกำรพิเศษดังนี้

• ค่ำใช้จ่ำยขำดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนจริงจำกสัญญำซ้ือ/ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำจ�ำนวน	128.16	ล้ำนบำท	

• ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษียณอำยุปรับเพิ่มข้ึนประมำณ	7.02	 ล้ำนบำท	(ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงำนฉบับแก้ไข)



197บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

 9. กำรจ่ำยเงินปันผล

	 บริษัทฯ	มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ	40	ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรหลังหัก
ภำษีเงินได้	และหักส�ำรองตำมกฎหมำย	ท้ังนี้ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วย	เว้นแต่บริษัทฯ	มีควำมจ�ำเป็นต้อง
ใช้เงินเพื่อกำรขยำยกิจกำร

2 ฐานะการเงิน

 1. สินทรัพย์

	 สัดส่วนระหว่ำงสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของกลุ่มกิจกำรในปี	2560	2561	และ	2562	ดังนี้	ร้อยละ	51 
ต่อร้อยละ	49	ในปี	2560	ร้อยละ	52	ต่อร้อยละ	48	ในปี	2561	และร้อยละ	57	ต่อร้อยละ	43	ในปี	2562	ตำมล�ำดับ	

	 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ	ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2560	2561	และ	2562	เท่ำกับ	7,129.62	ล้ำนบำท	9,466.70	ล้ำนบำท	
และ	10,855.29	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	ซ่ึงคิดเป็นอัตรำกำรเพ่ิมข้ึนร้อยละ	32.78	และร้อยละ	14.67	ในปี	2561	และ	2562	

	 ส�ำหรับปี	2562	เมื่อเทียบกับปี	2561	สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ	เพ่ิมข้ึนจ�ำนวน	1,388.59	ล้ำนบำท	ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจำก	
กำรลงทุนก่อสร้ำงโครงข่ำย	INTERLINK	FIBER	OPTIC	NETWORK	ตำมแผนงำนและเกิดจำกกำรเพ่ิมข้ึนจำกรำยได้ค้ำงรับ
งำนติดตั้งโครงข่ำยไฟเบอร์ออฟติก	และงำนโครงกำรวิศวกรรม

 2. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด/เงินลงทุนช่ัวครำว/เงินฝำกธนำคำรท่ีมีข้อจ�ำกัดในกำรใช้

ประเภท

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์  
สินทรัพย์หมุนเวียน  
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 919.73 587.57 1,244.36
เงินลงทุนช่ัวครำว 0.20 0.20 0.20
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีข้อจ�ำกัดในกำรใช้ 8.00 400.00 802.34

รวม 927.93 987.77 2,046.90

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2560	2561	และ	2562	บริษัทฯ	มีนโยบำยในกำรน�ำเงินส่วนเกินไปลงทุนหำผลตอบแทนในระยะสั้น 
ซ่ึงแสดงอยูใ่นรำยกำรเงนิลงทุนช่ัวครำว	อย่ำงไรกต็ำม	ตัง้แต่ปี	2555	เป็นต้นมำถงึปัจจบัุนบรษัิทฯ	ได้เริม่กำรลงทุนก่อสร้ำงโครงข่ำย 
INTERLINK	FIBER	OPTIC	NETWORK	 ท่ัวประเทศ	 ตั้งแต่ปี	2559	 เป็นต้นมำ	 รวมท้ังบริษัทฯ	 มีกำรลงทุนในโครงกำร
ก่อสร้ำงขนำดใหญ่ท้ังในธุรกิจโทรคมนำคมและธุรกิจวิศวกรรมโครงกำร	โดยในปี	2562	มีกำรเงินในงำนโครงกำรขนำดใหญ่ได	้
ในส่วนเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดท่ีเพิ่มข้ึนของปี	2562	 เนื่องจำกบริษัทฯ	 ได้เตรียมส�ำรองเงินไว้ใช้ในกำรไถ่ถอนคืน 
หุ้นกู้ท่ีจะครบก�ำหนดไถ่ถอนในต้นปี	2563	จ�ำนวน	700	ล้ำนบำท	
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 3. ลูกหนี้กำรค้ำ

	 ลูกหนี้กำรค้ำของบริษัทฯ	 เมื่อพิจำรณำแยกตำมอำยุหนี้ท่ีค้ำงช�ำระนับจำกวันท่ีครบก�ำหนดช�ำระ	ณ	 วันท่ี	31	 ธันวำคม	
2560	ปี	2561	และปี	2562	สำมำรถจ�ำแนกได้ดังนี้

ประเภท

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ลูกหนี้อำยุ	0	-	3	เดือน 544.53 577.11 631.16
ลูกหนี้อำยุมำกกว่ำ	3	เดือน	-	6	เดือน 43.20 31.10 17.74
ลูกหนี้อำยุมำกกว่ำ	6	เดือน	-	12	เดือน 17.20 19.33 9.09
ลูกหนี้อำยุมำกกว่ำ	12	เดือน 23.03 37.52 41.43
รวม 627.96 665.06 699.42
หัก	ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (18.76) (25.40) (28.44)

ลูกหนี้กำรค้ำสุทธิ 609.20 639.66 670.98

	 ลูกหนี้กำรค้ำของบริษัทฯ	ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2560	2561	และ	2562	เท่ำกับ	609.20	ล้ำนบำท	639.66	ล้ำนบำท	และ	
670.98	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	โดยยอดลูกหนี้กำรค้ำของบริษัทฯ	มีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนในปี	2562	ซ่ึงสอดคล้องกับกำรเพ่ิมข้ึน
ของรำยได้ของธุรกิจจัดจ�ำหน่ำย	และธุรกิจโทรคมนำคม	

	 บริษัทฯ	มีนโยบำยตัง้ค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญูเท่ำจ�ำนวนท่ีคำดว่ำจะเสยีหำยจำกกำรเรยีกเกบ็เงนิไม่ได้จำกลกูหนี	้โดยผลเสยีหำย 
นี้ประมำนข้ึนจำกกำรพิจำรณำฐำนะและหลักประกันของลูกหนี้	 โดยตั้งส�ำรองในอัตรำร้อยละ	100	 ส�ำหรับลูกหนี้ท่ีมีอำยุเกิน	
120	วัน

 4. รำยได้ค้ำงรับจำกธุรกิจวิศวกรรมโครงกำรและเงินประกันผลงำนค้ำงรับ

ประเภท

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รำยได้ค้ำงรับจำกธุรกิจวิศวกรรมโครงกำรและธุรกิจโทรคมนำคม 1,287.03 2,827.74 2,248.59
เงินประกันผลงำนค้ำงรับ 62.10 70.94 119.09

รวม 1,349.13 2,898.68 2,367.68

	 รำยได้ค้ำงรับจำกธุรกิจวิศวกรรมโครงกำรและเงินประกันผลงำนค้ำงรับเกิดจำกงำนโครงกำรขนำดติดตั้งโครงข่ำยไฟเบอร์
ออฟติค	และโครงกำรวิศวกรรมท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีกลุ่มบริษัทชนะกำรประมูล	

 5. สินค้ำคงเหลือ

ประเภท

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินค้ำส�ำเร็จรูป 238.49 225.10 264.34
สินค้ำระหว่ำงทำง 12.51 43.43 48.65

รวม 251.00 268.53 312.99
หัก	ค่ำเผื่อสินค้ำล้ำสมัย (2.68) (1.93) (3.01)

สินค้ำคงเหลือสุทธิ 248.32 266.60 309.98
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	 สินค้ำคงเหลือของบริษัทฯ	ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2560	2561	และ	2562	เท่ำกับ	248.32	ล้ำนบำท	266.60	ล้ำนบำท	และ	
309.98	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	บริษัทฯ	มีนโยบำยในกำรบริหำรกำรจัดเก็บสินค้ำคงเหลือ	เพ่ือให้	มีสินค้ำสำมำรถตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของตลำดได้อย่ำงเหมำะสม	โดยในกำรสั่งสินค้ำแต่ละครั้งบริษัทฯ	จะใช้ระยะเวลำท้ังสิ้นประมำณ	1	เดือน	

	 บริษัทฯ	 มีกำรส�ำรองค่ำเผื่อสินค้ำล้ำสมัยส�ำหรับสินค้ำท่ีเคลื่อนไหวช้ำ	 โดยพิจำรณำตำมสภำพของสินค้ำท่ีล้ำสมัยหรือ
เสื่อมสภำพจริง	ซ่ึงจ�ำนวนดังกล่ำวเป็นยอดของสินค้ำท่ีไม่มีกำรเคลื่อนไหวมำเป็นเวลำนำนเกินกว่ำ	1	ปี	

 6. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

ประเภท

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 189.30 170.90 189.47

	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นของบริษัทฯ	 เพิ่มข้ึนส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ภำษีมูลค่ำเพ่ิม	 และภำษีถูกหัก	ณ	 ท่ีจ่ำย	 ท่ีเกิดข้ึนจำก
กำรก่อสร้ำงโครงข่ำย	Interlink	Fiber	Optic	Network	และกำรด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท	

 7. เงินลงทุนท่ัวไป

บริษัท
ประเภทธุรกิจ จ�านวนที่ถือครอง ราคาทุน (บาท)

หุ้น % 2560 2561 2562

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

	 เป็นกำรลงทุนเพื่อใช้เป็นช่องทำงในกำรติดต่อด�ำเนินธุรกิจ	โดย	บริษัท	อี.เอส	อินเตอร์เนช่ันแนล	(1991)	จ�ำกัด	เป็นหนึ่ง
ในบริษัทผู้รับจ้ำงผลิตตู้ใส่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสำรโทรคมนำคมให้แก่บริษัทซ่ึงมีควำมสัมพันธ์กันมำยำวนำนจึงสำมำรถ
เจรจำต่อรองในส่วนของสินเช่ือทำงกำรค้ำและต้นทุนสินค้ำได้	ดังนั้นวัตถุประสงค์เพ่ือให้เอ้ือต่อกำรท�ำธุรกิจของบริษัทฯ	ท้ังสิ้น	
ท้ังนี้ท่ีผ่ำนมำ	บริษัทท่ีกิจกำรไปลงทุนไม่มีปัญหำด้ำนกำรเงินแต่อย่ำงใด

 8. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์

ประเภท

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ท่ีดิน	อำคำรและอุปกรณ์ 3,327.34 3,986.19 4,278.57

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2560	2561	และ	2562	บริษัทฯ	มีท่ีดิน	อำคำรและอุปกรณ์อยู่ท่ี	3,327.34	ล้ำนบำท	3,986.19	ล้ำน
บำท	และ	4,278.57	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	โดยยอดท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนในโครงข่ำย	INTERLINK	FIBER	OPTIC	
NETWORK	ท่ัวประเทศ

 9. หนี้สิน

ประเภท

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,373.43 3,917.02 5,787.16
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,577.84 2,094.07 1,597.30

รวมหนี้สิน 3,951.27 6,011.09 7,384.46
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	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2560	2561	และ	2562	บริษัทฯ	มีหนี้สินรวมเท่ำกับ	3,951.27	ล้ำนบำท	6,011.09	ล้ำนบำท	และ	
7,384.46	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	โดยมีรำยกำรส�ำคัญดังนี้

• เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน	 เพื่อน�ำมำใช้หมุนเวียนในโครงกำร	Interlink	Fiber	Optic	Network	(ณ	31	ธ.ค.	2561	
และ	2562	เท่ำกับ	1,709.31	ล้ำนบำทและ	1,911.73	ล้ำนบำทตำมล�ำดับ)

• หุ้นกู้	(ณ	31	ธ.ค.	2561	และ2562	เท่ำกับ	697.01	ล้ำนบำท	และ	699.95	ล้ำนบำทตำมล�ำดับ)

• เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน	(ณ	31	ธ.ค.	2561	และ2562	เท่ำกับ	1,373.68	ล้ำนบำท	และ	3,005.13	ล้ำนบำท 
ตำมล�ำดับ)

 10. ส่วนของผู้ถือหุ้น

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2560	2561	และ	2562	บริษัทฯ	มีส่วนของผู้ถือหุ้น	3,178.36	ล้ำนบำท	3,455.60	ล้ำนบำท	และ	
3,470.83	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	โดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	มีกำรเปลี่ยนแปลงตำมผลก�ำไรของบริษัทฯ	

	 ในปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวำคม	2560	2561	และ	2562	บริษัทฯ	จ่ำยเงินปันผลและหุ้นปันผลท้ังสิ้น	72.48	ล้ำนบำท	
218.54	ล้ำนบำท	(เงินสดปันผลจ�ำนวน	37.33	ล้ำนบำท	หุ้นปันผลจ�ำนวน	181.21	ล้ำนบำท)	และ	98.91	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	

3 การวิเคราะห์สภาพคล่อง

	 บริษัทฯ	มีอัตรำส่วนสภำพคล่องในปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวำคม	2560	2561	และ	2562	เท่ำกับ	1.53	เท่ำ	1.25	เท่ำ	
และ	1.07	เท่ำ	ตำมล�ำดับ	โดยบริษัทมีอัตรำสภำพคล่องท่ีมีเสถียรภำพ	ถึงแม้ว่ำบริษัทฯ	ได้เริ่มมีกำรลงทุนก่อสร้ำงโครงข่ำย	
Interlink	Fiber	Optic	Network	ท่ัวประเทศ	ในปี	2555	เป็นต้นมำ	ซ่ึงต้องใช้เงินลงทุนจ�ำนวนมำก	แต่บริษัทก็ได้มีกำรวำงแผน
ป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องดังกล่ำวด้วยกำร	ระดมทุนเพิ่มทุนและกำรขอกำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำกธนำคำรพำณิชย์	

 1. กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

	 ในปีบัญชีสิน้สดุวนัท่ี	31	ธนัวำคม	2561	และ	2562	บรษัิทฯ	มีกระแสเงนิสดท่ีได้มำจำกกจิกรรมด�ำเนนิงำน	(684.75)	ล้ำนบำท 
และ	154.23	ลำ้นบำท	ตำมล�ำดบั	กระแสเงินสดตดิลบเนื่องจำกในปี	2561	กลุม่บรษิทัฯ	กำรลงทนุในโครงกำรกอ่สร้ำงขนำดใหญ่
ท้ังโครงกำรก่อสร้ำงโครงข่ำยไฟเบอร์ออฟติกและโครงกำรวิศวกรรมท่ีอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงท�ำให้ต้องใช้เงินลงทุนในโครงกำร
ดังกล่ำวจ�ำนวนมำก	อย่ำงไรก็ดีในปี	2562	บริษัทสำมำรถส่งมอบงำนและทยอยเก็บเงินค่ำก่อสร้ำง	ท�ำให้กระแสเงินสดกลับมำ
เป็นบวก	

 2. กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

	 ในปีบัญชีสิน้สดุวนัท่ี	31	ธนัวำคม	2561	และ	2562	บรษัิทฯ	มกีระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมลงทุนสทุธ	ิ(1,290.83)	ล้ำนบำท 
(1,063.35)	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	โดยกระแสเงินสดส่วนใหญ่ใช้ไปในกำรลงทุนก่อสร้ำงโครงข่ำย	INTERLINK	FIEBER	OPTIC	
NETWORK	ท่ัวประเทศ	เป็นต้น

 3. กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

	 ในปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวำคม	2561	และ	2562	บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดรับสุทธิในกิจกรรมจัดหำเงินจ�ำนวน	1,643.42	
ล้ำนบำทและ	1,565.90	ล้ำนบำทตำมล�ำดับ	โดยเป็นกำรจัดหำเงินจำกสถำบันกำรเงิน	เพื่อใช้ในกำรลงทุนในธุรกิจโทรคมนำคม	
และในงำนโครงกำรธุรกิจวิศวกรรม	
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4 แหล่งที่มาของเงินทุน

 1. ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงินทุน

	 บริษัทฯ	มอีตัรำส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น	ณ	วนัท่ี	31	ธนัวำคม	2560	2561	และ	2562	เท่ำกบั	1.24	เท่ำ	1.74	เท่ำ	และ	
2.13	เท่ำตำมล�ำดับ	อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนเกิดจำกกำรลงทุนในโครงกำรก่อสร้ำงโครงข่ำย 
Interlink	Fiber	Optic	Network	ท่ัวประเทศ	และโครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่หลำยโครงกำร	ซ่ึงระดับของอัตรำส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นยังอยู่ในระดับท่ีเหมำะสมตำมท่ีบริษัทได้มีกำรควบคุมไว	้

5. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

	 ในช่วงสำมปีท่ีผ่ำนมำบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้กับผู้ตรวจสอบบัญชี	ดังตำรำงต่อไปนี	้

(หน่วย:	บำท)

บริษัทที่รับการตรวจ ผู้ตรวจสอบบัญชี
ค่าตอบแทนการ
ตรวจสอบบัญชี

ค่าบริการ
อื่น

รวม 
(บาท)

งบปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561
บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคช่ัน	จ�ำกัด	
(มหำชน)

บจ.	ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส	
เอบีเอเอส	

1,500,000 - 1,500,000

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม	
จ�ำกัด(มหำชน)

บจ.	ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส	
เอบีเอเอส	

1,400,000 - 1,400,000

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เพำเวอร์	แอนด์ 
เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ำกัด

บจ.	ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส	
เอบีเอเอส	

360,000 - 360,000

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	ดำต้ำเซ็นเตอร์	จ�ำกัด บจ.	ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส	
เอบีเอเอส	

80,000 - 80,000

3,340,000 - 3,340,000

งบปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562
บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคช่ัน	จ�ำกัด	
(มหำชน)

บจ.	ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส	
เอบีเอเอส	

1,690,000 - 1,690,000

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม	
จ�ำกัด(มหำชน)

บจ.	ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส	
เอบีเอเอส	

1,540,000 - 1,540,000

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เพำเวอร์	แอนด์ 
เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ำกัด

บจ.	ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส	
เอบีเอเอส	

390,000 - 390,000

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	ดำต้ำเซ็นเตอร์	จ�ำกัด บจ.	ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส	
เอบีเอเอส	

40,000 - 40,000

3,660,000 - 3,660,000

งบปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563
บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคช่ัน	จ�ำกัด	
(มหำชน)

บจ.	ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส	
เอบีเอเอส	

1,745,000 - 1,745,000

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม	
จ�ำกัด(มหำชน)

บจ.	ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส	
เอบีเอเอส	

1,650,000 - 1,650,000

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เพำเวอร์	แอนด์ 
เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ำกัด

บจ.	ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส	
เอบีเอเอส	

410,000 - 410,000

3,805,000 - 3,805,000
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รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น 

	 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัท	 อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคช่ัน	จ�ากัด	(มหาชน)	(บริษัท)	และบริษัทย่อย	(กลุ่ม
กจิการ)	และงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิทแสดงฐานะการเงนิรวมของกลุม่กจิการและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิท	
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562	และผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ	กระแสเงินสดรวมและกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	

งบการเงินที่ตรวจสอบ

	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562

• งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	

• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการส�าหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกัน	

• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	และ

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส�าคัญ

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น  

	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับ
ผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า	ข้าพเจ้ามีความเป็น
อิสระ	 จากกลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการท่ีก�าหนดโดยสภาวชิาชพีบัญชีในพระบรมราชูปถมัภ์	และข้าพเจ้าได้ปฏบัิตติามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น	ๆ	ซ่ึงเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี้	ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียง
พอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

	 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ	 ท่ีมีนัยส�าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับงวดปัจจุบัน	ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่องการรับรู้รายได้จากการให้บริการ
วิศวกรรมและการให้บริการติดตั้งโครงข่ายเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบและได้น�าเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการ 
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	ท้ังนี้	ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง
ความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องนี้
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เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

การรับรู้รายได้จากการให้บริการวิศวกรรมและการให้บริการ 
ติดตั้งโครงข่าย 

อ้างถึงนโยบายการบัญชีข้อ	2.24	เรื่องการรับรู้รายได้

กลุ่มกิจการได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี	15	
เร่ือง	 รายได้จากสัญญาท่ีท�ากับลูกค้ามาถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี							
1	มกราคม	พ.ศ.	2562	โดยใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการ

ปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็นรายการ
ปรับปรุงกับก�าไรสะสมต้นงวด	(Modified	retrospective)	และ

ไม่ปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ	 โดยจ�านวนผลกระทบแสดงไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	5	 เรื่องการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี	กลุ่มกิจการได้ใช้วิธีปฏิบัติที่ผ่อนปรนส�าหรับ
สัญญาท่ีเสร็จสมบูรณ์แล้วและสัญญาเดิมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	15

การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี	15	 มาถือ
ปฏิบัติมีผลกระทบต่อวิธีปฏิบัติทางบัญชีของกลุ่มกิจการท่ีเป็น
สาระส�าคัญในเรื่องการรับรู้รายได้ส�าหรับการก่อสร้างและการ
ให้บริการ	 ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญาท่ีท�ากับลูกค้า
แต่ละฉบับ	โดยรายได้จากการก่อสร้างและการให้บรกิารดงักล่าว
รับรู้เมื่อกลุ่มกิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบตัิแล้วเสร็จ	และ
ส่งมอบงานที่สัญญาว่าจะให้แก่ลูกค้าตลอดช่วงเวลาหนึ่ง	(over	
time)	ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา

รายได้จากการให้บริการวิศวกรรม

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากการให้บริการวิศวกรรมตลอดช่วง
เวลาหนึ่งโดยใช้วิธีปัจจัยน�าเข้า	ด้วยการอ้างอิงจากสัดส่วนของ
ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นของงานท่ีได้ท�าเสร็จจนถึงปัจจุบันกับประมาณ
การต้นทุนการก่อสร้างของทั้งโครงการเมื่อเสร็จสิ้น

กระบวนการตรวจสอบที่ส�าคัญของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับ

การรับรู้รายได้จากการให้บริการวิศวกรรมและการให้บริการ 
ติดตั้งโครงข่ายรวมถึง

1.	 ท�าความเข้าใจในข้ันตอนและประเมนิผลกระทบจากการน�า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	15	 มาใช้	 รวม
ถึงระบบควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการบันทึกรายได้
ตามสัญญา	 รวมไปถึงรายการท่ีเกี่ยวข้องกับดุลยพินิจ
ของผู้บริหารและการประมาณการที่เกี่ยวข้อง	 นอกจากนี้	
ข้าพเจ้าได้ทดสอบการควบคมุภายในท่ีส�าคญัของวงจรราย
ได้และลูกหนี้	และวงจรรายจ่ายและเจ้าหนี้

2.	 อ่านและท�าความเข้าใจสัญญาท่ีท�ากับลูกค้าเพ่ือประเมิน
ความเหมาะสมของการระบุภาระท่ีต้องปฏิบัติในสัญญา	
ข้ันตอนในการก�าหนดราคาของรายการ	 และการปันส่วน
ราคาของรายการให้กับภาระท่ีต้องปฏิบัติท่ีรวมอยู่ใน
สัญญา

3.	 ตรวจสอบเอกสารประกอบการค�านวณรายได้จากการให้
บริการวิศวกรรมและการให้บริการติดตั้งโครงข่าย	ตามวิธี
ปัจจัยน�าเข้าและวิธีผลผลิตตามล�าดับ	ดังนี้

 วิธีปัจจัยน�าเข้า

• ตรวจสอบเอกสารประกอบส�าหรับต้นทุนท่ีเกิดข้ึน
ของงานท่ีท�าเสร็จจนถึงปัจจุบัน	 ด้วยการทดสอบ
ต้นทุนจริงท่ีเกิดข้ึนกับใบแจ้งหนี้จากผู ้ขายหรือ 
ผู ้ให้บริการและประเมินความครบถ้วนของการ
บันทึกบัญชีต้นทุน	 โดยตรวจว่ามีต้นทุนท่ีเกิดขึ้น
แต่ยังไม่ได้รับการเรียกเก็บเงินจากผู้ขายหรือผู้ให้
บริการหรือไม่

• เปรียบเทียบข้ันความส�าเร็จตามอัตราส่วนของงาน
ท่ีท�าเสร็จซ่ึงประเมินจากสัดส่วนของต้นทุนท่ีเกิด
ข้ึนของงานท่ีได้ท�าเสร็จจนถึงปัจจุบันกับประมาณ
การต้นทุนก่อสร้างของท้ังโครงการเม่ือเสร็จสิ้น	กับ
อัตราส่วนของงานท่ีท�าเสร็จตามการส�ารวจทาง
กายภาพโดยวิศวกร	 และพิจารณาผลต่างท่ีเกิดข้ึน
ว่าต้องมีการปรับปรุงหรือไม่
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รายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่ายตลอด
ช่วงเวลาหนึ่งโดยใช้วิธีผลผลิต	 ด้วยการอ้างอิงจากมูลค่าของ
งานบริการท่ีปฏิบัติแล้วเสร็จและโอนให้กับลูกค้าแล้วเทียบกับ
มูลค่าของงานบริการท้ังหมดท่ีระบุไว้ในสัญญาท่ีท�ากับลูกค้า	
รวมถึงการประเมินผลความส�าเร็จจากการส�ารวจผลการปฏิบัติ
งานที่เสร็จสิ้นจนถึงปัจจุบัน

ข้าพเจ้าให้ความส�าคัญในการตรวจสอบเรื่องนี้เนื่องจาก

1.	 รายได้จากการให้บริการวิศวกรรมและการให้บริการติด
ตั้งโครงข่ายเป็นจ�านวนท่ีมีสาระส�าคัญมากถึงร้อยละ	43	
ของรายได้รวม	ซ่ึงครอบคลุมโครงการท่ัวประเทศจ�านวน
มากท้ังโครงการขนาดเล็กและโครงการขนาดใหญ่ซ่ึงต้อง
ใช้ระยะเวลาติดตั้งยาวนานกว่า	1	ปี	และ

2.	 การรับรู้รายได้จากการให้บริการวิศวกรรมและการให้
บริการติดตั้งโครงข่ายมีการใช้ดุลยพินิจท่ีส�าคัญจากผู ้
บริหารในการประเมินมูลค่าของงานท่ีได้ท�าเสร็จจนถึง
ป ัจจุบันกับประมาณการต้นทุนการก ่อสร ้างของท้ัง
โครงการเมื่อเสร็จสิ้นส�าหรับวิธีปัจจัยน�าเข้า	และการประ
เมิณมูลค่างานบริการท่ีปฏิบัติแล้วเสร็จและโอนให้กับ
ลูกค้าแล้วเทียบกับมูลค่าของงานบริการท้ังหมดท่ีระบุ
ไว้ในสัญญาท่ีท�ากับลูกค้าส�าหรับวิธีผลผลิต	 ซ่ึงมีผลกระ
ทบโดยตรงต่อความถูกต้องของรายได้จากการให้บริการ
วิศวกรรมและการให้บริการติดตั้งโครงข่ายท่ีบันทึกในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

วิธีผลผลิต

• ตรวจสอบเอกสารประกอบการค�านวณมูลค่าของ
งานบริการท่ีปฏิบัติแล้วเสร็จและโอนให้กับลูกค้า
แล้วเทียบกับมูลค่าของงานบริการท้ังหมดท่ีระบุไว้
ในสัญญาท่ีท�ากับลูกค้า

• ประเมินความถูกต้องของการค�านวณผลการปฏิบัติ
งานท่ีเสร็จสิ้นจนถึงปัจจุบันโดยเทียบกับรายงาน
ผลการปฏิบัติงานท่ีเสร็จสิ้นของวิศวกรโครงการซ่ึง
มีการจัดท�าเป็นรายเดือน

4.	 เย่ียมชมสถานท่ีก่อสร้างและสถานท่ีตดิตัง้โครงข่ายในบาง
โครงการและสังเกตการณ์วิธีการประเมินผลความส�าเร็จ
ของงานโดยวิศวกร

	 ข้าพเจ้าพบว่าหลักเกณฑ์และวิธีการรับรู้รายได้จากการ
ให้บริการวิศวกรรมและการให้บริการติดตั้งโครงข่าย	 มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับหลักฐานท่ีข้าพเจ้าได้รับ

ข้อมูลอื่น  

	 กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน	ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วย	ข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี	แต่ไม่รวมถึงงบการ
เงินรวมและ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	และรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น	ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงาน
ประจ�าปีภายหลังวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้	

	 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืน	และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เช่ือม่ันต่อข้อมูลอื่น

	 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ	 การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนมีความขัดแย้งท่ีมีสาระส�าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	 หรือกับความรู้ท่ีได้รับจาก
การตรวจสอบของข้าพเจ้า	หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม	่

	 เมือ่ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี	หากข้าพเจ้าสรปุได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคญั	ข้าพเจ้า
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ต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ	

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

	 กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้	โดยถูกต้องตาม
ท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่าจ�าเป็น	 เพ่ือให้
สามารถจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่
ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	

	 ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการ
และบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง	เปิดเผยเรื่องท่ีเกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง	(ตามความเหมาะสม)	และการใช้เกณฑ์การ
บัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่อง	เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท	หรือหยุดด�าเนินงาน	หรือไม่
สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได	้

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีช่วยกรรมการในการก�ากับดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
กิจการและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิด
พลาด	และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย	ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่น
ในระดับสูง	แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป	ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	และถือว่า
มีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ	หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้	

	 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต	
และสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ	การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ	ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น	และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า	ความเสีย่งท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่งท่ี
เกิดจากข้อผิดพลาด	เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด	การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน	การตั้งใจละเว้น
การแสดงข้อมูล	การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ	 เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์	 แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
กิจการและบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีกรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี	และการ
เปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงจัดท�าข้ึนโดยกรรมการ	

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการ
สอบบัญชีท่ีได้รับ	 และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญท่ีเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม	่ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามี
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ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญ	ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิด
เผยข้อมูลในงบการเงินท่ีเกี่ยวข้อง	 หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ	 ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป	
ข้อสรุป	ของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า	อย่างไร
ก็ตาม	เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง

• ประเมินการน�าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม	รวมถึงการเปิดเผย
ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ	 และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดย
ถูกต้องตามท่ีควร	

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม	 ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง 
การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของ
ข้าพเจ้า

	 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง	 ๆ	 ท่ีส�าคัญซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีได้วางแผนไว้	ประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ	และข้อบกพร่องท่ีมีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

	 ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า	ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับความ
เป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ังหมด	ตลอดจนเรื่องอ่ืนซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผล
ท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาด
ความเป็นอิสระ

	 จากเรื่องท่ีสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ	 ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ	 ท่ีมีนัยส�าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้
ในรายงานของผู้สอบบัญชี	เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว	หรือในสถานการณ์
ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน	ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาด
การณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว	

บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จ�ากัด

พงทวี  รัตนะโกเศศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795
กรุงเทพมหานคร
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
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งบแสดง ฐานะการเงิน
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 1,244,358,232 587,569,532 927,290,789 284,267,269
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ 9 802,343,415 400,000,000 802,343,415 400,000,000
เงินลงทุนระยะสั้น 10 203,580 201,782 203,580 201,782
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	สุทธิ 11 1,003,653,436 833,853,967 602,644,235 485,881,645
สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน 36.1 199,402 2,172,014 199,402 995
รายได้ค้างรับจากงานวิศวกรรม
	 ที่คาดว่าจะเรียกเก็บได้ภายใน	1	ปี 5,12.1 2,248,593,850 2,406,480,087 854,728,703 1,332,467,443
สินค้าคงเหลือ	สุทธิ 13 309,980,993 266,604,248 309,980,993 266,604,248
งานระหว่างก่อสร้าง 300,961,869 170,514,158 32,655,084 170,514,158
เงินประกันผลงาน 119,094,934 70,937,149 65,658,201 23,088,108
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 14 189,468,336 170,903,746 5,523,993 17,469,299
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,218,858,047 4,909,236,683 3,601,228,395 2,980,494,947

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ 9 102,000 100,000 - -
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	สุทธิ 15 - - 317,154,079 321,159,891
เงินลงทุนในการร่วมค้า 16 38,022,776 48,109,650 - -
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000
เงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์ 17 - - 9,003,855 9,003,855
รายได้ค้างรับจากงานบริการโครงข่าย 12.1 181,334,763 32,601,196 - -
รายได้ค้างรับจากงานวิศวกรรม - 388,662,888 - 388,662,888
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	สุทธิ 18 - - 70,570,683 -
ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	สุทธิ 19 4,278,569,168 3,986,187,941 358,256,859 421,913,390
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	สุทธิ 20 28,259,901 27,864,219 2,403,721 1,490,529
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	สุทธิ 21 72,242,435 48,673,399 67,281,544 28,998,452
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 35,651,271 23,010,292 1,890,382 1,980,773
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,636,432,314 4,557,459,585 828,811,123 1,175,459,778
รวมสินทรัพย์ 10,855,290,361 9,466,696,268 4,430,039,518 4,155,954,725

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า	17	ถึง	86	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดง ฐานะการเงิน
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า	17	ถึง	86	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	สุทธิ 22 3,005,128,844 1,373,680,150 911,049,742 316,727,406
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 23 1,407,168,934 1,580,793,710 610,646,532 568,321,523
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน 36.1 169,057,013 42,874,229 169,057,013 42,559,416
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
	 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	สุทธิ 24 27,274,228 20,448,375 316,971 -
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
	 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	สุทธิ 25.1 404,154,214 353,958,774 - -
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	สุทธิ 26 699,950,248 - 699,950,248 -
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง 5,12.3 37,380,410 492,868,660 - 389,727,933
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 913,498 24,100,217 - 18,916,582
ส่วนของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
	 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 27 400,384 5,536,172 400,384 5,536,172
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 35,734,746 22,763,478 11,834,527 4,846,448
รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,787,162,519 3,917,023,765 2,403,255,417 1,346,635,480

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	สุทธิ 24 41,494,219 22,634,404 1,169,670 -
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	สุทธิ 25.1 1,507,578,969 1,355,347,719 - -
หุ้นกู้	สุทธิ 26 - 697,006,386 - 697,006,386
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตาม
	 สัญญาก่อสร้างระยะยาว 12.3 11,526,044 - - -
ส�ารองค่าประกันงานธุรกิจวิศวกรรม - 58,324 - -
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 27 36,697,514 19,023,708 22,741,276 12,345,318
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,597,296,746 2,094,070,541 23,910,946 709,351,704
รวมหนี้สิน 7,384,459,265 6,011,094,306 2,427,166,363 2,055,987,184
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญจ�านวน	543,632,325	หุ้น	
	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท
	 (พ.ศ.	2561	หุ้นสามัญจ�านวน 
	 543,635,979	หุ้น
	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท) 28 543,632,325 543,635,979 543,632,325 543,635,979

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว
หุ้นสามัญจ�านวน	543,632,325	หุ้น	
			มูลค่าที่ได้รับช�าระแล้วหุ้นละ	1	บาท 28 543,632,325 543,632,325 543,632,325 543,632,325

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 28 770,857,410 770,857,410 770,857,410 770,857,410
ก�าไรสะสม

จัดสรรแล้ว	-	ส�ารองตามกฎหมาย 30 47,810,202 45,365,973 47,810,202 45,365,973
ยังไม่ได้จัดสรร 922,068,401 975,933,834 640,573,218 740,111,833

ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
จากการถือหุ้นในบริษัทย่อย 461,504,845 461,504,845 - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 2,745,873,183 2,797,294,387 2,002,873,155 2,099,967,541
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 724,957,913 658,307,575 - -
รวมส่วนของเจ้าของ 3,470,831,096 3,455,601,962 2,002,873,155 2,099,967,541
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 10,855,290,361 9,466,696,268 4,430,039,518 4,155,954,725

งบแสดง ฐานะการเงิน
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า	17	ถึง	86	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้จากการขาย 2,191,184,238 2,118,573,976 2,221,400,428 2,138,554,373
รายได้จากงานบริการโครงข่าย

และให้บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ 6 940,103,176 756,764,341 - -
รายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย 1,387,528,653 831,450,824 - -
รายได้จากการให้บริการวิศวกรรม 1,107,966,393 1,622,406,963 1,041,675,318 1,298,659,766
รายได้อื่น 35,512,383 40,676,892 71,347,603 60,675,349
รวมรายได้ 5,662,294,843 5,369,872,996 3,334,423,349 3,497,889,488

ต้นทุนจากการขาย (1,589,364,983) (1,596,378,887) (1,615,056,486) (1,613,632,455)
ต้นทุนจากงานบริการโครงข่ายและ

ให้บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ 6 (707,386,517) (551,848,230) - -
ต้นทุนจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย (1,153,141,747) (662,830,896) - -
ต้นทุนจากการให้บริการวิศวกรรม (1,178,967,957) (1,585,663,246) (1,118,804,084) (1,297,273,568)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (128,155,397) - (126,077,587) -
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ (336,522,648) (302,857,538) (281,807,845) (252,067,469)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (170,455,654) (159,852,458) (129,655,871) (113,245,502)
ต้นทุนทางการเงิน (138,809,546) (95,511,814) (7,998,952) -
รวมค่าใช้จ่าย (5,402,804,449) (4,954,943,069) (3,279,400,825) (3,276,218,994)

ก�าไรก่อนส่วนแบ่งจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
และภาษีเงินได้ 259,490,394 414,929,927 55,022,524 221,670,494

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 16 (10,086,874) (17,187,266) - -
ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 249,403,520 397,742,661 55,022,524 221,670,494
ภาษีเงินได้ 33 (54,056,441) (83,161,571) (6,137,941) (39,198,982)
ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 195,347,079 314,581,090 48,884,583 182,471,512
ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่

เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
	ผลประโยชน์หลงัออกจากงานสทุธจิากภาษี 33 (6,474,304) - (3,576,501) -

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปีสุทธิจากภาษี (6,474,304) - (3,576,501) -
ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 188,872,775 314,581,090 45,308,082 182,471,512

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า	17	ถึง	86	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



211บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันก�าไร
-	ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 124,393,578 260,953,958 48,884,583 182,471,512
-	ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 70,953,501 53,627,132 - -

195,347,079 314,581,090 48,884,583 182,471,512

การแบ่งปันก�าไรเบ็ดเสร็จรวม
-	ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 118,845,122 260,953,958 45,308,082 182,471,512
-	ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 70,027,653 53,627,132 - -

188,872,775 314,581,090 45,308,082 182,471,512

ก�าไรต่อหุ้น
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	 34 0.23 0.48 0.09 0.34

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า	17	ถึง	86	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 249,403,520 397,742,661  55,022,524 221,670,494
รายการปรับปรุงก�าไรก่อนภาษีเงินได้

เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน
   -	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 18,19,20 254,152,755 219,785,589 28,363,964 26,934,073
   -	ตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 31,507,155 30,219,049 8,688,727 6,537,208

-	ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 16 10,086,874 17,187,266 - -
-	ก�าไรจากการขายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ (210,278) - (210,278) -
-	ตัดจ�าหน่ายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 19 24,041 2 24,041 2
-	ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น 119,527,750 39,682,046 119,214,273 39,946,836
-	ก�าไรจากการขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ - (15,000,000) - (12,749,030)
-	หนี้สงสัยจะสูญ 3,038,812 6,644,226 2,326,514 2,672,123
-	ตัดจ�าหน่ายหนี้สูญ 330,660 - 330,660 -
-	ส�ารองค่าสินค้าล้าสมัย	(กลับรายการ) 1,076,341 (753,314) 1,076,341 (753,314)
-	ส�ารองค่าส่งเสริมการขาย	(กลับรายการ) 3,658,397 (363,593) 3,658,397 (363,593)
-	ส�ารองค่าประกันงานวิศวกรรม	(กลับรายการ) (58,324) - - -
-	ส�ารองผลขาดทุนการบริการวิศวกรรม	(กลับรายการ) (30,839,726) (40,626,403) (30,839,726) (40,626,403)

   -	ดอกเบี้ยรับ (7,676,308) (3,679,534) (7,029,521) (2,703,441)
-	เงินปันผลรับ (500,000) (500,000) (34,699,920) (26,299,940)
-	ก�าไรจากการขายเงินลงทุน 15 (65,283) - - -
-	ต้นทุนทางการเงิน 138,809,546 95,511,814 7,998,952 -
-	ตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ 26 2,943,862 1,390,251 2,943,862 1,390,251
-	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 27 11,778,471 4,202,538 8,122,877 2,212,983
-	ค่าใช้จ่ายการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย 15 - - 627,188 -
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์

และหนี้สินด�าเนินงาน 786,988,265 751,442,598 165,618,875 217,868,249
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน

-	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (36,871,708) 30,865,061 34,860,695 122,200,922
-	รายได้ค้างรับจากงานวิศวกรรม (303,406,923) (1,467,483,167) 115,882,245 (948,249,683)
-	สินค้าคงเหลือ (44,453,086) (17,539,407) (44,453,086) (17,539,407)
-	งานระหว่างก่อสร้าง 202,545,112 (170,514,158) 369,660,656 (170,514,158)
-	เงินประกันผลงาน (48,157,785) (8,836,297) (42,570,093) 18,356,356
-	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (22,347,474) 6,917,295 11,419,715 4,263,129
-	รายได้ค้างรับจากงานบริการโครงข่าย (148,733,567) (32,601,196) - -
-	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (12,640,979) (983,949) 90,391 (40,608)
-	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (68,484,122) 126,954,067 50,872,221 (168,430,913)
-	เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง (74,061,273) 136,643,950 (81,928,407) 162,728,192
-	หนี้สินหมุนเวียนอื่น 12,971,268 (3,239,874) 6,988,079 (4,575,251)
-	ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย (5,161,949) - (4,641,599) -

เงินสดได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	การด�าเนินงาน 238,185,779 (648,375,077) 581,799,692 (783,933,172)
-	รับภาษีเงินได้ที่ขอคืน - 15,646,544 - -
-	จ่ายภาษีเงินได้ (83,951,835) (52,018,790) (45,869,942) (16,950,212)
เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�าเนินงาน 154,233,944 (684,747,323) 535,929,750 (800,883,384)

งบกระแสเงินสด 
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า	17	ถึง	86	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



215บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

-	เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ (402,345,415) (392,100,000) (402,343,415) (392,000,000)
-	เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 15 24,925 - 24,925 -
-	เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น (1,798) (1,782) (1,798) (1,782)
-	เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น - 1,108,520 - 1,108,520
-	เงินสดรับจากการขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ - 15,000,000 - 15,000,000
-	เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า - 18,000,000 - -
-	เงินสดรับจากการขายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 210,280 - 210,280 -
-	เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ (651,120,628) (911,901,912) (40,652,539) (182,959,294)
-	เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 19 (14,352,197) (12,025,201) - -
-	เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (3,437,400) (11,548,864) (1,327,400) (425,100)
-	เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ 7,172,683 2,135,927 6,525,896 1,044,906
-	เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล 500,000 500,000 34,699,920 26,299,940

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,063,349,550) (1,290,833,312) (402,864,131) (531,932,810)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
-	เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 22 4,015,572,312 3,828,493,424 1,567,521,036 1,138,693,424
-	เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 22 (2,383,268,700) (2,703,535,771) (973,198,700) (941,966,018)
-	เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะสั้น	
	 จากสถาบันการเงิน 22 (1,897,000) (2,437,500) - -
-	เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 24 (29,431,069) (38,044,740) (257,209) -
-	เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 25 583,500,000 202,682,017 - -
-	เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 25 (380,387,954) (208,407,732) - -
-	เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว 25 (1,810,000) - - -
-	เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - 700,000,000 - 700,000,000
-	เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ - (4,383,865) - (4,383,865)
-	จ่ายเงินปันผล (98,906,159) (37,334,911) (76,108,274) (20,136,154)
-	จ่ายดอกเบี้ย (137,467,124) (93,614,590) (7,998,952) -

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,565,904,306 1,643,416,332 509,957,901 872,207,387
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ 656,788,700 (332,164,303) 643,023,520 (460,608,807)
ยอดคงเหลือต้นปี 587,569,532 919,733,835 284,267,269 744,876,076

ยอดคงเหลือปลายปี 1,244,358,232 587,569,532 927,290,789 284,267,269

รายการที่มิใช่เงินสด
-	เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 193,019,906 302,229,087 918,116 8,952,145
-	เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - 679,450 - -
-	ซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 55,116,737 24,021,065 1,743,850 -
-	ลูกหนี้จากการลดทุนจดทะเบียน - - 3,353,699 -

งบกระแสเงินสด 
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า	17	ถึง	86	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคช่ัน	จ�ากัด	(มหาชน)	(บริษัท)	เป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด	ซ่ึงจัดตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ี
อยู่ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้	คือ	เลขท่ี	48	ซอยรุ่งเรือง	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงสามเสนนอก	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพมหานคร

บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัท
และบริษัทย่อยว่า	“กลุ่มกิจการ”

การประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มกิจการ	คือ	เป็นผู้น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์	เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร	การรับเหมาออกแบบและติดตั้งระบบโครงข่ายสายสัญญาณ	และระบบเครือข่าย	(Network	and	Cabling	
System)	 ส�าหรับคอมพิวเตอร์และสื่อสารโทรคมนาคม	 รวมถึงการให้บริการเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงและให้บริการ
พื้นท่ีดาต้าเซ็นเตอร์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันท่ี	26	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2563

2 นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีท่ีส�าคัญซ่ึงใช้ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดังต่อไปนี้

2.1 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดท�าข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทยภายใต ้
พระราชบัญญัติ	การบัญชี	พ.ศ.	2543	 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี	 พ.ศ.	2547	 และตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการ
จัดท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์	

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดท�าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบ
ของงบการเงิน

การจัดท�างบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย	ก�าหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชี
ท่ีส�าคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซ่ึงจัดท�าข้ึนตามกระบวนการในการน�านโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไป
ถือปฏิบัติ	กลุ่มกิจการเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร	หรือความซับซ้อน	หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและ
ประมาณการท่ีมีนัยส�าคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุฯ	ข้อ	4

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดท�าข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย	
ในกรณีท่ีมีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน	 ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษา
ไทยเป็นหลัก

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงท่ีเกี่ยวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส�าคัญต่อกลุ่มกิจการ

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมา ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
เริ่มต้นตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562

ก) มาตรฐานการรายการทางการเงินฉบับท่ี 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาท่ีท�ากับลูกค้า (TFRS 15)

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิได้ก�าหนดหลกัการ	5	ข้ันตอน	ในการก�าหนดและรบัรูร้ายได้จากสญัญา
ท่ีท�ากับลูกค้า	ซ่ึงก�าหนดให้กลุ่มกิจการต้องรับรู้รายได้ตามหลักการการโอนการควบคุม	คือ	รับรู้รายได้
เพื่อให้สะท้อนถึงการโอนการควบคุมในสินค้าหรือบริการไปยังลูกค้าด้วยจ�านวนเงินท่ีสะท้อนถึงจ�านวน
เงินท่ีกลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รับจากสินค้าและบริการท่ีได้โอนไป	แทนหลักการรับรู้รายได้ตามหลักการ
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โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในสินค้าและบริการไปยังผู้ซ้ือตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	11	(TAS	
11)	เรื่อง	รายได้จากสัญญาก่อสร้าง	และมาตรฐานการบัญชี	ฉบับท่ี	18	(TAS	18)	เรื่อง	รายได้	และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้อง	

	 โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมีผลกระทบท่ีมีนัยส�าคัญต่อกลุ่มกิจการตามท่ีกล่าวไว้ใน
หมายเหตุฯ	ข้อ	5	

ข) มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	28	ได้ปรับปรุงเพ่ืออธิบายให้ชัดเจนในกรณีท่ีกิจการร่วมลงทุน	กองทุนรวม	
กองทรัสต	์หรือกิจการท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันเลือกวิธีการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วม
ค้าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน	 กิจการต้องเลือกวิธีการนี้ส�าหรับแต่ละบริษัทร่วมหรือ
แต่ละการร่วมค้าแยกต่างหากจากกัน	ณ	วันท่ีรับรู้เริ่มแรก

	 โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบท่ีมีนัยส�าคัญต่อกลุ่มกิจการ

ค) มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	40	ได้ปรับปรุงเพ่ืออธิบายให้ชัดเจนข้ึนเกี่ยวกับการโอนจากหรือโอนมาเป็น
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน	 จะท�าได้ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์
ซ่ึงต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนแปลงการใช้งานสนับสนุน	 โดยการเปลี่ยนแปลงการใช้งานจะเกิดขึ้น
เม่ืออสังหาริมทรัพย์นั้นเข้านิยามหรือสิ้นสุดการเป็นไปตามนิยามของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
การเปลี่ยนแปลงความตั้งใจของฝ่ายบริหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้ให้หลักฐานเพียงพอท่ีจะสนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงการใช้งาน

	 โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบท่ีมีนัยส�าคัญต่อกลุ่มกิจการ

ง) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 22 เรื่อง รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและ 
สิ่งตอบแทนจ่ายล่วงหน้า

	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี	22	ได้อธิบายให้ชัดเจนในกรณีท่ีกิจการได้จ่ายหรือ
รับล่วงหน้าเป็นเงินตราต่างประเทศ	เกี่ยวกับวันท่ีรับรู้รายการซ่ึงก�าหนดอัตราแลกเปลี่ยนท่ีน�ามาใช้ใน
การรับรู้รายการเม่ือเริ่มแรกของสินทรัพย์	ค่าใช้จ่าย	หรือรายได	้

	 โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบท่ีมีนัยส�าคัญต่อกลุ่มกิจการ

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงท่ีมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีใน
หรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการยังไม่ได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมา
ถือปฏิบัติก่อนวันท่ีมีผลบังคับใช้

	 กลุ่มกิจการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง	 ซ่ึงยังไม่มี
ผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562	ดังนี้

ก) เครื่องมือทางการเงิน

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ท่ีเกีย่วข้องกบัเครือ่งมือทางการเงนิ	ได้แก่

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	32		 เรือ่ง	การแสดงรายการเครือ่งมือทางการเงนิ
	 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับท่ี	7		 เรือ่ง	การเปิดเผยข้อมลูเครือ่งมือทางการเงนิ
	 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับท่ี	9		 เรือ่ง	เครือ่งมือทางการเงนิ
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	 การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับท่ี	16		 เรือ่ง	 การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธิ 
	 ในหน่วยงานต่างประเทศ

	 การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับท่ี	19	 เรือ่ง	การช�าระหนีส้นิทางการเงนิด้วยตราสารทุน

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินกลุ่มนี้กล่าวถึงการจัดประเภทรายการ	
การวัดมูลค่าและการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน	การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทางการเงิน	 การบัญชีป้องกันความเสี่ยง	 การแสดงรายการ	 และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือ
ทางการเงิน

	 ท้ังน้ี	 ผู้บริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการน�ามาตรฐานกลุ่มเครื่องมือ
ทางการเงิน	ฉบับเหล่านี้มาใช้

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญาเช่า

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี	16	 เรื่อง	 สัญญาเช่า	 ส่งผลให้กลุ่มกิจการในฐานะผู้เช่ารับรู้
สัญญาเช่าเกือบท้ังหมดในงบแสดงฐานะการเงิน	 โดยไม่ต้องจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานและ
สัญญาเช่าการเงินอีกต่อไป	

	 กลุ่มกิจการต้องรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้	และหนี้สินตามสัญญาเช่า	เว้นแต่เป็นสัญญาเช่าระยะสั้นและ
สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่า	

	 ท้ังนี	้ผูบ้รหิารของกลุม่กจิการอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบของการน�ามาตรฐานการรายงานทางการ
เงินดังกล่าวมาใช้

ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ฉบับอ่ืนๆ

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญ
ต่อกลุ่มกิจการ	ได้แก่

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	12	 เรื่อง	ภาษีเงินได้
	 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	19	 เรื่อง	ผลประโยชน์พนักงาน
	 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	23	 เรื่อง	ต้นทุนการกู้ยืม
	 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	28	 เรื่อง	เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี	3	 เรื่อง	การรวมธุรกิจ
	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี	9	 เรื่อง	เครื่องมือทางการเงิน
	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี	11	 เรื่อง	การร่วมการงาน
	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี	23	เรื่อง	ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษี 

	 เงินได้

 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ได้อธิบายให้ชัดเจนว่าการรับรู้ผลกระทบ
ทางภาษีเงินได้ของเงินปันผลจากตราสารทุนให้รับรู้ภาษีเงินได้โดยให้สอดคล้องกับการรับรู้รายการหรือ
เหตุการณ์ในอดีตท่ีท�าให้เกิดก�าไรท่ีน�ามาจัดสรรเงินปันผล	

 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน	ได้อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับ
วธิกีารบัญชีส�าหรบักรณท่ีีมกีารแก้ไขโครงการ	การลดขนาดโครงการ	หรอืการจ่ายช�าระผลประโยชน์ของ
โครงการผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้	โดยเมือ่การเปลีย่นแปลงโครงการได้เกดิข้ึน	กจิการจะต้องใช้ข้อสมมติ
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ท่ีเป็นปัจจุบัน	ณ	วันท่ีท่ีมีการแก้ไขโครงการ	การลดขนาดโครงการ	หรือการจ่ายช�าระผลประโยชน์	ใน
การค�านวณต้นทุนบรกิารในปัจจบัุนและดอกเบ้ียสทุธสิ�าหรบัระยะเวลาท่ีเหลอืของรอบระยะเวลารายงาน
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม ได้อธิบายให้ชัดเจนว่าหากสินทรัพย์
ท่ีเข้าเงื่อนไขท่ีเกิดจากเงินท่ีกู้มาโดยเฉพาะนั้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมท่ีจะ
ขาย	ยอดคงเหลือของเงินท่ีกู้มาโดยเฉพาะดังกล่าว	กิจการต้องน�ามารวมเป็นส่วนหนึ่งของเงินกู้ยืมท่ี
มีวัตถุประสงค์ท่ัวไปด้วย

 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ส่วนได้เสีย
ระยะยาวในบริษัทร่วมและการร่วมค้า)	ได้อธิบายให้ชัดเจนย่ิงข้ึนเกี่ยวกับส่วนได้เสียระยะยาวในบริษัท
ร่วมและการร่วมค้าซ่ึงโดยเนื้อหาแล้วถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
นั้น	 แต่ไม่ได้น�าวิธีส่วนได้เสียมาถือปฏิบัติ	 กิจการจะต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินฉบับท่ี	9	เรื่อง	เครื่องมือทางการเงิน	ก่อนรับรู้การปันส่วนผลขาดทุนและการด้อยค่าตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับท่ี	28	เรื่อง	เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	

 การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 9 เรือ่ง เครือ่งมอืทางการเงนิ (เงือ่นไขการช�าระ
ก่อนก�าหนดและค่าชดเชยท่ีตดิลบ)	 การปรบัปรงุท�าให้กจิการสามารถวดัมลูค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิบาง
รายการท่ีมีเงือ่นไขการช�าระก่อนก�าหนด	 ท่ีมีค่าชดเชยในมลูค่าท่ีตดิลบ	 มสีทิธท่ีิจะวดัมูลค่าด้วยราคาทุน
ตดัจ�าหน่ายแทนการวัดมูลค่าด้วยวธิมูีลค่ายุตธิรรมผ่านก�าไรหรอืขาดทุน	 ซ่ึงสนิทรพัย์เหล่านีร้วมถงึเงนิให้
กูย้มืบางประเภทและตราสารหนี	้โดยการท่ีจะวดัมลูค่าด้วยวธิรีาคาทุนตดัจ�าหน่ายได้นัน้ค่าชดเชยในมูลค่าท่ี
ตดิลบจะต้องเป็นจ�านวนเงนิท่ีสมเหตสุมผลส�าหรบัการยกเลกิสญัญาก่อนก�าหนด	และตามโมเดลธรุกจิกลุม่
กจิการถอืสนิทรพัย์นัน้เพือ่รบักระแสเงนิสดตามสญัญา

 การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ	 ได้อธิบายให้ชัดเจนว่า	
เม่ือกิจการได้มาซ่ึงการควบคุมของธุรกิจท่ีเป็นการด�าเนินงานร่วมกัน	 ท่ีถือเป็นการรวมธุรกิจจากการ
ทยอยซ้ือ	ส่วนได้เสียเดิมท่ีมีอยู่ก่อนหน้าจะถูกวัดมูลค่าใหม่

 การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11 เรื่อง การร่วมการงาน ได้อธิบายให้ชัดเจน
ว่าเม่ือกิจการได้มาซ่ึงการควบคุมร่วมของธุรกิจท่ีเป็นการด�าเนินงานร่วมกัน	ส่วนได้เสียเดิมท่ีมีอยู่ก่อน
หน้าจะต้องไม่วัดมูลค่าใหม่

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษี
เงินได้	ได้อธิบายวิธีการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและ
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันในกรณีท่ีมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้	
ในเรื่องดังต่อไปนี้

-	 กิจการต้องสมมติว่าหน่วยงานจัดเก็บภาษีจะตรวจสอบวิธีการทางภาษีท่ีมีความไม่แน่นอน	และมี
ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดอย่างครบถ้วน	โดยไม่น�าเหตุผลว่าจะตรวจพบหรือไม่มา
เป็นข้อในการพิจารณา

-	 หากกิจการสรุปว่าไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีหน่วยงานจัดเก็บภาษีจะยอมรับวิธีการทาง
ภาษีท่ีมีความไม่แน่นอน	 กิจการต้องสะท้อนผลกระทบของความไม่แน่นอนในการค�านวณบัญชี
ภาษีเงินได้ด้วย
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-	 กิจการต้องประเมินการใช้ดุลยพินิจหรือประมาณการใหม่	 เม่ือข้อเท็จจริงและสถานการณ์ท่ีเคย
อ้างอิงในการใช้	 ดุลยพินิจหรือประมาณการมีการเปลี่ยนแปลงไป	 หรือข้อมูลใหม่ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อการใช้ดุลยพินิจหรือประมาณการ

	 ท้ังนี้	ผู้บริหารของกลุ่มกิจการอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบของการน�ามาตรฐานรายงานทางการ
เงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาใช้

2.3 ข้อตกลงสัมปทานบริการ

ข้อตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกับเอกชน	 คือ	 ข้อตกลงท่ีผู้ประกอบการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและ/
หรือเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา	การด�าเนินการ	และการบ�ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจัดให้มีเพ่ือให้บริการแก่
สาธารณชนตามช่วงเวลาท่ีระบุในสัญญากับหน่วยงานภาครัฐ	 โดยมีการก�าหนดราคาท่ีผู้ประกอบการต้องเรียกเก็บ
จากหน่วยงานภาครัฐตลอดระยะเวลาของข้อตกลงในการให้บริการไว้ในสัญญา	และหน่วยงานภาครัฐจะเป็นผู้ก�ากับ
ดแูลมาตรฐานการให้บรกิารและการปรบัราคาตลอดระยะเวลาของข้อตกลงในการให้บรกิาร	รวมท้ังเป็นผูค้วบคมุส่วน
ได้เสียคงเหลือท่ีส�าคัญในโครงสร้างพื้นฐานเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาของข้อตกลง

กลุ่มกิจการ	(ในฐานะผู้ประกอบการก่อสร้างและการด�าเนินงานโครงสร้างพ้ืนฐาน)	รับรู้สิ่งตอบแทนท่ีได้รับหรือค้าง
รบัส�าหรบัการให้บรกิารก่อสร้างเป็นรายได้ค้างรบัจากงานธรุกจิวศิวกรรม	หากกลุม่กจิการมีสทิธอัินปราศจากเงือ่นไข
ตามสัญญาทีจ่ะได้รับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นจากผู้ให้สัมปทาน	(หน่วยงานภาครัฐ)	โดยรับรู้มูลค่าเริ่มแรก
ด้วยมูลค่ายุติธรรม	รวมท้ัง	รับรู้รายได้ของงานก่อสร้างโดยอ้างอิงกับข้ันความส�าเร็จของงานโดยวัดจากการส�ารวจ
อัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ท�าเสร็จกับงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาโดยพิจารณาจากการรับรองทางกายภาพตาม
เงื่อนไขที่ได้ตกลงกับลูกค้า	และรับรู้รายได้ส�าหรับการด�าเนินการให้บริการเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้วตามสัญญา

ภาระผูกพันตามสัญญาในการบ�ารุงรักษาหรือการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างนั้นส่วนท่ีไม่ใช่การปรับปรุงเพื่อยก
ระดับจะรับรู้และวัดมูลค่าด้วยจ�านวนประมาณการท่ีดีท่ีสุดของรายจ่ายท่ีต้องน�าไปจ่ายช�าระภาระผูกพันในปัจจุบัน	
ณ	วันสิ้นงวดบัญชี

2.4 การบัญชีส�าหรับงบการเงินรวม 

ก) บริษัทย่อย

	 บริษัทย่อยหมายถึงกิจการทั้งหมดที่กลุ่มกิจการมีอ�านาจควบคุม	กลุ่มกิจการมีอ�านาจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจการ
รบัหรอืมีสทิธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกีย่วข้องกบัผูไ้ด้รบัการลงทุน	และสามารถใช้อ�านาจเหนอืผูไ้ด้รบั
การลงทุนเพือ่ให้ได้ผลตอบแทนผนัแปร	กลุม่กจิการรวมงบการเงนิของบรษัิทย่อยไว้ในงบการเงนิรวมตัง้แต่วนั
ที่กลุ่มกิจการมีอ�านาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่กลุ่มกิจการสูญเสียอ�านาจควบคุมในบริษัทย่อยนั้น	

	 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ	เงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุน	โดยต้นทุนทางตรงท่ีเกี่ยวกับการ
ซ้ือเงินลงทุนจะถูกรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนเริ่มแรกของเงินลงทุน

ข) การร่วมการงาน

	 เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจัดประเภทเป็นการด�าเนินงานร่วมกันหรือการร่วมค้า	 โดยข้ึนอยู่กับสิทธิ
และภาระผูกพันตามสัญญาของผู้เข้าร่วมการงานนั้นมากกว่าโครงสร้างรูปแบบทางกฎหมายของการร่วม
การงาน

	 การด�าเนินงานร่วมกัน

	 การร่วมการงานจัดประเภทเป็นการด�าเนินงานร่วมกันเมื่อกลุ่มกิจการมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันใน
หนี้สินท่ีเกี่ยวข้องกับการร่วมการงานนั้น	โดยรับรู้สิทธิโดยตรงในสินทรัพย์	หนี้สิน	รายได้และค่าใช้จ่ายของ
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บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

การด�าเนินงานร่วมกัน	และแบ่งส่วนสินทรัพย์	หนี้สิน	รายได้	และค่าใช้จ่ายท่ีร่วมกันถือครองหรือก่อข้ึน	ซ่ึง
รายการดังกล่าวจะแสดงรวมกับรายการแต่ละบรรทัดในงบการเงิน

	 การร่วมค้า

	 การร่วมการงานจัดประเภทเป็นการร่วมค้าเม่ือกลุ่มกิจการมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนั้น	
เงินลงทุนในการร่วมค้ารับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสีย

ค) การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือครองกิจการ

	 ในกรณีท่ีกลุ่มกิจการยังคงมีอ�านาจควบคุมบริษัทย่อย	 กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ�านาจควบคุมเช่นเดียวกันกับรายการกับผู้เป็นเจ้าของของกลุ่มกิจการ	ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรือราคา
ขายจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อยกับราคาตามบัญชีของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุมท่ีลดลง
หรือเพิ่มข้ึนตามสัดส่วนท่ีเปลี่ยนแปลงไปจะถูกรับรู้ในส่วนของเจ้าของ

	 ถ้าสัดส่วนการถือครองในบริษัทร่วมและการร่วมค้าลดลง	แต่กลุ่มกิจการยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญหรือ
ยังคงมี	การควบคุมร่วม	ก�าไรหรือขาดทุนท่ีเคยบันทึกไว้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะส่วนท่ีลดลงจะถูก
โอนไปยังก�าไรหรือขาดทุน	ก�าไรหรือขาดทุนจากการลดสัดส่วนการถือครองในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจะ
ถูกรับรู้ในงบก�าไรขาดทุน

	 เม่ือกลุ่มกิจการสูญเสียอ�านาจควบคุม	 การควบคุมร่วม	 หรือการมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญในเงินลงทุนนั้น	
เงินลงทุนท่ีเหลืออยู่จะถูกวัดมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม	 ส่วนต่างท่ีเกิดขึ้นจะถูกรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน	
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจะกลายเป็นมูลค่าเริ่มแรกในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนและจะจัดประเภทใหม่
ตามสัดส่วนการถือครองท่ีเหลืออยู่เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม,	การร่วมค้า	หรือสินทรัพย์ทางการเงิน

ง) รายการระหว่างกันในงบการเงินรวม

	 รายการ	ยอดคงเหลือ	และก�าไรท่ียังไม่เกิดข้ึนจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออก	ก�าไรท่ียังไม่เกิด
ข้ึนจริงในรายการระหว่างกลุ่มกิจการกับบริษัทร่วมและการร่วมค้าจะถูกตัดออกตามสัดส่วนท่ีกลุ่มกิจการมี
ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	 ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริงในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตัด
ออกเช่นเดียวกัน	ยกเว้นรายการนั้นจะมีหลักฐานว่าเกิดจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีโอน

2.5 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

ก) สกุลเงินท่ีใช้ในการด�าเนินงานและสกุลเงินท่ีใช้น�าเสนองบการเงิน

	 งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท	 ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด�าเนินงานของกิจการและเป็นสกุลเงินท่ีใช้น�า
เสนองบการเงินของกิจการและกลุ่มกิจการ

ข) รายการและยอดคงเหลือ

	 รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด�าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	
วันท่ีเกิดรายการ	

	 รายการก�าไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายช�าระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ	และท่ีเกิดจากการ
แปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินได้บันทึกไว้ในก�าไรหรือขาดทุน

	 เม่ือมีการรับรู ้รายการก�าไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตัวเงินไว้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนท้ังหมดของก�าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย	
ในทางตรงข้ามการรับรู้ก�าไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตัวเงินไว้ในก�าไรหรือขาดทุน	องค์ประกอบของ
อัตราแลกเปลี่ยนท้ังหมดของก�าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในก�าไรขาดทุนด้วย
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2.6 อนุพันธ์ทางการเงิน

กลุ่มกิจการรับรู้อนุพันธ์ทางการเงินเม่ือเริ่มแรกตามมูลค่ายุติธรรม	ณ	วันท่ีในสัญญา	และวัดมูลค่าอนุพันธ์ทางการ
เงินแต่ละประเภทใหม่ภายหลังการรับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม	รายการก�าไรและขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการ
เงินซ่ึงเกี่ยวข้องกับเงินกู้ยืมจะน�ามาหักกลบกันในการน�าเสนอรายงานทางการเงินโดยแสดงอยู่ในต้นทุนทางการเงิน
ในก�าไรหรือขาดทุนส่วนรายการก�าไรและขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงินซ่ึงเกี่ยวข้องกับรายการค้าปกติจะน�ามาหัก
กลบกันในการน�าเสนอรายงานทางการเงิน	โดยแสดงอยู่ในรายได้หรือค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทุน

2.7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงินสด	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึง	 เงินสดในมือ	 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือ
ทวงถาม	 เงินลงทุนระยะสั้นอื่นท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันท่ีได้มาและเงินเบิกเกินบัญชี	
เงินเบิกเกินบัญชีแสดงไว้ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

2.8 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจ�านวนเงินท่ีลูกค้าจะต้องช�าระส�าหรับการขายสินค้าและการให้บริการตามปกติธุรกิจ	

กลุ่มกิจการรับรู้ลูกหนี้การค้าเม่ือเริ่มแรกด้วยจ�านวนเงินของสิ่งตอบแทนท่ีปราศจากเงื่อนไขในการได้รับช�าระ	 ใน
กรณีท่ีมีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินท่ีมีนัยส�าคัญจะรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน	และวัดมูลค่าในภาย
หลังด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

2.9 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า

ราคาทุนของสินค้าค�านวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	 ต้นทุนของวัตถุดิบประกอบด้วยราคาซ้ือและค่าใช้จ่ายท่ี
เกีย่วข้องโดยตรงกบัการซ้ือ	หักด้วยส่วนลดท่ีเกีย่วข้องท้ังหมด	ต้นทุนของสนิค้าส�าเรจ็รปูและงานระหว่างท�าประกอบ
ด้วยค่าวัตถุดิบ	ค่าแรงทางตรง	ค่าใช้จ่ายอ่ืนทางตรง	ค่าโสหุ้ยในการผลิต	และค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงเพ่ือให้
สินค้านั้นอยู่ในสภาพและสถานท่ีปัจจุบัน	

2.10 สัญญาวิศวกรรมก่อสร้าง

สัญญาวิศวกรรมก่อสร้างคือสัญญาท่ีเจรจาเฉพาะเจาะจงเพื่อก่อสร้างสินทรัพย์รายการเดียวหรือหลายรายการซ่ึง
สมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชิดหรอืต้องพ่ึงพากนัในด้านการออกแบบ	เทคโนโลยีและหน้าท่ีหรอืเช่ือมโยงกนัด้วยวตัถปุระสงค์
ในการใช้ประโยชน์ข้ันสุดท้าย

เม่ือผลการด�าเนินงานตามสัญญาวิศวกรรมก่อสร้างไม่สามารถประมาณการได้อย่างน่าเช่ือถือ	 รายได้ตามสัญญา
วิศวกรรมก่อสร้างจะรับรู้ได้ไม่เกินกว่าต้นทุนตามสัญญาซ่ึงค่อนข้างแน่ว่าจะได้รับคืน	ต้นทุนตามสัญญาจะรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายในงวดเม่ือเกิดข้ึน

เมื่อผลการด�าเนินงานตามสัญญาวิศวกรรมก่อสร้างสามารถประมาณการได้อย่างน่าเช่ือถือ	และมีความเป็นไปได้ท่ี
สัญญาวิศวกรรมก่อสร้างจะมีก�าไร	ให้รับรู้รายได้ตลอดระยะเวลาของสัญญาวิศวกรรมก่อสร้าง	เม่ือมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ท่ีต้นทุนวิศวกรรมก่อสร้างท้ังหมดเกินกว่ารายได้ค่าวิศวกรรมก่อสร้างท้ังหมด	กลุ่มกิจการจะรับรู้ขาดทุน
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นค่าใช้จ่ายทันที
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บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

ในการก�าหนดข้ันความส�าเร็จของงานวิศวกรรมก่อสร้าง	จะไม่พิจารณาต้นทุนวิศวกรรมก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง
งวดท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในอนาคต	ซ่ึงแสดงอยู่ในรูปงานระหว่างก่อสร้าง	จ�านวนเงินท่ีจ่ายเป็นเงินล่วงหน้า	หรือ
สินทรัพย์อ่ืน	ข้ึนอยู่กับลักษณะของต้นทุน

กลุ่มกิจการแสดงจ�านวนเงินท้ังสิ้นท่ีกิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผู้ว่าจ้างส�าหรับงานก่อสร้างทุกสัญญาเป็นสินทรัพย์
ของกิจการส�าหรับต้นทุนท่ีเกิดข้ึนและก�าไรท่ีรับรู้	(หักด้วยรายการขาดทุนท่ีรับรู้แล้ว)	สูงกว่าจ�านวนเงินงวดท่ีเรียก
เก็บ	ซึ่งจ�านวนเงินที่เรียกเก็บที่ลูกค้ายังไม่ได้ช�าระและจ�านวนเงินประกันผลงานจะรวมอยู่ภายใต้หัวข้อ	รายได้ค้างรับ
จากการงานวิศวกรรม	กลุ่มกิจการจะแสดงจ�านวนเงินท้ังสิ้นท่ีผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องจากกิจการส�าหรับงานก่อสร้าง
ทุกสัญญาเป็นหน้ีสินของกลุ่มกิจการส�าหรับจ�านวนเงินท่ีเรียกเก็บมากกว่าต้นทุนท่ีเกิดขึ้นและก�าไรท่ีรับรู้	(หักด้วย
รายการขาดทุนท่ีรับรู้แล้ว)

2.11 เงินลงทุนอ่ืน 

กลุ่มกิจการจัดประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและการร่วมค้าเป็นประเภท
เงินลงทุนท่ัวไป	 การจัดประเภทข้ึนอยู่กับจุดมุ่งหมายขณะลงทุน	 โดยฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ก�าหนดการจัดประเภทท่ี
เหมาะสมส�าหรับเงินลงทุน	ณ	เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทอย่างสม�่าเสมอ

เงินลงทุนท่ัวไป	คือ	เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ

เงินลงทุนท่ัวไปแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า

กลุ่มกิจการจะทดสอบค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดข้ึน	หากว่า
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน	กลุ่มกิจการจะบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
รวมไว้ในก�าไรหรือขาดทุน

ในการจ�าหน่ายเงินลงทุน	ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�าหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในงบก�าไรขาดทุน	กรณีท่ีจ�าหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไว้ในตราสารหนี้หรือตราสารทุน
ชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน	 ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนท่ีจ�าหน่ายจะก�าหนดโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของ
ราคาตามบัญชีจากจ�านวนท้ังหมดท่ีถือไว้	

2.12 เงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์

เงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์แสดงด้วยราคาทุน	 กลุ่มกิจการใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการค�านวณต้นทุนของเงิน
ลงทุน	 ในการจ�าหน่ายเงินลงทุนนั้นจะบันทึกร่วมอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 กรณีท่ีจ�าหน่ายเงินลงทุนท่ีกลุ่ม
กิจการถือไว้ในตราสารอนุพันธ์ออกไปบางส่วน	ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนท่ีจ�าหน่ายจะก�าหนดโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ย
ถ่วงน�้าหนักของราคาตามบัญชีจากจ�านวนท้ังหมดท่ีถือไว้

2.13 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่คืออาคารส�านักงานให้เช่า	 ซ่ึงกลุ่มกิจการถือไว้เพื่อหา
ประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าในระยะยาวหรือจากการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าของสินทรัพย์	และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการ
ในกลุ่มกิจการ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้รายการเม่ือเริ่มแรกของด้วยวิธีราคาทุน	รวมถึงต้นทุนในการท�ารายการ

หลังจากการรับรู้เม่ือเริ่มแรก	อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุน	หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม	และ
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
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กลุ่มกิจการรวมรายจ่ายในภายหลังเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อน
ข้างแน่ท่ีกลุ่มกิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น	 เม่ือมีการเปลี่ยนแทนช้ินส่วนของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	กลุ่มกิจการจะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนท่ีถูกเปลี่ยนแทนออก

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะค�านวณตามวิธีเส้นตรง	 เพื่อท่ีปันส่วนราคาทุนตลอดประมาณ
การอายุการให้ประโยชน์ดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	 30	ปี

2.14 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์

ท่ีดิน	 อาคาร	 และอุปกรณ์รับรู้เม่ือเริ่มแรกตามราคาทุน	 หลังจากนั้นอาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนเดิมหัก
ค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม	(ถ้ามี)	โดยราคาทุนของท่ีดิน	อาคาร	และอุปกรณ์ประกอบ
ด้วยราคาซ้ือและต้นทุนทางตรงอ่ืนๆ	ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานท่ีและสภาพท่ี
พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร	รวมท้ังต้นทุนท่ีประมาณในเบ้ืองต้นส�าหรับการรื้อ	การขนย้าย	
และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์	ซึ่งเป็นภาระผูกพันที่เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มกิจการได้สินทรัพย์นั้นมาหรือเป็นผลจาก
การใช้สินทรัพย์นั้นในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ

ต้นทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์	 เมื่อต้นทุนนั้นคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคต	มูลค่าตามบัญชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออกไป

บริษัทจะรับรู้ต้นทุนค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาอ่ืน	ๆ	เป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน

ท่ีดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา	ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อ่ืนค�านวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุนตลอดอายุการ
ให้ประโยชน์ท่ีประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน	 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

กลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสมทุกสิ้นรอบ
รอบระยะเวลารายงาน

ผลก�าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจ�าหน่ายท่ีดิน	 อาคารและอุปกรณ์	 ค�านวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได้
รับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์	และแสดงในก�าไรหรือขาดทุนอ่ืน	-	สุทธิ
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บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

2.15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซ้ือมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยค�านวณจากต้นทุนในการได้
มาและการด�าเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถน�ามาใช้งานได้ตามประสงค์	 โดยจะตัดจ�าหน่ายตามวิธี
เส้นตรงตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์เป็นระยะเวลา	5	และ	15	ปี

ต้นทุนท่ีใช้ในการบ�ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน

2.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์

กลุ่มกิจการไม่ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบได้แน่นอน	แต่จะทดสอบการด้อยค่า
เป็นประจ�าทุกปี	และเม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีบ่งช้ีว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า	ส�าหรับสินทรัพย์
อ่ืน	 กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีบ่งช้ีว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า	
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เม่ือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน	โดยมูลค่า
ท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงจ�านวนท่ีสูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจ�าหน่ายและมูลค่าจากการใช	้

เมื่อมีเหตุให้เช่ือว่าสาเหตุท่ีท�าให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป	 กลุ่มกิจการจะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่า
ส�าหรับสินทรัพย์อื่น	ๆ	ท่ีไม่ใช่ค่าความนิยม

2.17 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

เงินท่ีต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงาน	(สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจท่ีได้รับจากผู้ให้เช่า)	 จะบันทึกในก�าไรหรือ
ขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น

การรับรู้เม่ือเริ่มแรกของสัญญาเช่าทางการเงินจะบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
ของจ�านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า	 จ�านวนเงินท่ีต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่าง
หนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหนี้สินคงค้าง	โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา		ภาระ
ผูกพันตามสัญญาเช่าจะบันทึกหักจากค่าใช้จ่ายทางการเงิน	ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนตลอด
อายุของสัญญาเช่า

2.18 เงินกู้ยืม

เงินกู้ยืมรับรู้เม่ือเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดท�ารายการท่ีเกิดข้ึน	 โดย
เงินกู้ยืมวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง	ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทน	
(หักด้วยต้นทุนการจัดท�ารายการท่ีเกิดข้ึน)	 เม่ือเทียบกับมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพ่ือช�าระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม	

ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกู้ยืมมาจะรับรู้เป็นค่าธรรมเนียมรอการรับรู้จนกระท่ังมีการถอนเงิน	ซ่ึงจะน�าไป
รวมค�านวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง	 หากมีความเป็นไปได้ท่ีจะไม่ถอนเงิน	 ค่าธรรมเนียมนี้จะรับรู้เป็นค่าใช้
จ่ายจ่ายล่วงหน้าและตัดจ�าหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกู้ท่ีเกี่ยวข้อง

กลุ่มกิจการจะตัดรายการเงินกู้ยืมออกจากงบแสดงฐานะการเงินเมื่อภาระผูกพันตามสัญญานั้นได้มีการปฏิบัติตาม
แล้ว	หรือได้ถูกยกเลิกไปหรือสิ้นสุดลง	ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินท่ีสิ้นสุดลงหรือท่ีได้โอน
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ให้กบักจิการอืน่และสิ่งตอบแทนทีจ่า่ยซึง่รวมถึงสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดที่โอนไปหรือหนี้สนิทีร่ับมาจะรบัรู้ในก�าไรหรอื
ขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงิน

เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนช�าระหนี้ออกไปอีก
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	12	เดือน	นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

2.19 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมท่ีกู้มาท่ัวไปและท่ีกู้มาโดยเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา	การก่อสร้าง	หรือการ
ผลิตสินทรัพย์ท่ีเข้าเงื่อนไขต้องน�ามารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์นั้น	โดยสินทรัพย์ท่ีเข้าเงื่อนไขคือ
สินทรัพย์	 ท่ีจ�าเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรียมสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามประสงค์หรือ
พร้อมท่ีจะขาย	การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต้องสิ้นสุดลงเมื่อการด�าเนินการส่วนใหญ่	ท่ีจ�าเป็น
ในการเตรียมสินทรัพย์ท่ีเข้าเงื่อนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมท่ีจะขายได้เสร็จสิ้นลง

ต้นทุนการกู้ยืมอื่นๆ	ต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดข้ึน

2.20 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ภาษีเงินได้จะ
รับรู้ในงบก�าไรขาดทุน	ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ท่ีเกี่ยวข้องกับรายการท่ีรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรายการท่ี
รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ	

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันค�านวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผลบังคับใช้อยู่หรือท่ีคาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะ
มีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาท่ีรายงาน	 ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเป็น
งวดๆ	 ในกรณีท่ีการน�ากฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการตีความ	 กลุ่มกิจการจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีท่ี
เหมาะสมจากจ�านวนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายช�าระแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้เม่ือเกิดผลต่างช่ัวคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน	และราคาตามบัญชี
ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน	 อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลต่างช่ัวคราวท่ีเกิด
จากเหตุการณ์ต่อไปนี้

-	 การรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ	และไม่มีผลก
ระทบต่อก�าไรหรือขาดทุนท้ังทางบัญชีและทางภาษี	

-	 ผลต่างช่ัวคราวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 และส่วนได้เสียในการร่วมค้าท่ีกลุ่มกิจการสามารถ
ควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างช่ัวคราวมีความเป็นไป
ได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ได้ในอนาคต

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีค�านวณจากอัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช้อยู่หรือท่ีคาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้
ภายในสิ้นรอบระยะเวลาท่ีรายงาน	และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะน�าไปใช้เม่ือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ท่ีเกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์	หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายช�าระ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีก�าไรทางภาษีเพียง
พอท่ีจะน�าจ�านวนผลต่างช่ัวคราวนั้นมาใช้ประโยชน	์
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายท่ีจะน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	 และท้ัง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ท่ีประเมินโดยหน่วย
งานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

2.21 ผลประโยชน์พนักงาน

ก) โครงการสมทบเงิน

	 กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตามข้อบังคับของกลุ่มกิจการ	กลุ่มกิจการไม่มี
ภาระผูกพันท่ีต้องจ่ายช�าระเพิ่มเติมเม่ือได้จ่ายเงินสมทบแล้ว	เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานเม่ือถึงก�าหนดช�าระ

ข) ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ

	 โครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ	 ก�าหนดจ�านวนเงินผลประโยชน์ท่ีพนักงานจะได้รับเม่ือเกษียณอาย	ุ
โดยมักข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการ	เช่น	อายุ	จ�านวนปีท่ีให้บริการ	และค่าตอบแทนเม่ือเกษียณอายุ

	 หนี้สินส�าหรับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของ
ภาระผูกพัน	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	ภาระผูกพันผลประโยชน์นี้ค�านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกัน
ภัยอิสระ	ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้	ซ่ึงมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณ
โดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต	 โดยใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล	 ซ่ึงเป็น
สกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมาณการกระแสเงินสด	 และวันครบก�าหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับระยะเวลาท่ี
ต้องช�าระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ

	 ก�าไรและขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจ้าของผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน่ในงวดท่ีเกดิขึน้

	 ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในก�าไรหรือขาดทุน

2.22 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงท่ีจัดท�าไว้	 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์
ในอดีตซ่ึงการช�าระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป	
และประมาณการจ�านวนท่ีต้องจ่ายได้

กลุม่กจิการจะวดัมูลค่าของจ�านวนประมาณการหนีส้นิโดยใช้มลูค่าปัจจบัุนของรายจ่ายท่ีคาดว่าจะต้องน�ามาจ่ายช�าระ
ภาระผูกพัน	การเพ่ิมข้ึนของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่าย

2.23 ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามัญท่ีกิจการสามารถก�าหนดเงินปันผลได้อย่างอิสระจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของเจ้าของ

ต้นทุนส่วนเพิ่มท่ีเกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซ้ือหุ้นซ่ึงสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอด
หักในส่วนของเจ้าของ

2.24 การรับรู้รายได้ 

รายได้หลักรวมถึงรายได้ท่ีเกิดจากกิจกรรมปกติทางธุรกิจทุกประเภท	 รวมถึงรายได้อ่ืนๆ	 ท่ีกลุ่มกิจการได้รับจาก
กิจกรรมปกติทางธุรกิจ
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ส�าหรับสัญญาท่ีมีหลายองค์ประกอบท่ีกลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบสินค้าหรือให้บริการหลายประเภท	กลุ่มกิจการต้อง
แยกเป็นแต่ละภาระท่ีต้องปฏิบัติท่ีแยกต่างหากจากกัน	 และต้องปันส่วนราคาของรายการของสัญญาดังกล่าวไปยัง
แต่ละภาระท่ีต้องปฏิบัติตามสัดส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรือประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ	กลุ่มกิจการ
จะรับรู้รายได้ของแต่ละภาระท่ีต้องปฏิบัติแยกต่างหากจากกันเม่ือกลุ่มกิจการได้ปฏิบัติตามภาระนั้นแล้ว

รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายประกอบด้วยมูลค่ายุตธิรรมท่ีจะได้รบัจากการขายสนิค้าและบรกิารซ่ึงเกดิขึน้จากกจิกรรมตามปกติ
ของกลุ่มกิจการ	รายได้จะแสดงด้วยจ�านวนเงินสุทธิจากภาษีขาย	การรับคืน	เงินคืนและส่วนลด	รายได้จากการขาย
สินค้ารับรู้เม่ือผู้ซ้ือรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส�าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้า

รายได้จากการให้บริการวิศวกรรม

รายได้จากการให้บริการวิศวกรรมรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งโดยใช้วิธีปัจจัยน�าเข้า	 ด้วยการอ้างอิงจากสัดส่วนของ
ต้นทุนท่ีเกิดข้ึนของงานท่ีได้ท�าเสร็จจนถึงปัจจุบันกับประมาณการต้นทุนการก่อสร้างของท้ังโครงการเม่ือเสร็จสิ้น

รายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย

รายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่ายรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งโดยใช้วิธีผลผลิต	ด้วยการอ้างอิงจากมูลค่าของงาน
บรกิารท่ีปฏบัิตแิล้วเสรจ็และโอนให้กบัลกูค้าแล้วเทียบกบัมูลค่าของงานบรกิารท้ังหมดท่ีระบุไว้ในสญัญาท่ีท�ากบัลกูค้า	
รวมถึงการประเมินผลความส�าเร็จจากการส�ารวจผลการปฎิบัติงานท่ีเสร็จสิ้นจนถึงปัจจุบัน

รายได้จากการให้บริการ

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากสัญญาให้บริการท่ีมีลักษณะการให้บริการแบบต่อเนื่องตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของ
สัญญา	โดยท่ีไม่ได้ค�านึงถึงรอบระยะเวลาการช�าระเงินตามสัญญา

สินทรัพย์และหนี้สินท่ีเกิดจากสัญญา

กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญาเม่ือกลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากการปฏิบัติตามภาระท่ีต้องปฏิบัติตามสัญญา	
ก่อนท่ีจะรับช�าระหรือถึงก�าหนดช�าระตามสัญญา

กลุ่มกิจการรับรู้หนี้สินท่ีเกิดจากสัญญาเมื่อได้รับช�าระจากลูกค้าหรือถึงก�าหนดช�าระตามสัญญาก่อนท่ีกลุ่มกิจการจะ
ปฏิบัติตามภาระท่ีต้องปฏิบัติ

กลุ่มกิจการจะแสดงยอดสุทธิหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาหลังจากหักกลบกับสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญานั้นๆ	 ในแต่ละ
สัญญาท่ีท�ากับลูกค้า

รายได้อ่ืน

รายได้ดอกเบ้ียต้องรับรู้ตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง	 และรายได้อ่ืนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างซ่ึงเป็นไปตาม
เนื้อหาของข้อตกลงท่ีเกี่ยวข้อง

2.25 การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลท่ีจ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของกิจการจะรับรู้เป็นหนี้สินในงบการเงินเม่ือการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้รับการ
อนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	และการจ่ายเงินปันผลประจ�าปีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
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2.26 ข้อมูลจ�าแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานด�าเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีน�าเสนอให้ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด�าเนนิงาน	ผูม้อี�านาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการด�าเนนิงานหมายถงึบุคคลท่ีมหีน้าท่ีในการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิ
ผลการปฏิบัติงานของส่วนงานด�าเนินงาน	 ซ่ึงพิจารณาว่าคือ	 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ท่ีท�าการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

3 การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน

การด�าเนินงานของกลุม่กิจการมีความเสี่ยงทางด้านการเงินทีห่ลากหลายซึ่งรวมถึง	ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน	ความ
เสี่ยงอัตราดอกเบ้ีย	ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	และความเสี่ยงด้านทุน

3.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุม่กจิการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศท่ีเกดิจากสญัญาซ้ืออุปกรณ์ในสกลุเงนิดอลลาร์
สหรฐัอเมรกิาและสกุลเงนิยูโร	สญัญาอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้าท่ีใช้ในแผนป้องกนัความเสีย่งจะมีช่วงอายุครบก�าหนด
ระหว่าง	7	วันและ	856	วัน	ซ่ึงสอดคล้องกับข้อผูกมัดการซ้ือท่ีเกี่ยวข้อง

3.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย

เนื่องจากกลุ่มกิจการไม่มีสินทรัพย์ท่ีอ้างอิงอัตราดอกเบ้ียอย่างมีนัยส�าคัญ	 ดังนั้นรายได้และกระแสเงินสดจากการ
ด�าเนินงานของกลุ่มกิจการจึงไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกู้ยืมซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว	เป็นความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึน
ในกลุ่มกิจการ	กลุ่มกิจการรักษาระดับสัดส่วนการกู้ยืมเงินให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้กลุ่มกิจการ
มีสภาพคล่องสูงท่ีสุดในขณะท่ีต้นทุนการกู้ยืมต�่าท่ีสุด	

3.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุม่กจิการจดัการความเสีย่งด้านสภาพคล่อง	โดยการรกัษาระดบัเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดไว้อย่างพอเพยีง	
อีกทั้งกลุ่มกิจการยังจัดให้มีวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร	กลุ่มกิจการพิจารณาความต้องการกระแสเงินสดในอนาคตผ่าน
แผนการเงินประจ�าปี	 รวมถึงแผนการเงินประจ�าปีส�าหรับปีต่อไปได้ผ่านการพิจารณาให้เสร็จสิ้นแล้ว	 เพื่อให้ความ
มั่นใจว่าการประมาณการส�าหรับความต้องการในอนาคตจะมีการจัดหาวงเงินสินเช่ืออย่างเหมาะสม

3.4 ความเสี่ยงด้านทุน

กลุ่มกิจการมีนโยบายท่ีจะบริหารทุนเพ่ือให้มีความสามารถในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	 และสามารถให้ผล
ประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย	 ในอนาคตกลุ่มกิจการอาจจะปรับจ�านวนเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้
สามารถมีโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม	กลุ่มกิจการได้มีการท�าแผนทางการเงินประจ�าปี	เพ่ือประมาณการเงินปันผลท้ัง
ในปัจจุบันและอนาคตทุกปี
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4 ประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ

การประมาณการทางบัญชี	ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ	ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง	และอยู่บนพ้ืนฐาน
ของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอ่ืน	ๆ 	ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือว่ามีเหตุผลในสถานการณ์
ขณะนั้น

กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบัญชีและใช้ข้อสมมติฐานท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต	ผลของการประมาณการ
ทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลท่ีเกิดขึ้นจริง	ประมาณการทางการบัญชีท่ีส�าคัญและข้อสมมติฐานท่ีมีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระ
ส�าคัญท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า	ได้แก่

รายได้และต้นทุนการบริการวิศวกรรมก่อสร้าง

รายได้และต้นทุนการบริการวิศวกรรมก่อสร้างรับรู้ด้วยวิธีอ้างอิงกับข้ันความส�าเร็จของงานโดยวัดจากอัตราส่วนของงาน
ก่อสร้างท่ีท�าเสร็จกับงานก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญาโดยพิจารณาประกอบกับอัตราส่วนของงานท่ีท�าเสร็จจากการส�ารวจ
ทางกายภาพโดยวิศวกรผู้บริหารโครงการร่วมกับเจ้าของหรือลูกค้า

รายได้การให้บริการติดตั้งโครงข่าย

รายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่ายรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งโดยใช้วิธีผลผลิต	ด้วยการอ้างอิงจากมูลค่าของงานบริการ
ท่ีปฏิบัติแล้วเสร็จและโอนให้กับลูกค้าแล้วเทียบกับมูลค่าของงานบริการท้ังหมดท่ีระบุไว้ในสัญญาท่ีท�ากับลูกค้า	 รวมถึง
การประเมินผลความส�าเร็จจากการส�ารวจผลการปฏิบัติงานท่ีเสร็จสิ้นจนถึงปัจจุบัน

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ และเครื่องมือทางการเงินอ่ืน

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินซึ่งไม่มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคล่องวัดมูลค่าโดยใช้วิธีเทคนิคการประเมิน
มูลค่า	กลุ่มกิจการใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการและตั้งข้อสมมติฐาน	ซ่ึงส่วนใหญ่อ้างอิงจากสถานะของตลาดท่ีมีอยู่	ณ	
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ประมาณการส�ารองค่าประกันงานวิศวกรรม

กลุ่มกิจการรับประกันการคุณภาพส�าหรับงานวิศวกรรมก่อสร้างเป็นระยะเวลาประมาณ	2	ปี	ประมาณการส�ารองค่าใช้จ่าย
การรับประกันงานธุรกิจวิศวกรรมก่อสร้าง	ณ	วันสิ้นปีเป็นจ�านวนท่ีผู้บริหารคาดว่าจะเกิดค่าใช้จ่ายจากการรับประกันสินค้า
โดยประมาณจากประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีต

ประมาณการผลขาดทุนส�าหรับการบริการวิศวกรรมก่อสร้าง

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทนุทีค่าดว่าจะเกิดขึน้จากการบริการวิศวกรรมก่อสร้างแต่ละโครงการ
จากประมาณการต้นทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน	 โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของการก่อสร้าง	 ต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจริง	 ผลจาก
การตรวจสอบหนี้สินท่ียังไม่ได้รับการบันทึก	 ยอดคงเหลือของใบสั่งซ้ือท่ียังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้	 และต้นทุนท่ีคาดว่าจะ
ต้องจ่ายในอนาคตเพ่ือให้งานเสร็จ	
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บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
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5 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

กลุ่มกิจการได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี	15	เรื่อง	รายได้จากสัญญาท่ีท�ากับลูกค้า	(TFRS	15)	มาถือ
ปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี	1	 มกราคม	 พ.ศ.	2562	 โดยใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการ
เงินฉบับนี้เป็นรายการปรับปรุงกับก�าไรสะสมต้นงวด	(Modified	retrospective)	และไม่ปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ	กลุ่ม
กิจการได้ใช้วิธีปฏิบัติท่ีผ่อนปรนส�าหรับสัญญาท่ีเสร็จสมบูรณ์แล้วและสัญญาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับท่ี	15

การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี	15	มาถือปฏิบัติมีผลกระทบท่ีมีสาระส�าคัญต่อนโยบายการบัญชีของกลุ่ม
กจิการในเรือ่งการรบัรูร้ายได้ส�าหรบัการก่อสร้างและการให้บรกิาร	ซ่ึงเป็นไปตามเงือ่นไขท่ีระบุในสญัญาท่ีท�ากบัลกูค้าแต่ละ
ฉบับ	โดยรายได้จากการก่อสร้างและการให้บริการดังกล่าวรับรู้เมื่อกลุ่มกิจการปฏิบัติตามภาระท่ีต้องปฏิบัติแล้วเสร็จ	และ
ส่งมอบงานท่ีสัญญาว่าจะให้แก่ลูกค้าตลอดช่วงเวลาหนึ่ง	ตามระยะเวลาท่ีระบุไว้ในสัญญา

ผลกระทบจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี	15	มาถือปฏิบัติ	มีดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561

ณ วันที่  
1 มกราคม 
พ.ศ. 2562

ตามที่รายงานไว้เดิม
บาท

รายการปรับปรุง
บาท

ตามที่ ได้ปรับปรุงใหม่
บาท

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	สุทธิ 833,853,967 158,890,259 992,744,226
รายได้ค้างรับจากงานวิศวกรรมที่คาดว่า
			จะเรียกเก็บได้ภายใน	1	ปี 2,406,480,087 (492,132,886) 1,914,347,201
งานระหว่างก่อสร้าง 170,514,158 260,693,552 431,207,710
รายได้ค้างรับจากงานวิศวกรรม 388,662,888 (388,662,888) -
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	สุทธิ 48,673,399 16,573,548 65,246,947
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง 492,868,660 (369,900,933) 122,967,727
ก�าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 975,933,834 (71,360,167) 904,573,667
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 658,307,575 (3,377,315) 654,930,260

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561

ณ วันที่  
1 มกราคม 
พ.ศ. 2562

ตามที่รายงานไว้เดิม
บาท

รายการปรับปรุง
บาท

ตามที่ ได้ปรับปรุงใหม่
บาท

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	สุทธิ 485,881,645 158,890,259 644,771,904
รายได้ค้างรับจากงานวิศวกรรมที่คาดว่า
			จะเรียกเก็บได้ภายใน	1	ปี 1,332,467,443 (392,696,221) 939,771,222
งานระหว่างก่อสร้าง 170,514,158 231,801,582 402,315,740
รายได้ค้างรับจากงานวิศวกรรม 388,662,888				 (388,662,888) -
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	สุทธิ 28,998,452 16,573,548 45,572,000
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง 389,727,933 (307,799,526) 81,928,407
ก�าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 740,111,833 (66,294,194) 673,817,639
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ตารางต่อไปนี้แสดงจ�านวนเงินของแต่ละรายการในงบการเงินในงวดปัจจุบันจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่องรายได้ฉบับใหม่เทียบกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับรายได้ฉบับก่อน

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบแสดงฐานะการเงิน

จ�านวนเงิน
ตามที่รายงาน

ผลกระทบจาก 
TFRS 15

จ�านวนเงิน
ตามมาตรฐาน

รายได้ฉบับก่อน
บาท บาท บาท

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	สุทธิ 1,003,653,436 (125,144,442) 878,508,994
รายได้ค้างรับจากงานวิศวกรรมที่คาดว่า
			จะเรียกเก็บได้ภายใน	1	ปี 2,248,593,850 669,189,788 2,917,783,638
งานระหว่างก่อสร้าง 300,961,869 (17,331,704) 283,630,165
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	สุทธิ 72,242,435 (16,573,548) 55,668,887
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง 37,380,410 423,524,564 460,904,974
ก�าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 922,068,401 84,850,268 1,006,918,669
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 724,957,913 1,765,262 726,723,175

งบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

จ�านวนเงิน
ตามที่รายงาน

ผลกระทบจาก 
TFRS 15

จ�านวนเงิน
ตามมาตรฐาน

รายได้ฉบับก่อน
บาท บาท บาท

รายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย 1,387,528,653 (15,590,399) 1,371,938,254
รายได้จากการให้บริการวิศวกรรม 1,107,966,393 (249,639,219) 858,327,174
ต้นทุนจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย (1,153,141,747) 11,560,266 (1,141,581,481)
ต้นทุนจากการให้บริการวิศวกรรม (1,178,967,957) 265,547,400 (913,420,557)
ก�าไรส�าหรับปี 195,347,079 11,878,048 207,225,127
การแบ่งปันก�าไรส่วนที่เป็นของ
			ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 124,393,578 13,490,101 137,883,679
การแบ่งปันก�าไรส่วนที่เป็นของ
			ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 70,953,501 (1,612,053) 69,341,448
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.23 0.02 0.25
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บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบแสดงฐานะการเงิน

จ�านวนเงิน
ตามที่รายงาน

ผลกระทบจาก
 TFRS 15

จ�านวนเงิน
ตามมาตรฐานรายได้

ฉบับก่อน
บาท บาท บาท

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	สุทธิ 602,644,235 (125,144,442) 477,499,793
รายได้ค้างรับจากงานวิศวกรรมที่ค่าดว่า
			จะเรียกเก็บได้ภายใน	1	ปี	สุทธิ 854,728,703 483,059,498 1,337,788,201
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	สุทธิ 67,281,544 (16,573,548) 50,707,996
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง - 259,139,133 259,139,133
ก�าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 640,573,218 82,202,375 722,775,593

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

จ�านวนเงิน
ตามที่รายงาน

ผลกระทบจาก
 TFRS 15

จ�านวนเงิน
ตามมาตรฐานรายได้

ฉบับก่อน
บาท บาท บาท

รายได้จากการให้บริการวิศวกรรม 1,041,675,318 (249,639,219) 792,036,099
ต้นทุนจากการให้บริการวิศวกรรม (1,118,804,084) 265,547,400 (853,256,864)
ก�าไรส�าหรับปี 48,884,583 15,908,181 64,792,764
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.09 0.03 0.12

6 การจัดประเภทรายการใหม่

ตัวเลขท่ีน�ามาแสดงเปรียบเทียบได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้เปรียบเทียบได้กับการแสดงรายการท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปในงวดบัญชีปัจจุบัน	กลุ่มกิจการได้จัดประเภทรายการส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2561	ใหม่ดังนี้

งบการเงินรวม
ตามที่รายงานไว้เดิม จัดประเภทใหม่ หลังจัดประเภทใหม่

บาท บาท บาท
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
-	รายได้จากงานบริการโครงข่ายและ
	 	ให้บริการพื้นที่ดาต้าเซนเตอร์ 734,711,648 22,052,603 756,764,341
-	รายได้ค่าบริการอื่น 22,052,603 (22,052,603) -
-	ต้นทุนจากงานบริการโครงข่ายและ
	 	ให้บริการพี้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ (534,591,938) (17,256,292) (551,848,230)
-	ต้นทุนค่าบริการอื่น (17,256,292) 17,256,292 -
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

7 ข้อมูลจ�าแนกตามส่วนงาน - งบการเงินรวม

ส่วนงานท่ีรายงานอ้างอิงจากรายงานภายในของกลุ่มกิจการซ่ึงถูกสอบทานโดยผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนิน
งานคือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	 ซ่ึงเป็นผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงาน	 การ
จัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน	ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานได้พิจารณาแล้ว
ว่าส่วนงานท่ีรายงาน	มีดังนี้

กลุ่มกิจการมีส่วนงานทางธุรกิจท่ีรายงานสามส่วนงาน	ซ่ึงประกอบด้วย	ส่วนงานธุรกิจจัดจ�าหน่าย	ส่วนงานธุรกิจบริการ
โทรคมนาคม	และส่วนงานธุรกิจวิศวกรรม	

ข้อมูลรายได้ตามส่วนงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2561	จัดท�าข้ึนภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	11	และ
ฉบับท่ี	18	 ดังนั้นข้อมูลรายได้ตามส่วนงานท่ีแสดงในงวดปัจจุบันและงวดก่อนจึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้	 อย่างไร
ก็ตาม	 ข้อมูลรายได้ซ่ึงแสดงผลกระทบจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี	15	 มาถือปฏิบัติ	 ได้แสดง
เปรียบเทียบและเปิดเผยในหมายเหตุฯ	ข้อ	5

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ธุรกิจจัดจ�าหน่าย ธุรกิจบริการโทรคมนาคม ธุรกิจวิศวกรรม รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

รายได้ 2,260.92 2,118.57 2,327.62 1,588.22 1,038.24 1,622.41 5,626.78 5,329.20
ก�าไร	(ขาดทุน)	ขั้นต้น 608.37 522.19 467.11 373.54 (77.55) 36.74 997.93 932.47
รายได้อื่น 35.54 40.68

รายได้สุทธิ 1,033.47 973.15
ส่วนแบ่งขาดทุนจาก
			เงินลงทุนในการร่วมค้า (10.09) (17.19)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
			ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (128.18) -
ค่าใช้จ่ายในการขาย
			และบริการ	และค่าใช้จ่าย
	 	ในการบริหาร (506.98) (462.71)
ต้นทุนทางการเงิน (138.81) (95.51)
ภาษีเงินได้ (54.06) (83.16)
ก�าไรสุทธิ 195.35 314.58

จังหวะเวลาการรับรู้รายได้
ณ	เวลาในเวลาหนึ่ง 2,191.18 2,118.57 104.75 - - - 2,295.93 2,118.57
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง 69.74 - 2,222.87 1,588.22 1,038.24 1,622.41 3,330.85 3,210.63
รวมรายได้ 2,260.92 2,118.57 2,327.62 1,588.22 1,038.24 1,622.41 5,626.78 5,329.20

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ธุรกิจจัดจ�าหน่าย ธุรกิจบริการโทรคมนาคม ธุรกิจวิศวกรรม รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	สุทธิ			 425.46 417.85 3,849.36 3,563.78 3.75 4.56 4,278.57 3,986.19
สินทรัพย์รวม 1,887.19 1,351.46 6,608.04 5,411.11 2,360.06 2,704.13 10,855.29 9,466.70
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

ท้ังนี้ผู้มีอ�านาจสูงสุดด้านการด�าเนินงานใช้ก�าไรข้ันต้นในการพิจารณาผลการด�าเนินงานแต่ละเดือน

ลูกค้ารายใหญ่

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562	กลุ่มกิจการมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวน	1	ราย	จากส่วนงานธุรกิจ
บริการโทรคมนาคม	 และจ�านวน	1	 รายจากส่วนงานธุรกิจวิศวกรรม	 ซ่ึงมีรายการกับกลุ่มกิจการคิดเป็นประมาณร้อย
ละ	34.47	ของรายได้ท้ังหมดหรือเป็นจ�านวน	1,951.72	ล้านบาท	(พ.ศ.	2561	จ�านวน	1	รายจากส่วนงานธุรกิจบริการ
โทรคมนาคมและจ�านวน	2	รายจากส่วนงานธุรกิจวิศวกรรม	ซ่ึงมีรายการกับกลุ่มกิจการคิดเป็นร้อยละ	43.28	ของรายได้
ท้ังหมดของกลุ่มกิจการหรือเป็นจ�านวนเงิน	2,323.84	ล้านบาท)

8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

เงินสดในมือ 2,249,011 1,755,452 1,268,480 517,452
เงินฝากธนาคาร
			-	ออมทรัพย์ 916,256,255 469,095,105 788,535,497 204,361,552
			-	กระแสรายวัน 321,793,331 103,435,320 133,429,239 69,175,995
เงินฝากประจ�าไม่เกิน	3	เดือน 4,059,635 13,283,655 4,057,573 10,212,270
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,244,358,232 587,569,532 927,290,789 284,267,269

เงินฝากของกลุ่มกิจการประกอบด้วยเงินฝากธนาคารภายในประเทศ	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562	เงินฝากธนาคาร
มีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ	0.125	ถึงร้อยละ	1.300	ต่อปี	(พ.ศ.	2561	มีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ	0.125	ถึงร้อยละ	1.00	ต่อปี)	

9 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้l

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562	เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ�ากัดในการใช้เป็นเงินฝากธนาคารเพ่ือเป็นหลักค�้าประกันวงเงิน 
สนิเช่ือ	(วงเงนิเลตเตอร์ออฟเครดติ	วงเงนิทรสัต์รซีีท	และวงเงนิซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า)	จ�านวน	802	ล้านบาท 
(พ.ศ.	2561	จ�านวน	400	ล้านบาท)	และเป็นเงินฝากประจ�า	36	เดือน	เพื่อเป็นหลักค�้าประกันวงเงินกู้ยืมส�าหรับงานบริการ
ติดตั้งโครงข่ายจ�านวน	102,000	บาท	(พ.ศ.	2561	จ�านวน	100,000	บาท)

10 เงินลงทุนระยะสั้น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

เงินฝากประจ�าไม่เกิน	12	เดือน 203,580 201,782 203,580 201,782
รวม 203,580 201,782 203,580 201,782

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562	เงินฝากประจ�าไม่เกิน	12	เดือนมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ	0.90	ต่อปี	(พ.ศ.	2561	อัตรา
ดอกเบ้ียร้อยละ	0.90	ต่อปี)
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บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

11 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท
ลูกหนี้การค้า 699,410,590 665,060,072 361,725,218 348,542,329
ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 8,560 8,560 13,264,358 9,267,505
หัก		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (28,443,684) (25,404,872) (18,614,671) (16,288,157)

ลูกหนี้การค้า	สุทธิ 670,975,466 639,663,760 356,374,905 341,521,677
เงินมัดจ�า 5,744,470 3,923,166 1,059,203 544,402
เงินทดรองจ่าย 19,067,353 10,712,261 1,335,081 1,163,473
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 14,597,229 41,462,370 14,597,229 41,462,370
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 175,573,102 66,930,158 138,452,061 37,130,973
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 48,043,799 40,727,005 6,251,399 13,047,002
ลูกหนี้	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,943,655 1,027,200 20,516,659 25,377,238
ลูกหนี้อื่น 67,708,362 29,408,047 64,057,698 25,634,510
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	สุทธิ 1,003,653,436 833,853,967 602,644,235 485,881,645

ลูกหนี้การค้าสามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ท่ีค้างช�าระได้	ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 327,195,825 382,233,584 185,482,374 199,706,860
เกินก�าหนดต�่ากว่า	3	เดือน 303,959,103 194,882,640 148,359,177 116,938,318
เกินก�าหนด	3	เดือน	-	6	เดือน 17,737,008 31,100,368 9,856,057 8,782,646
เกินก�าหนด	6	เดือน	-	12	เดือน 9,094,868 19,332,936 7,403,419 11,036,142
เกินก�าหนดเกินกว่า	12	เดือน 41,432,346 37,519,104 23,888,549 21,345,868

699,419,150 665,068,632 374,989,576 357,809,834
หัก		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (28,443,684) (25,404,872) (18,614,671) (16,288,157)
ลูกหนี้การค้า	สุทธิ 670,975,466 639,663,760 356,374,905 341,521,677

12 สินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากสัญญา

12.1 สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

บาท บาท

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
-	หมุนเวียน
	 รายได้ค้างรับจากงานวิศวกรรม 2,248,593,850 854,728,703
-	ไม่หมุนเวียน
	 รายได้ค้างรับจากงานบริการโครงข่าย 181,334,763 -
รวมสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 2,429,928,613 854,728,703
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

12.2 ต้นทุนของสัญญาท่ีรับรู้เป็นสินทรัพย์

ต้นทุนการท�าให้เสร็จสิ้นตามสัญญา

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

บาท บาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนการท�าให้เสร็จสิ้นตามสัญญา 12,485,207 -
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ค่าตัดจ�าหน่าย 7,514,793 -

กลุม่กจิการรบัรูต้้นทุนการท�าให้เสรจ็สิน้ตามสญัญาเกีย่วกบัต้นทุนท่ีเกดิข้ึนในการให้บรกิารโครงข่ายเพือ่ปฏบัิตติามสญัญา
งานบริการโครงข่าย	เป็นส่วนหนึ่งของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	สุทธิ	ในงบแสดงฐานะการเงิน	และตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์
ดังกล่าวโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาท่ีเกี่ยวข้อง	ซ่ึงสอดคล้องกับรูปแบบการรับรู้รายได้ท่ีเกี่ยวข้อง

12.3 หนี้สินท่ีเกิดจากสัญญา

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

บาท บาท

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
-	หมุนเวียน
	 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง	สุทธิ 37,380,410 -
-	ไม่หมุนเวียน
	 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง 11,526,044 -
รวมหนี้สินที่เกิดจากสัญญา 48,906,454 -

การรับรู้รายได้ท่ีเกี่ยวข้องกับหนี้สินท่ีเกิดจากสัญญา

ตารางต่อไปนี้แสดงจ�านวนรายได้ท่ีรับรู้ในงวดท่ีรายงานท่ีได้เคยรวมอยู่ในหนี้สินท่ีเกิดจากสัญญาท่ียกมาต้นงวด	 และ
จ�านวนรายได้ท่ีรับรู้ในงวดท่ีรายงานท่ีเกี่ยวเนื่องกับภาระท่ีได้ปฏิบัติส�าเร็จแล้วในงวดก่อนๆ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

บาท บาท

รายได้ที่รับรู้จากยอดยกมาของหนี้สินที่เกิดจากสัญญา
	-	 สัญญาการให้บริการติดตั้งโครงข่าย 25,831,608 -
รวมรายได้ที่รับรู้จากยอดยกมาของหนี้สินที่เกิดจากสัญญา 25,831,608 -
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

13 สินค้าคงเหลือ สุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

สินค้าส�าเร็จรูป 264,335,375 225,104,796 264,335,375 225,104,796
สินค้าระหว่างทาง 48,652,693 43,430,186 48,652,693 43,430,186

รวม 312,988,068 268,534,982 312,988,068 268,534,982
หัก		ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (3,007,075) (1,930,734) (3,007,075) (1,930,734)
สินค้าคงเหลือ	สุทธิ 309,980,993 266,604,248 309,980,993 266,604,248

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและรวมอยู่ในต้นทุนขายเป็นจ�านวน	1,544,219,154	 บาท	(พ.ศ.	2561	
จ�านวน	1,579,198,327	บาท)

14 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

ภาษีหัก	ณ	ที่จ่ายรอขอคืน 2,118,428 711,966 147,390 -
ลูกหนี้กรมสรรพากร 187,349,908 170,110,946 5,376,603 17,469,299
อื่นๆ - 80,834 - -
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 189,468,336 170,903,746 5,523,993 17,469,299
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562	สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท บาท

ราคาตามบัญชีต้นปี	สุทธิ - 321,159,891
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น - (627,188)
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยระหว่างปี (3,353,699)
จ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - (24,925)
ราคาตามบัญชีปลายปี	สุทธิ - 317,154,079

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	ดาต้าเซ็นเตอร์	จ�ากัด

ในระหว่างปี	ผู้ถือหุ้นของบริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	ดาต้าเซ็นเตอร์	จ�ากัด	ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม	และลดทุนจดทะเบียนของบริษัท	ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

จ�านวนหุ้น 
ที่ลดลง

(หุ้น)

จ�านวน
ทุนจดทะเบียน 

ที่ลดลง
(บาท)

จ�านวนทุนที่ออก
และช�าระแล้ว 

ที่ลดลง
 (บาท)

ทุนจดะเบียน
เดิม 

(บาท)

ทุนจดทะเบียน
ใหม่ 

(บาท)

ทุนที่ออกและ
ช�าระแล้วเดิม 

(บาท)

ทุนที่ออกและ
ช�าระแล้วใหม่ 

(บาท)

เงินลงทุนใน
บริษัทย่อยที่

ลดลง
(บาท)

18	มีนาคม	พ.ศ.	2562 225,000 22,500,000 5,625,000 30,000,000 7,500,000 7,500,000 1,875,000 1,503,699
15	พฤษภาคม	พ.ศ.	2562 56,250 5,625,000 1,406,250 7,500,000 1,875,000 1,875,000 468,750 1,406,250
8	กรกฎาคม	พ.ศ.	2562 14,062 1,406,200 351,550 1,875,000 468,800 468,750 117,200 351,550
30	สิงหาคม	พ.ศ.	2562 3,516 351,600 87,900 468,800 117,200 117,200 29,300 87,900
24	ตุลาคม	พ.ศ.	2562 172 17,200 4,300 117,200 100,000 29,300 25,000 4,300

3,353,699

เมื่อวันท่ี	18	มีนาคม	พ.ศ.	2562		บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	ดาต้าเซ็นเตอร์	จ�ากัด	ได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจากจ�านวน	
30,000,000	บาท	เป็นจ�านวน	7,500,000	บาท	โดยลดจ�านวนหุ้นจาก	300,000	หุ้น	เป็น	75,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นท่ีตรา
ไว้	หุ้นละ	100	บาท	รวมเป็นจ�านวนท้ังสิ้น	22,500,000	บาท	บริษัทย่อยได้มีการจดทะเบียนลดทุนในวันท่ี	22	เมษายน	
พ.ศ.	2562	 โดยการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว	 มีผลท�าให้ทุนท่ีออกและช�าระแล้วของบริษัทย่อย	ลดลงจาก	7,500,000	
บาท	เป็น	1,875,000	บาท	โดยบริษัทย่อยลดขาดทุนสะสมจ�านวน	4,121,301	บาท	และส่งผลให้เงินลงทุนในบริษัทย่อย	
สุทธิลดลงจ�านวน	1,503,699	บาท

เมื่อวันท่ี	18	 ธันวาคม	พ.ศ.	2562	 บริษัทได้ขายหุ้นท้ังหมดในบริษัท	 อินเตอร์ลิ้งค์	 ดาต้าเซ็นเตอร์	 จ�ากัดให้กับบุคคล
ภายนอก	จ�านวน	997	หุ้น	ในราคาหุ้นละ	25	บาท	โดยบริษัทได้รับช�าระเงินรวมเป็นเงินจ�านวน	24,925	บาท	กลุ่มกิจการ
ไม่ได้น�างบการเงินของบริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	ดาด้าเซ็นเตอร์	จ�ากัด	มารวมในการจัดท�างบการเงินตั้งแต่วันท่ี	18	ธันวาคม	
พ.ศ.	2562	เป็นต้นไป	และกลุม่กจิการบันทึกก�าไรจากการจ�าหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าวในงบการเงนิรวมจ�านวน	65,283	บาท
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562	ยอดรวมของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุมมีจ�านวน	724,957,913	บาท	โดยจ�านวน	
722,399,389	 บาท	 เป็นของบริษัท	 อินเตอร์ลิ้งค์	 เทเลคอม	 จ�ากัด	(มหาชน)	 และ	2,558,524	 บาท	 เป็นของบริษัท	 
อินเตอร์ลิ้งค์	 เพาเวอร์	 แอนด์	 เอ็นจิเนียริ่ง	 จ�ากัด	 ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	 อินเตอร์ลิ้งค์	 เพาเวอร์	
แอนด์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	ไม่มีสาระส�าคัญ

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุมท่ีมีสาระส�าคัญ

รายละเอียดด้านล่างแสดงข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุมท่ีมีสาระส�าคัญต่อ
กลุ่มกิจการ

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

บาท
พ.ศ. 2561

บาท

ส่วนที่หมุนเวียน
สินทรัพย์ 2,480,713,348 1,698,725,374
หนี้สิน (3,338,911,952) (2,433,206,489)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนสุทธิ (858,198,604) (734,481,115)
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ 4,141,153,370 3,716,717,517
หนี้สิน (1,571,254,959) (1,383,862,954)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสุทธิ 2,569,898,411 2,332,854,563
สินทรัพย์สุทธิ 1,711,699,807 1,598,373,448

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

รายได้ 2,346,593,418 1,611,363,139
ก�าไรก่อนภาษี 228,760,725 171,113,274
ภาษีเงินได้ (47,760,635) (38,108,781)
ก�าไรหลังภาษีจากการด�าเนินงาน 181,000,090 133,004,493
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (2,232,638) -
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 178,767,452 133,004,493
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบกระแสเงินสดโดยสรุป

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
เงินสดได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�าเนินงาน (295,323,192) 179,319,274
จ่ายภาษีเงินได้ (34,458,865) (32,417,632)
เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�าเนินงาน (329,782,057) 146,901,642
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (623,042,907) (736,006,738)
เงินสดสุทธิได้มาจากในกิจกรรมจัดหาเงิน 1,000,646,485 725,409,005
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ 47,821,521 136,303,909
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 239,738,937 103,435,028
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 287,560,458 239,738,937

ข้อมูลข้างต้นแสดงด้วยจ�านวนก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

16 เงินลงทุนในการร่วมค้า

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562	กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนในการร่วมค้า	1	แห่ง	ซ่ึงได้แก่	

บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จ�ากัด

บริษัท	เจเนซิส	ดาต้า	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	ซ่ึงเป็นการร่วมค้าของกลุ่มกิจการ	มีทุนจดทะเบียนจ�านวน	2,100,000	หุ้น	ใน
ราคาหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ	100	บาท	เป็นจ�านวนเงิน	210	ล้านบาท	โดยกลุ่มกิจการถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ	33.33	ของทุน
จดทะเบียน	และกลุ่มกิจการ	ได้ช�าระค่าหุ้นแล้วจ�านวน	70	ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในการร่วมค้าสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท บาท

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีต้นปี 48,109,650 -
ส่วนแบ่งขาดทุนในการร่วมค้า (10,086,874) -
ราคาตามบัญชีปลายปี	 38,022,776 -

การร่วมค้ามีทุนเรือนหุ้นท้ังหมดเป็นหุ้นสามัญ	ซ่ึงกลุ่มกิจการได้ถือหุ้นทางตรง	
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

ลักษณะของเงินลงทุนในการร่วมค้า

ชื่อ สัดส่วนของส่วนได้เสีย (ร้อยละ) วิธีการวัดมูลค่า ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท	เจเนซิส	ดาต้า	เซ็นเตอร์	จ�ากัด 33.33 วิธีส่วนได้เสีย หมายเหตุ	1

หมายเหตุ	1	:	บริษัท	เจเนซิส	ดาต้า	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	ด�าเนินธุรกิจหลักในการให้บริการพื้นท่ีเซิร์ฟเวอร์	พื้นท่ีวางเซิร์ฟเวอร	์
ศูนย์การให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง	และศูนย์ส�ารองข้อมูล	 ท้ังนี้	บริษัท	 เจเนซิส	ดาต้า	 เซ็นเตอร์	 จ�ากัด	 เป็นหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มกิจการในการลงทุนในธุรกิจศูนย์ส�ารองข้อมูล	บริษัท	เจเนซิส	ดาต้า	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	เป็นบริษัท
จ�ากัดและ	หุ้นของบริษัทนี้ไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาด

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปจากการร่วมค้า 

ข้อมูลทางการเงินส�าหรับบริษัท	เจเนซิส	ดาต้า	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	ซ่ึงปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสีย	แสดงดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป

บริษัท เจเนซิส ดาต้าเซ็นเตอร์ จ�ากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 79,427 8,313,851
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(ไม่รวมเงินสด) 32,342,388 32,245,395
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 32,421,815 40,559,246

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 422,721,652 448,499,998

สินทรัพย์รวม 455,143,467 489,059,244

หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียน	(ไม่รวมเจ้าหนี้การค้า) 1,361,573 -
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(รวมเจ้าหนี้การค้า) 30,509,565 27,786,293
หนี้สินหมุนเวียนรวม 31,871,138 27,786,293

หนี้สินไม่หมุนเวียน 309,204,002 316,943,704

หนี้สินรวม 341,075,140 344,729,997

สินทรัพย์สุทธิ 114,068,327 144,329,247
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป

บริษัท เจเนซิส ดาต้าเซ็นเตอร์ จ�ากัด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท

รายได้ 39,179,969 8,761,703
รายได้อื่น 1,079,069 15,445
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ (19,273,045) (5,498,628)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (35,808,140) (38,757,456)
ต้นทุนทางการเงิน (15,438,773) (16,082,864)

ขาดทุนจากการด�าเนินงาน (30,260,920) (51,561,800)
ภาษีเงินได้ - -

ขาดทุนหลังภาษีจากการด�าเนินงาน (30,260,920) (51,561,800)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - -
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (30,260,920) (51,561,800)

ข้อมลูข้างต้นเป็นจ�านวนท่ีรวมอยู่ในงบการเงนิของการร่วมค้าปรบัปรงุท่ีมกีารเกีย่วกบัความแตกต่างของนโยบายการบัญชี
ของกลุ่มกิจการและการร่วมค้า	(ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในการร่วมค้าดังกล่าว)

การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุปกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทในการร่วมค้า

บริษัท เจเนซิส ดาต้าเซ็นเตอร์ จ�ากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
บาท บาท

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี 144,329,247 195,891,047
ขาดทุนส�าหรับปี (30,260,920) (51,561,800)

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้นปี 114,068,327 144,329,247
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า ร้อยละ	33.33 ร้อยละ	33.33
มูลค่าตามบัญชี 38,022,776 48,109,650

17 เงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562	บริษัทมีเงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์	คือ	ใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท	
อินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม	จ�ากัด	(มหาชน)	คงเหลือ	จ�านวน	119,999,650	หน่วย
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

18 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม
ราคาทุน - - - -
หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม - - - -
ราคาตามบัญชีสุทธิ - - - -

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ราคาตามบัญชีต้นงวด	-	สุทธิ - - - -
การโอนจากที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	(หมายเหตุฯ	ข้อ	19) - - 71,976,022 -
ค่าเสื่อมราคา - - (1,405,339) -
ราคาตามบัญชีปลายงวด	-	สุทธิ - - 70,570,683 -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ราคาทุน - - 71,976,022 -
หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม - - (1,405,339) -
ราคาตามบัญชีสุทธิ - - 70,570,683 -

มูลค่ายุติธรรม - - 106,000,000 -

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยผู้เช่ียวชาญการประเมินมูลค่าอิสระ(ผู้ประเมิน
อิสระ)	โดยผู้ประเมินอิสระเป็นผู้ท่ีได้รับการรับรองตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นผู้มีประสบการณ์ในการประเมินมูลค่าใน
อสังหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกันและอยู่ในท�าเลท่ีตั้งเดียวกับหรือใกล้เคียงกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนท่ีได้รับการ
ประเมินมูลค่าดังกล่าว	มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนอ้างอิงจากวิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน	โดยใช้
การประมาณการต้นทุนในการสร้างอาคารทดแทนใหม่ตามราคา	ณ	ปัจจุบัน	หักลบด้วยค่าเสื่อมตามอายุการใช้งานและ
บวกด้วยมูลค่าตลาดของท่ีดิน	มูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับ	2	ของล�าดับช้ันมูลค่ายุติธรรม

จ�านวนเงินท่ีเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนท่ีได้รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน	ได้แก่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

รายได้ค่าเช่า - - 6,452,152 -
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ม
ระ

หว
่าง

ก่อ
สร

้าง
รว

ม
บา

ท
บา

ท
บา

ท
Ba

ht
Ba

ht
บา

ท
บา

ท
บา

ท
บา

ท
บา

ท

ณ
 ว

ันท
ี่ 1

 ม
กร

าค
ม 

พ
.ศ

. 2
56

1
รา
คา
ทุน

68
,6
47
,1
44

5,
69
9,
63
6

23
6,
73
8,
78
0

13
6,
02
7,
84
2

74
,2
83
,5
77

19
5,
44
6,
24
7

38
,7
48
,8
09

2,
71
6,
50
5,
03
4

41
5,
69
7,
69
6

3,
88
7,
79
4,
76
5

หัก
	

ค่า
เส
ื่อม

รา
คา
สะ
สม

-
(2
,7
48
,1
40
)

(7
8,
10
6,
59
7)

(4
8,
18
1,
32
0)

(4
5,
34
8,
50
0)

(5
8,
83
1,
96
7)

(2
3,
97
3,
74
8)

(2
99
,6
03
,3
06
)

-
(5
56
,7
93
,5
78
)

หัก
	

ค่า
เผ
ื่อก

าร
ด้อ

ยค
่าข
อง
สิน

ทร
ัพ
ย์

-
-

-
-

-
-

-
-

(3
,6
61
,5
84
)

(3
,6
61
,5
84
)

รา
คา
ตา
มบ

ัญ
ชี	
สุท

ธิ
68
,6
47
,1
44

2,
95
1,
49
6

15
8,
63
2,
18
3

87
,8
46
,5
22

28
,9
35
,0
77

13
6,
61
4,
28
0

14
,7
75
,0
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2,
41
6,
90
1,
72
8

41
2,
03
6,
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2

3,
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7,
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9,
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3

ส�า
หร

ับป
ีสิ้น

สุด
วัน

ที่
  
 3
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ธัน

วา
คม

 พ
.ศ

. 2
56

1
รา
คา
ตา
มบ

ัญ
ชีต

้นป
ี	ส
ุทธ

ิ	
68
,6
47
,1
44

2,
95
1,
49
6

15
8,
63
2,
18
3

87
,8
46
,5
22

28
,9
35
,0
77

13
6,
61
4,
28
0

14
,7
75
,0
61

2,
41
6,
90
1,
72
8

41
2,
03
6,
11
2

3,
32
7,
33
9,
60
3

ซื้อ
สิน

ทร
ัพ
ย์

11
4,
78
6,
00
6

-
1,
40
8,
48
1

23
9,
10
9

9,
14
7,
26
8

3,
20
6,
66
9

1,
89
7,
04
7

15
2,
51
7,
37
9

59
3,
04
6,
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8

87
6,
24
7,
97
7
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รโ
อน
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)
5,
28
0,
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-
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27
,7
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-
14
5,
89
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6,
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2,
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2
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,6
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,0
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)

-
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ทร
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กา
รใ
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่
-

-
-

-
-
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6,
24
0

-
(1
,0
46
,2
40
)

23
7,
96
8

23
7,
96
8

ตัด
จ�า
หน

่าย
สิน

ทร
ัพ
ย์	
สุท

ธิ
-

-
-

-
(2
)

-
-

-
-

(2
)

ค่า
เส
ื่อม

รา
คา

-
(5
69
,6
48
)

(1
3,
97
2,
37
8)

(1
4,
25
3,
69
4)

(1
0,
69
6,
73
2)

(2
5,
10
3,
92
5)

(5
,8
20
,5
65
)

(1
47
,2
20
,6
63
)

-
(2
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,6
37
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)
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คา
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ชีป
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ุทธ

ิ
18
8,
71
3,
15
0
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1,
84
8
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5,
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6,
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0
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,8
31
,9
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27
,5
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5,
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3,
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)
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2,
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6,
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1,
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5)

(8
3,
93
5,
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9,
79
4,
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3)

(4
46
,8
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,9
69
)
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(7
74
,4
27
,0
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)
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เผ
ื่อก

าร
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สิน
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ัพ
ย์

-
-

-
-

-
-

-
-

(3
,6
61
,5
84
)

(3
,6
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,5
84
)

รา
คา
ตา
มบ

ัญ
ชี	
สุท

ธิ
18
8,
71
3,
15
0

2,
38
1,
84
8

16
5,
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6,
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0

73
,8
31
,9
37

27
,5
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,5
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5,
76
3,
26
4
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7,
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4,
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4,
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4,
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บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

งบ
กา

รเ
งิน

รว
ม

อา
คา

รแ
ละ

ระ
บบ

เค
รื่อ

งใ
ช้,

ส่ว
นป

รับ
ปร

ุง
ส่ว

นป
รับ

ปร
ุง

สา
ธา

รณ
ูปโ

ภค
ส�า

นัก
งา

นแ
ละ

เค
รื่อ

งม
ือ

อุป
กร

ณ
์โค

รง
ข่า

ย
สิน

ทร
ัพ

ย์
ที่ด

ิน
ที่ด

ิน
อา

คา
ร

บา
ท

เค
รื่อ
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ุปก
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์

ยา
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ม
ระ

หว
่าง

ก่อ
สร

้าง
รว

ม
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ท
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ท
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ท
Ba

ht
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ht
บา

ท
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ท
บา

ท
บา

ท
บา

ท

ณ
 ว

ันท
ี่ 1

 ม
กร

าค
ม 

พ
.ศ

. 2
56

2
รา
คา
ทุน

18
8,
71
3,
15
0

5,
69
9,
63
6

25
7,
17
5,
02
5

13
6,
26
6,
95
1

83
,5
72
,5
76

19
9,
69
9,
15
6

40
,6
45
,8
56

3,
39
4,
16
8,
52
5

45
8,
33
5,
67
6

4,
76
4,
27
6,
55
1

หัก
	

ค่า
เส
ื่อม

รา
คา
สะ
สม

-
(3
,3
17
,7
88
)

(9
2,
07
8,
97
5)

(6
2,
43
5,
01
4)

(5
6,
04
1,
07
5)

(8
3,
93
5,
89
2)

(2
9,
79
4,
31
3)

(4
46
,8
23
,9
69
)

-
(7
74
,4
27
,0
26
)

หัก
	

ค่า
เผ
ื่อก

าร
ด้อ

ยค
่าข
อง
สิน

ทร
ัพ
ย์

-
-

-
-

-
-

-
-

(3
,6
61
,5
84
)

(3
,6
61
,5
84
)

รา
คา
ตา
มบ

ัญ
ชี	
สุท

ธิ
18
8,
71
3,
15
0

2,
38
1,
84
8

16
5,
09
6,
05
0

73
,8
31
,9
37

27
,5
31
,5
01

11
5,
76
3,
26
4

10
,8
51
,5
43

2,
94
7,
34
4,
55
6

45
4,
67
4,
09
2

3,
98
6,
18
7,
94
1

ส�า
หร

ับป
ีสิ้น

สุด
วัน

ที่ 
  
 3

1 
ธัน

วา
คม

 พ
.ศ

. 2
56

2
รา
คา
ตา
มบ

ัญ
ชีต

้นป
ี	ส
ุทธ

ิ	
18
8,
71
3,
15
0

2,
38
1,
84
8

16
5,
09
6,
05
0

73
,8
31
,9
37

27
,5
31
,5
01

11
5,
76
3,
26
4

10
,8
51
,5
43

2,
94
7,
34
4,
55
6

45
4,
67
4,
09
2

3,
98
6,
18
7,
94
1

ซื้อ
สิน

ทร
ัพ
ย์

-
-

14
,4
87
,4
60

1,
12
2,
93
8

14
,4
85
,8
27

7,
64
5,
66
3

6,
21
1,
22
3

97
,7
73
,7
85

47
4,
72
3,
68
2

61
6,
45
0,
57
8

กา
รโ
อน

เข
้า	
(อ
อก

)
-

-
89
,3
04
,2
70

3,
98
4,
73
6

76
9,
28
7

(2
0,
60
0)

-
36
4,
69
8,
85
1

(4
58
,7
36
,5
44
)

-
โอ
นย

้าย
ไป
งา
นร
ะห
ว่า
งก
่อส

ร้า
ง

-
-

-
-

-
-

-
-

(7
2,
29
9,
27
1)

(7
2,
29
9,
27
1)

จ�า
หน

่าย
สิน

ทร
ัพ
ย์	
สุท

ธิ
-

-
-

-
-

-
(2
)

-
-

(2
)

ตัด
จ�า
หน

่าย
สิน

ทร
ัพ
ย์	
สุท

ธิ
-

-
-

-
(2
4,
04
1)

-
-

-
-

(2
4,
04
1)

ค่า
เส
ื่อม

รา
คา

-
(5
69
,6
50
)

(1
6,
51
5,
50
6)

(1
4,
62
0,
38
9)

(1
0,
42
5,
25
2)

(2
3,
15
5,
74
0)

(5
,6
37
,2
98
)

(1
80
,8
22
,2
02
)

-
(2
51
,7
46
,0
37
)

รา
คา
ตา
มบ

ัญ
ชีป

ลา
ยป

ี	ส
ุทธ

ิ
18
8,
71
3,
15
0

1,
81
2,
19
8

25
2,
37
2,
27
4

64
,3
19
,2
22

32
,3
37
,3
22

10
0,
23
2,
58
7

11
,4
25
,4
66

3,
22
8,
99
4,
99
0

39
8,
36
1,
95
9

4,
27
8,
56
9,
16
8

ณ
 ว

ันท
ี่ 3

1 
ธัน

วา
คม

 พ
.ศ

. 2
56

2
รา
คา
ทุน

18
8,
71
3,
15
0

5,
69
9,
63
6

36
0,
96
6,
75
5

14
1,
37
4,
62
5

98
,5
36
,8
63

20
7,
32
4,
21
9

46
,0
88
,2
02

3,
85
6,
64
1,
16
1

40
2,
02
3,
54
3

5,
30
7,
36
8,
15
4

หัก
	ค
่าเ
สื่อ

มร
าค
าส
ะส
ม

-
(3
,8
87
,4
38
)

(1
08
,5
94
,4
81
)

(7
7,
05
5,
40
3)

(6
6,
19
9,
54
1)

(1
07
,0
91
,6
32
)
(3
4,
66
2,
73
6)

(6
27
,6
46
,1
71
)

-
(1
,0
25
,1
37
,4
02
)

หัก
	ค
่าเ
ผื่อ

กา
รด
้อย

ค่า
ขอ

งส
ินท

รัพ
ย์

-
-

-
-

-
-

-
-

(3
,6
61
,5
84
)

(3
,6
61
,5
84
)

รา
คา
ตา
มบ

ัญ
ชี	
สุท

ธิ
18
8,
71
3,
15
0

1,
81
2,
19
8

25
2,
37
2,
27
4

64
,3
19
,2
22

32
,3
37
,3
22

10
0,
23
2,
58
7

11
,4
25
,4
66

3,
22
8,
99
4,
99
0

39
8,
36
1,
95
9

4,
27
8,
56
9,
16
8
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มิว
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กัด
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ส�า

หร
ับป

ีสิ้น
สุด

วัน
ที่ 
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นว
าค
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งบ
กา

รเ
งิน

เฉ
พ
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กิจ

กา
ร

เค
รื่อ

งใ
ช้,

ส่ว
นป

รับ
ปร

ุง
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คา
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ละ
ระ

บบ
ส�า

นัก
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นแ
ละ

เค
รื่อ

งม
ือ

สิน
ทร
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ที่ด
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ที่ด
ิน

ส่ว
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รับ
ปร

ุงอ
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เค
รื่อ

งต
กแ

ต่ง
แล

ะอ
ุปก
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์

ยา
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นะ

ระ
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่าง
ก่อ

สร
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รว
ม

บา
ท

บา
ท

บา
ท

บา
ท

บา
ท

บา
ท

บา
ท

บา
ท

บา
ท

ณ
 ว

ันท
ี่ 1

 ม
กร

าค
ม 

พ
.ศ

. 2
56

1
รา
คา
ทุน

68
,6
47
,1
44

5,
69
9,
63
6

18
6,
46
8,
99
9

30
,5
11
,4
17

48
,5
59
,2
29

8,
22
4,
26
5

36
,7
66
,8
53

28
,7
84
,5
81

41
3,
66
2,
12
4

หัก
		ค
่าเ
สื่อ

มร
าค
าส
ะส
ม

-
(2
,7
48
,1
40
)

(6
9,
59
7,
23
4)

(1
9,
80
9,
92
8)

(3
5,
02
0,
18
1)

(5
,5
38
,7
41
)

(2
2,
52
2,
27
6)

-
(1
55
,2
36
,5
00
)

รา
คา
ตา
มบ

ัญ
ชี	
สุท

ธิ
68
,6
47
,1
44

2,
95
1,
49
6

11
6,
87
1,
76
5

10
,7
01
,4
89

13
,5
39
,0
48

2,
68
5,
52
4

14
,2
44
,5
77

28
,7
84
,5
81
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8,
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5,
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4
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ีสิ้น

สุด
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พ
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. 2
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ุทธ
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68
,6
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1,
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6
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6,
87
1,
76
5
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,7
01
,4
89
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,5
39
,0
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2,
68
5,
52
4
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,2
44
,5
77
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,7
84
,5
81
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8,
42
5,
62
4

ซื้อ
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ทร
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ย์
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4,
78
6,
00
6

-
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,2
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4,
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7

35
8,
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9

1,
89
7,
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7

68
,7
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,7
84
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0,
15
5,
88
0
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รโ
อน
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อก

)
5,
28
0,
00
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-
19
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27
,7
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-
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5,
89
0

-
-

(2
4,
45
3,
65
4)

-
ตัด

จ�า
หน

่าย
สิน

ทร
ัพ
ย์	
สุท

ธิ
-

-
-

-
(2
)

-
-

-
(2
)

ค่า
เส
ื่อม

รา
คา

-
(5
69
,6
49
)

(1
0,
63
8,
12
2)

(3
,3
39
,7
91
)

(5
,4
01
,3
97
)

(1
,0
19
,0
51
)

(5
,6
55
,1
02
)

-
(2
6,
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8,
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ชีป

ลา
ยป

ี	ส
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,0
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3,
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6

หัก
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ม

-
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,3
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,7
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)

(8
0,
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0,
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6)

(2
3,
14
9,
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9)
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0,
41
7,
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2)
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,5
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,7
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)
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8,
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7,
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)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562	กลุ่มกิจการได้บันทึกต้นทุนการกู้ยืมจ�านวน	14.35	ล้านบาท	เป็นต้นทุน
ของสินทรัพย์โดยรวมอยู่ในรายการซ้ือสินทรัพย์ระหว่างปี	(พ.ศ.	2561	จ�านวน	12.03	ล้านบาท)	กลุ่มกิจการใช้อัตราการ
ตั้งขึ้นเป็นทุนร้อยละ	4.75	(พ.ศ.	2561	ร้อยละ	4.75)	ในการค�านวณต้นทุนท่ีรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์	อัตราการตั้ง
ข้ึนเป็นทุนดังกล่าวเป็นอัตราต้นทุนการกู้ยืมท่ีเกิดจริงจากเงินกู้ยืมท่ีน�ามาใช้เป็นเงินทุนในการก่อสร้าง

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562	บริษัทได้ให้เช่าอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารบางส่วนแก่บริษัทย่อยเพื่อ
ใช้เป็นอาคารส�านกังาน	ผูบ้รหิารของบรษัิทจงึโอนเปลีย่นประเภทอาคารและส่วนปรบัปรงุอาคารส่วนนีเ้ป็นอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อการลงทุน	โดยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชี	สุทธิ	70.57	ล้านบาท	(หมายเหตุฯ	ข้อ	18)

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562	กลุ่มกิจการได้จดจ�านองท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	255.07	ล้านบาท	
เป็นประกันส�าหรับวงเงินกู้ยืม	วงเงินเบิกเกินบัญชี	วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต	วงเงินทรัสต์รีซีท	วงเงินค�้าประกัน	วงเงิน
ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(พ.ศ.	2561	จ�านวน	374.13	ล้านบาท) 
(หมายเหตุฯ	ข้อ	25)

รายการซ้ือในตารางข้างต้นได้รวมการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่าจ�านวน	55.12	
ล้านบาท	(พ.ศ.	2561	จ�านวน	24.02	ล้านบาท)

สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่าซ่ึงรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยอุปกรณ์โครงข่าย
โทรคมนาคม	และยานพาหนะมีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

ราคาทุนตามสัญญาเช่าการเงิน 112,924,553 216,650,175 2,229,000 -
หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม (10,107,359) (41,283,345) (342,829) -
ราคาตามบัญชี	สุทธิ 102,817,194 175,366,830 1,886,171 -
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

20 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน สุทธิ

งบการเงินรวม

โปรแกรม คอมพิวเตอร์
บาท

โปรแกรม คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง

บาท
รวม
บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
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�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 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 ธันวาคม 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

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีต้นปี	สุทธิ 26,746,368 1,117,851 27,864,219
ซื้อสินทรัพย์ 1,763,801 1,038,599 2,802,400
การโอนเข้า	(ออก) 1,267,200 (1,267,200) -
ค่าตัดจ�าหน่าย (2,406,718) - (2,406,718)
ราคาตามบัญชีปลายปี	สุทธิ 27,370,651 889,250 28,259,901

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน 36,750,377 889,250 37,639,627
หัก  ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (9,379,726) - (9,379,726)
ราคาตามบัญชี	สุทธิ 27,370,651 889,250 28,259,901
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

โปรแกรม คอมพิวเตอร์
โปรแกรม คอมพิวเตอร์

ระหว่างติดตั้ง รวม
บาท บาท บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
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�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 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 ธันวาคม 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

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีต้นปี	สุทธิ 1,222,679 267,850 1,490,529
ซื้อสินทรัพย์ 288,800 1,038,600 1,327,400
การโอนเข้า	(ออก) 417,200 (417,200) -
ค่าตัดจ�าหน่าย (414,208) - (414,208)
ราคาตามบัญชีปลายปี	สุทธิ 1,514,471 889,250 2,403,721

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน 5,555,000 889,250 6,444,250
หัก		ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม 	(4,040,529) - (4,040,529)
ราคาตามบัญชี	สุทธิ 1,514,471 889,250 2,403,721
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

21 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุทธิ

	 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้
			ประโยชน์ภายใน	12	เดือน 73,360,346 28,405,177 55,484,811 10,980,947
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้
			ประโยชน์เกินกว่า	12	เดือน 21,677,438 29,750,603 11,836,613 18,017,704

95,037,784 58,155,780 67,321,424 28,998,651

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่าย
			ช�าระภายใน	12	เดือน (986,313) (972,576) (39,880) (199)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่าย
			ช�าระเกินกว่า	12	เดือน (21,809,036) (8,509,805) - -

(22,795,349) (9,482,381) (39,880) (199)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุทธิ 72,242,435 48,673,399 67,281,544 28,998,452

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

ณ	วันที่	1	มกราคม 48,673,399 59,840,199 28,998,452 36,011,401
รายการปรับปรุงจากการน�ามาตรฐานการ 
	 รายงานทางการเงินฉบับใหม่มาใช้
	 ณ	วันท่ี	1	มกราคม	พ.ศ.2562	(หมายเหตฯุ	ข้อ	5) 16,573,548 - 16,573,548 -
เพิ่ม	(ลด)	ในก�าไรหรือขาดทุน 5,376,912 (11,166,800) 20,815,419 (7,012,949)
เพื่มในก�าไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่น 1,618,576 - 894,125 -
ณ	วันที่	31	ธันวาคม 72,242,435 48,673,399 67,281,544 28,998,452
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัญญาเช่า

การเงิน
สินทรัพย์

อนุพันธ์การเงิน อื่น ๆ รวม
สินทรัพย์

อนุพันธ์การเงิน รวม
Baht Baht Baht Baht Baht Baht

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ	วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2562 (7,823,832) (434,403) (1,224,146) (9,482,381) (199) (199)
เพิ่ม	(ลด)	ในก�าไรหรือขาดทุน (12,930,130) 394,523 (777,361) (13,312,968) (39,681) (39,681)
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562 (20,753,962) (39,880) (2,001,507) (22,795,349) (39,880) (39,880)

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)

22 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สุทธิ

	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินประกอบด้วยเงินกู้ยืมดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
บาท บาท บาท บาท

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 2,721,079,102 1,211,952,744 627,000,000 155,000,000
หนี้สินตามทรัสต์รีซีท 284,049,742 161,727,406 284,049,742 161,727,406
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3,005,128,844 1,373,680,150 911,049,742 316,727,406

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562	กลุ่มกิจการมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินซ่ึงประกอบด้วยตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีไม่มี
หลักประกันจ�านวน	2,721.08	ล้านบาท	มีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ	2.50	ถึงร้อยละ	4.50	ต่อปี	(พ.ศ.	2561	จ�านวน	1,211.95	
ล้านบาท	มีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ	2.70	ถึงร้อยละ	4.75	ต่อปี)	และทรัสต์รีซีทจ�านวน	284.05	ล้านบาท	มีอัตราดอกเบ้ีย
ร้อยละ	2.20	ถึง	3.50	ต่อปี	(พ.ศ.	2561	จ�านวน	161.73	ล้านบาท	มีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ	3.02	ถึง	3.80	ต่อปี)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี 1,373,680,150 250,800,000 316,727,406 120,000,000
กระแสเงินสด:
		เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น 4,015,572,312 3,828,493,424 1,567,521,036 1,138,693,424
		เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น (2,383,268,700) (2,703,535,771) (973,198,700) (941,966,018)
		เงนิสดจ่ายค่าธรรมเนยีมในการจดัหาเงนิกูย้มืระยะสัน้ (1,897,000) (2,437,500) - -
การเปลี่ยนแปลงรายการที่มิใช่เงินสด:
			ตัดจ�าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม 1,042,082 359,997 - -
ยอดคงเหลือปลายปี 3,005,128,844 1,373,680,150 911,049,742 316,727,406

23 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

เจ้าหนี้การค้า 1,021,339,128 1,159,289,047 470,216,375 438,937,464
เจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5,490,812 7,119,840 2,119,070 1,126,208

รวมเจ้าหนี้การค้า 1,026,829,940 1,166,408,887 472,335,445 440,063,672

เจ้าหนี้อื่น 258,838,974 301,187,240 40,370,695 48,585,334
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 77,371,675 71,355,720 58,550,031 49,064,395
โบนัสค้างจ่าย 42,609,900 40,487,213 19,563,900 16,838,188
เจ้าหนี้อื่น	-	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,518,445 1,354,650 19,826,461 13,769,934
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,407,168,934 1,580,793,710 610,646,532 568,321,523
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

24 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน สุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

ภายใน	1	ปี 29,634,386 21,823,340 432,002 -
เกิน	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี 43,446,960 23,464,896 1,340,783 -

73,081,346 45,288,236 1,772,785 -
หัก	ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน (4,312,899) (2,205,457) (286,144) -
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สิน	ตามสัญญาเช่าการเงิน	สุทธิ 68,768,447 43,082,779 1,486,641 -

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบ้ียในอนาคต	มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	 73,081,346 45,288,236 1,772,785 -
หัก	ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย (4,312,899) (2,205,457) (286,144) -

68,768,447 43,082,779 1,486,641 -
หัก	ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
					ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	สุทธิ (27,274,228) (20,448,375) (316,971) -
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	สุทธิ 41,494,219 22,634,404 1,169,670 -

มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี	 เนื่องจากผลกระทบของอัตราคิดลด
ไม่มีสาระส�าคัญ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

25 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ

25.1 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินประกอบด้วยเงินกู้ยืมดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
   ที่จะครบก�าหนดภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมสกุลเงินบาท 405,349,308 355,014,924 - -
หัก		ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม	
	 	 ตัดจ�าหน่ายภายใน	1	ปี (1,195,094) (1,056,150) - -

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
			ที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี	สุทธิ 404,154,214 353,958,774 - -

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมสกุลเงินบาท 1,509,937,023 1,357,159,361 - -
หัก		ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
	 	 ตัดจ�าหน่ายเกินกว่า	1	ปี (2,358,054) (1,811,642) - -
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	สุทธิ 1,507,578,969 1,355,347,719 - -
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	สุทธิ 1,911,733,183 1,709,306,493 - -

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562	และ	พ.ศ.	2561	
สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี	สุทธิ 1,709,306,493 1,713,836,747 - -
กระแสเงินสด:
	 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 583,500,000 202,682,017 - -
	 เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (380,387,954) (208,407,732) - -
	 เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
	 	 ระยะยาวรอตัดบัญชี (1,810,000) -
การเปลี่ยนแปลงรายการที่มิใช่เงินสด:
	 ตัดจ�าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม 1,124,644 1,195,461 - -
ยอดคงเหลือปลายปี	สุทธิ 1,911,733,183 1,709,306,493 - -

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคาตามบัญชีเนื่องจากอัตราดอกเบ้ียเป็น
แบบลอยตัว	ดังนั้นผลกระทบของอัตราคิดลดจึงไม่มีสาระส�าคัญ

มูลค่ายุติธรรมค�านวณจากกระแสเงินสดในอนาคต	 ซ่ึงคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมท่ีอัตราร้อยละ	4.50	 และ	4.75	
(พ.ศ.	2561	ท่ีอัตราร้อยละ	4.00	และ	4.75)	และอยู่ในข้อมูลระดับ	2	ของล�าดับช้ันมูลค่ายุติธรรม

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562	เงินกู้ยืมระยะยาวของกลุ่มกิจการเป็นเงินกู้ยืมสกุลเงินบาทท่ีมีหลักประกันจากสถาบัน
การเงินภายในประเทศจ�านวน	1,915.29	ล้านบาท	(พ.ศ.	2561	จ�านวน	1,712.17	ล้านบาท)	ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

ล�าดับที่

จ�านวนคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562
(บาท)

จ�านวนคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2561
(บาท)

อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี

ร้อยละ การช�าระคืนเงินต้น
ก�าหนดการ

จ่ายช�าระดอกเบี้ย

1* 234,500,000 328,700,000 MLR	-	ร้อยละ	1.5 ช�าระทุกเดือนนับตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	2559

ช�าระทุกเดือน

2* 175,000,000 235,000,000 MLR	-	ร้อยละ	1.5	 ช�าระทุกเดือนนับตั้งแต่
เดือนธันวาคม	พ.ศ.	2560

ช�าระทุกเดือน

3* 134,000,000 173,600,000 MLR	-	ร้อยละ	1.5 ช�าระทุกเดือนนับตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	2561

ช�าระทุกเดือน

4* 160,400,000 200,000,000 MLR	-	ร้อยละ	1.5 ช�าระคืนทุกเดือนนับตั้งแต่
เดือนมกราคม	พ.ศ.	2562

ช�าระทุกเดือน

5* 163,700,000 200,000,000 MLR	-	ร้อยละ	1.5 ช�าระทุกเดือนนับตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	2562

ช�าระทุกเดือน

6* 176,900,000 200,000,000 MLR	-	ร้อยละ	1.5 ช�าระทุกเดือนนับตั้งแต่
เดือนมิถุนายน	พ.ศ.	2562

ช�าระทุกเดือน

7* 186,800,000 200,000,000 MLR	-	ร้อยละ	1.5 ช�าระทุกเดือนนับตั้งแต่
เดือนกันยายน	พ.ศ.	2562

ช�าระทุกเดือน

8* 550,000,000 - MLR	-	ร้อยละ	1.5 ช�าระคืนทุกเดือนนับตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	2564

ช�าระทุกเดือน

9** 37,761,071 52,925,664 ร้อยละ	4	 ช�าระทุกเดือนนับตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	2561

ช�าระทุกเดือน

10** 1,570,435 2,156,169 ร้อยละ	4	 ช�าระทุกเดือนนับตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	2561

ช�าระทุกเดือน

11** 22,595,337 31,022,870 ร้อยละ	4	 ช�าระทุกเดือนนับตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	2561

ช�าระทุกเดือน

12** 58,511,094 81,129,941 ร้อยละ	4	 ช�าระคืนทุกเดือนนับตั้งแต่
เดือนมิถุนายน	พ.ศ.	2561

ช�าระทุกเดือน

13** 351,972 570,288 ร้อยละ	4	 ช�าระคืนทุกเดือนนับตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	2561

ช�าระทุกเดือน

14** 5,046,053 7,092,752 ร้อยละ	4	 ช�าระคืนทุกเดือนนับตั้งแต่
เดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2561

ช�าระทุกเดือน

15** 8,150,369 - ร้อยละ	4.26	 ช�าระคืนทุกเดือนนับตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	2562

ช�าระทุกเดือน

รวม 1,915,286,331 1,712,174,285

*	 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินค�้าประกันโดยกรรมการบริษัท	และหุ้นของบริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม	จ�ากัด	(มหาชน)	ซ่ึงเป็นบริษัท

ย่อยกลุ่มกิจการ	 จ�านวนร้อยละ	51	 นอกจากนี้บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีส�าคัญบางประการท่ีก�าหนดไว้ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ยืม	 เช่น	

การด�ารงอัตราส่วนเงินกู้ยืมสถาบันการเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและเงินกู้ยืมจากกลุ่มกิจการ	การด�ารงอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้	

เป็นต้น

**	เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินค�้าประกันโดยท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์ตามหมายเหตุฯ	ข้อ	19
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

25.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกลุ่มกิจการ	มีดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	
			-	ณ	อัตราคงที่ 133,986,331 174,874,285 - -
			-	ณ	อัตราลอยตัว 1,781,300,000 1,537,300,000 - -
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,915,286,331 1,712,174,285 - -

25.3 ระยะเวลาการครบก�าหนดของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

ภายใน	1	ปี	 405,349,308 355,014,924 - -
เกินกว่า	1	ปีแต่ไม่เกิน	5	ปี 1,198,097,023 1,304,959,361 - -
เกินกว่า	5	ปี 311,840,000 52,200,000 - -
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,915,286,331 1,712,174,285 - -

25.4 วงเงินกู้ยืม

ณ	วันท่ี	31	 ธันวาคม	พ.ศ.	2562	กลุ่มกิจการมีวงเงินกู้ยืมและวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารท่ียังไม่ได้เบิกใช้จ�านวน	
1,369	ล้านบาท	(พ.ศ.	2561	จ�านวน	1,078	ล้านบาท)	วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต	วงเงินทรัสต์รีซีท	วงเงินค�้าประกันและ
วงเงินซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ียังไม่ได้เบิกใช้จ�านวน	7,390	ล้านบาท	(พ.ศ.	2561	จ�านวน	8,586	ล้านบาท)	
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

26 หุ้นกู้ สุทธิ

หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้สกุลเงินบาทดังต่อไปนี้

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท

หุ้นกู้ 700,000,000 700,000,000
หัก		ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี (49,752) (2,993,614)
หุ้นกู้	สุทธิ 699,950,248 697,006,386

ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	พ.ศ.	2561	เม่ือวันท่ี	25	เมษายน	พ.ศ.	2561	ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน	และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จ�านวนไม่เกิน	1,000,000	หน่วย	มูลค่า
ท่ีตราไว้หน่วยละ	1,000	บาท	มูลค่ารวมท้ังสิ้นไม่เกิน	1,000	ล้านบาท	โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช�าระคืนเงินกู้ยืม	และ/หรือ	
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนบริษัท	 และ/หรือ	 ขยายธุรกิจในอนาคต	 นอกจากนี้บริษัทต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดและเงื่อนไข
บางประการท่ีได้ระบุไว้	เช่น	การด�ารงไว้ซ่ึงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของไม่เกิน	2.5	เท่า	โดยพิจารณาจากงบการ
เงินรวมประจ�าปี

เมื่อวันท่ี	6	กรกฎาคม	พ.ศ.	2561	บริษัทได้ด�าเนินการออกหุ้นกู้แล้วจ�านวน	700	ล้านบาท	โดยหุ้นกู้มีอายุ	1	ปี	6	เดือน	
อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ	4.75	ต่อปี	มีก�าหนดการจ่ายช�าระดอกเบ้ียทุก	6	เดือน	หุ้นกู้ดังกล่าวครบก�าหนดไถ่ถอนในวัน
ท่ี	6	มกราคม	พ.ศ.	2563

การเปลี่ยนแปลงของหุ้นกู้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562	มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

ยอดคงเหลือต้นปี	สุทธิ	 697,006,386
การเปลี่ยนแปลงรายการที่มิใช่เงินสด	:
			ตัดจ�าหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ 2,943,862
ยอดคงเหลือปลายปี	สุทธิ	 699,950,248

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562	บริษัทได้ออกหุ้นกู้แล้วจ�านวน	700	ล้านบาท	และมีวงเงินหุ้นกู้ท่ียังไม่ได้ออกจ�านวน	
300	ล้านบาท
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

27 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

งบแสดงฐานะการเงิน	:
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 37,097,898 24,559,880 23,141,660 17,881,490
หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน 37,097,898 24,559,880 23,141,660 17,881,490
ก�าไรหรือขาดทุนที่รวมอยู่ในก�าไรจาก
			การด�าเนินงาน	:
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 11,778,471 4,202,538 8,122,877 2,212,983

11,778,471 4,202,538 8,122,877 2,212,983

การวัดมูลค่าใหม่ส�าหรับ	:
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุสุทธิจากภาษี 8,092,880 - 4,470,626 -

8,092,880 - 4,470,626 -

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
			ที่จะจ่ายช�าระภายใน	12	เดือน 400,384 5,536,172 400,384 5,536,172
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
			ที่จะจ่ายช�าระเกินกว่า	12	เดือน 36,697,514 19,023,708 22,741,276 12,345,318

37,097,898 24,559,880 23,141,660 17,881,490

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุระหว่างปีมีดังนี	้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี 24,559,880 25,167,342 17,881,490 20,268,507
ต้นทุนบริการปัจจุบัน 3,963,730 3,626,700 1,891,561 1,780,943
ต้นทุนบริการในอดีต 7,021,976 - 5,712,933 -
ต้นทุนดอกเบี้ย 792,765 575,838 518,383 432,040
การวัดมูลค่าใหม่
	 ขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
	 	 ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ 694,816 - 264,717 -
	 ขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
	 	 ข้อสมมติทางการเงิน 3,393,419 - 1,923,117 -
	 ขาดทุนที่เกิดจากประสบการณ์ 4,004,645 - 2,282,792 -
จ่ายช�าระเงินจากโครงการ:
	 จ่ายช�าระผลประโยชน์ (7,333,333) (4,810,000) (7,333,333) (4,600,000)
ยอดคงเหลือปลายปี 37,097,898 24,559,880 23,141,600 17,881,490
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

ข้อสมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(Actuarial	Technique)	 ท่ีส�าคัญ	ณ	 วันท่ีในงบการ
เงินมีดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
 
อัตราคิดลด 1.72	-	1.88 2.34	-	2.98 1.72 2.34
อัตราการขึ้นเงินเดือน 6.50 7.00 6.50 7.00
อัตราการลาออก 5.00	-	15.00 5.00	-	19.00 5.00	-	15.00 5.00	-19.00
อัตราการตาย อ้างอิงตามตาราง

มรณะปี	2560
อ้างอิงตามตาราง

มรณะปี	2560
อ้างอิงตามตาราง

มรณะปี	2560
อ้างอิงตามตาราง

มรณะปี	2560

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562 ผลกระทบต่อภาระผูกพัน โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

การเปลี่ยนแปลงใน ข้อสมมติ การเพิ่มขึ้นของ ข้อสมมติ การลดลงของ ข้อสมมติ

อัตราคิดลด ร้อยละ	0.5 ลดลง	1,569,034	บาท เพิ่มขึ้น	1,717,242	บาท
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน ร้อยละ	0.5 เพิ่มขึ้น	1,630,724	บาท ลดลง	1,509,798	บาท
อัตราการลาออกของพนักงาน ร้อยละ	10.0 ลดลง	2,277,682	บาท เพิ่มขึ้น	2,030,184	บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561 ผลกระทบต่อภาระผูกพัน โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

การเปลี่ยนแปลงใน ข้อสมมติ การเพิ่มขึ้นของ ข้อสมมติ การลดลงของ 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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562 ผลกระทบต่อภาระผูกพัน โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

การเปลี่ยนแปลงใน ข้อสมมติ การเพิ่มขึ้นของ ข้อสมมติ การลดลงของ ข้อสมมติ

อัตราคิดลด ร้อยละ	0.5 ลดลง	1,569,034	บาท เพิ่มขึ้น	1,717,242	บาท
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน ร้อยละ	0.5 เพิ่มขึ้น	1,630,724	บาท ลดลง	1,509,798	บาท
อัตราการลาออกของพนักงาน ร้อยละ	10.0 ลดลง	2,277,682	บาท เพิ่มขึ้น	2,030,184	บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561 ผลกระทบต่อภาระผูกพัน โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

การเปลี่ยนแปลงใน ข้อสมมติ การเพิ่มขึ้นของ ข้อสมมติ การลดลงของ 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
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติขณะท่ีให้ข้อสมมติอื่นคงท่ี	 ในทางปฏิบัติ
สถานการณ์ดังกล่าวยากท่ีจะเกิดข้ึนและการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กัน	ในการค�านวณการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้ท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับ	 (มูลค่า
ปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้ค�านวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้	 (Projected	
Unit	Credit	Method)	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน)	ในการค�านวณหนี้สินบ�าเหน็จบ�านาญที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ของกลุ่มกิจการและบริษัทเท่ากับ	21	ปี	และ	14	
ปี	ตามล�าดับ	(พ.ศ.	2561	เท่ากับ	17	ปี	และ	13	ปี	ตามล�าดับ)	

การวิเคราะห์การครบก�าหนดของการจ่ายช�าระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุท่ีไม่มีการคิดลด

งบการเงินรวม
น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม

บาท บาท บาท บาท บาท

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 400,384 373,224 1,395,607 216,642,117 218,811,332
รวม 400,384 373,224 1,395,607 216,642,117 218,811,332

งบการเงินรวม
น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม

บาท บาท บาท บาท บาท

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม

บาท บาท บาท บาท บาท

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 400,384 373,224 1,035,488 92,974,141 94,783,237

รวม 400,384 373,224 1,035,488 92,974,141 94,783,237

งบการเงินเฉพาะกิจการ

น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม

บาท บาท บาท บาท บาท

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2561

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 5,536,172 305,925 2,276,018 54,220,613 62,338,237

รวม 5,536,172 305,925 2,276,018 54,220,613 62,338,237
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

28 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

หุ้นสามัญ หุ้นที่ออกและ หุ้นที่ออกและ ส่วนเกิน
จดทะเบียน เรียกช�าระแล้ว เรียกช�าระแล้ว มูลค่าหุ้น รวม

หุ้น หุ้น บาท บาท บาท

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 1,314,489,735

ณ	วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2562 543,635,979 543,632,325 543,632,325 770,857,410 1,314,489,735
ลดลง (3,654) - - - -

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562 543,632,325 543,632,325 543,632,325 770,857,410 1,314,489,735

ตามท่ีมีการประชุมสามัญประจ�าปีผูถ้อืหุ้นของบรษัิทเม่ือวนัท่ี	24	เมษายน	พ.ศ.	2562	ผูถ้อืหุ้นมีมตอินมัุติให้ลดทุนทะเบียน	
จากเดิมจ�านวน	543,635,979	บาท	 เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน	543,632,325	บาท	หรือลดหุ้นจ�านวน	3,654	 หุ้น	
โดยมีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	1	บาท	บริษัทได้มีการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์ในวันท่ี	3	พฤษภาคม	พ.ศ.	2562

ในการประชุมสามัญประจ�าปี	เมื่อวันท่ี	25	เมษายน	พ.ศ.	2561	ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก
หุ้นสามัญจ�านวน	362,423,986	 หุ้น	 โดยมีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	1	บาทเป็นหุ้นสามัญจ�านวน	543,635,979	 หุ้น	 โดยมี
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	1	บาท	 เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญตามหมายเหตุฯ	ข้อ	29	บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่ม
ทุนกับกระทรวงพาณิชย์	เม่ือวันท่ี	23	พฤษภาคม	พ.ศ.	2561

29 เงินปันผล

ท่ีประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทเม่ือวันท่ี	24	เมษายน	พ.ศ.	2562	ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ�าปี
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2561	ในอัตรา	0.14	บาทต่อหุ้น	ส�าหรับหุ้นสามัญจ�านวน	543,632,325		หุ้น	เป็น
จ�านวนเงินรวม	76.11	ล้านบาท	บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันท่ี	23	พฤษภาคม	พ.ศ.	2562

ท่ีประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นเม่ือวันท่ี	25	 เมษายน	 พ.ศ.	2561	 ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ�าปีส�าหรับปีสิ้นสุด 
วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	โดยมีรายละเอียดดังนี้

• จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจ�านวน	181,208,339	หุ้น	มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	1	บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทใน
อัตรา	2	หุ้นเดิมต่อ	1	หุ้นปันผล	หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลหุ้นละ	0.50	บาท

• จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา	0.05556	บาทต่อหุ้น	เป็นจ�านวนเงินรวม	20.14	ล้านบาท

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันท่ี	23	พฤษภาคม	พ.ศ.	2561
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

30 ส�ารองตามกฎหมาย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

ณ	วันที่	1	มกราคม 45,365,973 36,242,398 45,365,973 36,242,398
จัดสรรระหว่างปี 2,444,229 9,123,575 2,444,229 9,123,575
ณ	วันที่	31	ธันวาคม 47,810,202 45,365,973 47,810,202 45,365,973

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	บริษัทต้องส�ารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ	5	ของก�าไรสุทธิหลัง
จากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	จนกว่าส�ารองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	ส�ารองนี้
ไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้

31 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูป
			และงานระหว่างท�า 43,376,745 18,292,721 43,376,745 18,292,721
ต้นทุนงานจ้างเหมา 1,191,875,441 804,817,621 261,458,942 356,112,304
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 109,504,262 91,158,114 4,218,962 3,241,553
วัสดุและอุปกรณ์ใช้ไป 776,444,325 1,459,713,925 575,481,962 985,991,836
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบและอุปกรณ์ 125,982,362 61,022,667 3,090,600 3,139,658
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 422,614,062 340,854,984 277,358,225 241,403,990
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 252,747,416 219,785,589 26,958,464 26,934,073
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 140,495,703 74,243,159 10,383,366 20,835,839

32 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562	กลุ่มกิจการรับรู้ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของสัญญา
ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าส�าหรับเจ้าหนี้ในสกุลเงินยูโรจ�านวน	127.69	ล้านบาท	สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
จ�านวน	0.24	ล้านบาทและสกุลเงินเยนจ�านวน	0.22	ล้านบาท	 ท่ีเกิดจากการรับรู้ผลต่างของการค�านวณมูลค่ายุติธรรม
ของอัตราแลกเปลี่ยนท่ีก�าหนดโดยธนาคารคู่สัญญาของกลุ่มกิจการเสมือนว่าได้ยกเลิกสัญญา	 ณ	 วันท่ีในข้อมูลทางการ
เงิน	กับอัตราแลกเปลี่ยนท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

33 ภาษีเงินได้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

ภาษีปีก่อนที่บันทึกสูงไป (3,657,504) - - -
ภาษีเงินได้ในปีปัจจุบัน 63,090,857 71,994,771 26,953,360 32,186,033
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (5,376,912) 11,166,800 (20,815,419) 7,012,949
รวมภาษีเงินได้ 54,056,441 83,161,571 6,137,941 39,198,982

ภาษีเงินได้ส�าหรับก�าไรก่อนภาษีเงินได้มียอดจ�านวนเงินท่ีแตกต่างจากการค�านวณก�าไรทางบัญชีคูณกับภาษี	 โดยมี 
รายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 249,403,520 397,742,661 55,022,524 221,670,496

ภาษีค�านวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20 20 20 20
ผลคูณของก�าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้ 49,880,704 79,548,533 11,004,505 44,334,099

ผลกระทบ
	 ผลการด�าเนินงานของการร่วมค้าสุทธิจากภาษี 2,017,375 3,437,453 - -
	 รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี (1,384,219) (982,276) (8,158,695) (6,056,426)
	 ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี 3,542,581 1,157,861 3,292,131 921,309
ภาษีเงินได้ 54,056,441 83,161,571 6,137,941 39,198,982

ภาษีเงินได้ท่ี	(ลด)	/	เพิ่ม	ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในก�าไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอ่ืนมีดังนี้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ก่อนภาษี ภาษี (ลด) / เพิ่ม หลังภาษี ก่อนภาษี ภาษี (ลด) / เพิ่ม หลังภาษี
บาท บาท บาท บาท บาท บาท

การวัดมูลค่าใหม่ของ
	 ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 8,092,880 (1,618,576) 6,474,304 - - -
(ก�าไร) ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 8,092,880 (1,618,576) 6,474,304 - - -

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน - -
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี	(หมายเหตฯุ	ข้อ	21) (1,618,576) -

(1,618,576) -
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ก่อนภาษี ภาษี (ลด) / เพิ่ม หลังภาษี ก่อนภาษี ภาษี (ลด) / เพิ่ม หลังภาษี
บาท บาท บาท บาท บาท บาท

การวัดมูลค่าใหม่ของ
	 ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 4,470,626 (894,125) 3,576,501 - - -
(ก�าไร) ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 4,470,626 (894,125) 3,576,501 - - -

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน - -
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี	(หมายเหตฯุ	ข้อ	21) (894,125) -

(894,125) -

34 ก�าไรต่อหุ้น

ก�าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐานค�านวณโดยการหารก�าไรส�าหรับปีท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ด้วยจ�านวนหุ้นสามัญ 
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักท่ีออกในระหว่างปี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�าไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของ
			บริษัทใหญ่	(บาท) 124,393,578 260,953,958 48,884,563 182,471,512
จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	(หุ้น) 543,623,325 543,623,325 543,623,325 543,623,325
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาทต่อหุ้น) 0.23 0.48 0.09 0.34

35 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันกับบริษัท	หมายถึง	บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ�านาจควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัท
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม	หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท	รวมถึงบริษัทท่ีท�าหน้าท่ีถือหุ้น	บริษัท
ย่อย	 และกิจการท่ีเป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน	 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม
และบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญกับบริษัท	 ผู้บริหาร
ส�าคัญ	กรรมการหรือพนักงานของบริษัท	ตลอดท้ังสมาชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว	และกิจการท่ีเกี่ยวข้อง
กับบุคคลเหล่านั้น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ	จะค�านึงถึงเนื้อหาของความ
สัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้แก่

อัตราร้อยละของหุ้นที่ถือ

• ครอบครัว	อนันตรัมพร 26.34
• บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(ถือโดยครอบครัว	อนันตรัมพร) 25.05
• ครอบครัว	ศักดิ์ชัยเจริญกุล 4.39
• บุคคลท่ัวไป 44.22
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

35.1 รายได้จากการขายและการให้บริการ

ส�าหรับรายได้ค่าเช่าและบรกิาร	บรษัิทได้ท�าสญัญาให้เช่าพืน้ท่ีอาคารส�านกังานและสญัญาให้บรกิารบรหิารจดัการกบับรษัิท
ย่อยโดยเป็นสัญญาปีต่อปี	ค่าเช่าและบริการค�านวณตามหลักเกณฑ์ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพ่ิม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

รายได้จากการขายสินค้า
			-	บริษัทย่อย - - 30,216,910 19,980,397

รายได้ค่าเช่าและบริการ
			-	บริษัทย่อย - - 20,022,277 14,980,087
			-	กิจการร่วมค้า 7,026,000 7,490,215 - -

รายได้เงินปันผล
			-	บริษัทย่อย - - 34,199,920 25,799,940

35.2 การซ้ือสินค้าและบริการ 

บริษัทได้ท�าสัญญาการใช้บริการเช่าวงจรกับบริษัทย่อยโดยเป็นสัญญาปีต่อปี	ค่าบริการค�านวณตามหลักเกณฑ์ต้นทุนบวก
ก�าไรส่วนเพ่ิม

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท
ซื้อสินค้าและบริการ
			-	บริษัทย่อย - - 2,670,000 2,746,520

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
			-	บริษัทย่อย - - 18,033,403 18,328,633

35.3 ลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้ากิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

บาท
พ.ศ. 2561

บาท
พ.ศ. 2562

บาท
พ.ศ. 2561

บาท

ลูกหนี้การค้า
			-	บริษัทย่อย - - 13,264,358 9,267,505
			-	กิจการร่วมค้า 8,560 8,560 - -

เจ้าหนี้การค้า
			-	บริษัทย่อย - - 2,119,070 1,126,208
			-	กิจการร่วมค้า 5,490,812 7,119,840 - -
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

35.4 ลูกหนี้และเจ้าหนี้กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
			-	บริษัทย่อย - - 20,516,659 25,377,238
			-	กิจการร่วมค้า 1,943,655 1,027,200 - -

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
			-	บริษัทย่อย - - 19,021,811 12,965,284
			-	กรรมการ 1,518,445 1,354,650 804,650 804,650

35.5 ค่าตอบแทนผู้บริหารคนส�าคัญ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

ผลประโยชน์ระยะสั้น 59,842,231 52,397,190 36,362,200 30,066,817
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 877,494 788,564 547,905 558,408
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญ 60,719,725 53,185,754 36,910,105 30,625,225

36 มูลค่ายุติธรรม

36.1  การประมาณการมูลค่ายุติธรรม

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจ�าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า	ความ
แตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

• ราคาเสนอซ้ือขาย	(ไม่ต้องปรับปรุง)	ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน	(ข้อมูล
ระดับท่ี	1)

• ข้อมูลอ่ืนนอกจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดับ	1	ท่ีสามารถสังเกตได้โดยตรง	(ได้แก่	ข้อมูลราคาตลาด)	
หรือ	โดยอ้อม	(ได้แก่	ข้อมูลท่ีค�านวณมาจากราคาตลาด)	ส�าหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น	(ข้อมูลระดับท่ี	2)

• ข้อมูลส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซ่ึงไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้จากตลาด	(ข้อมูลท่ีไม่สามารถ
สังเกตได้)	(ข้อมูลระดับท่ี	3)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกลุ่มกิจการท่ีวัดมูลค่าด้วยราคายุติธรรม	 ณ	 วันท่ี 
31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562	และ	พ.ศ.	2561

งบการเงินรวม
ข้อมูลระดับที่ 2 รวม

บาท บาท
สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
	 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 199,402 199,402
สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
	 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 2,172,014 2,172,014

หนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
	 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 169,057,013 169,057,013
หนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
	 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 42,874,229 42,874,229

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้อมูลระดับที่ 2 รวม

บาท บาท
สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
	 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 199,402 199,402
สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
	 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 995 995

หนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
	 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 169,057,013 169,057,013
หนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
	 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 42,559,416 42,559,416

ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับ	1	และระดับ	2	และระดับ	3	ของล�าดับช้ันมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการประมาณมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี

36.2  เทคนิคการประเมินมูลค่าส�าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับท่ี 2

ตราสารอนุพันธ์ท่ีใช้ส�าหรับการบัญชีป้องกันความเสี่ยงซ่ึงมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับท่ี	2	ได้แก่	สัญญาซ้ือขายเงิน
ตราต่างประเทศล่วงหน้า	ซ่ึงค�านวณโดยใช้อัตราท่ีก�าหนดโดยธนาคารคู่สัญญาของบริษัทเสมือนว่าได้ยกเลิกสัญญา
เหล่านั้น	ณ	วันท่ีในงบการเงิน	การคิดลดไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับท่ี	2

36.3 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีไม่ได้รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม

ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน	ซ่ึงได้แก่	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	เงินลงทุนระยะสั้น	
ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า	ลูกหนี้และเจ้าหนี้กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน	ลูกหนี้และเจ้าหนี้อ่ืน	และเงินกู้ยืมระยะสั้น	มีมูลค่า
ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม	เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินกลุ่มนี้มีระยะเวลาครบก�าหนดสั้น
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บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

37 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

37.1 ภาระผูกพันหนังสือค�้าประกันของธนาคาร

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562	มีหนังสือค�้าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามกลุ่มกิจการเหลืออยู่เป็นจ�านวน	1,783	
ล้านบาท	(พ.ศ.	2561	จ�านวน	1,919	ล้านบาท)	ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ
ของกลุ่มกิจการ

37.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงานและสัญญาบริการ

กลุ่มกิจการได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเช่าพ้ืนท่ีและสัญญาบริการอ่ืนๆ	อายุของสัญญามีระยะ
เวลาตั้งแต่	1	ปี	ถึง	30	ปี

กลุ่มกิจการมีจ�านวนเงินข้ันต�่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตท้ังสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานและสัญญาบริการท่ีบอกเลิก
ไม่ได้	ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

จ่ายช�าระภายใน
	 ภายใน	1	ปี 333.94 151.92
	 1	ถึง	5	ปี 421.37 184.13
	 มากกว่า	5	ปี 180.33 165.44

37.3 คดีฟ้องร้อง

บริษัทรับเหมาแห่งหนึ่ง	(“โจทก์”)	ได้ย่ืนฟ้องกลุ่มกิจการในเรื่องการผิดสัญญาจ้างเหมาค่าแรงติดตั้งเคเบ้ิลใยแก้วน�า
แสง	โดยโจทก์เรียกร้องค่าเสียหายจ�านวน	975,097	บาท	พร้อมดอกเบ้ีย	186,182	บาท	รวมเป็นจ�านวน	1,161,279	
บาท	และกลุ่มกิจการได้ฟ้องแย้งเรียกร้องค่าเสียหายจ�านวน	692,657	บาท	โดยศาลช้ันต้นพิพากษาให้โจทก์ช�าระ
เงินจ�านวน	265,744	บาท	พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ	7.5	ต่อปี	นับจากวันท่ี	24	พฤษภาคม	พ.ศ.	2559	จนกว่าจะช�าระ
เสร็จ	และ	ณ	วันท่ี	26	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2563	อยู่ระหว่างสืบทรัพย์บังคับคดี

37.4 หนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากค่าปรับงานล่าช้า

 บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคช่ัน	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัทมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากค่าปรับงานล่าช้าของงานก่อสร้างโครงการหนึ่ง	ซ่ึงบริษัทยังไม่ได้บันทึกประมาณ
การหนี้สินดังกล่าวเนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนในภาระหนี้สินนั้นซ่ึงอยู่ในระหว่างการช้ีแจงสาเหตุและเจรจากับ
เจ้าของโครงการก่อสร้าง

บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	อินเตอร์ลิงค์	เทเลคอม	จ�ากัด	(มหาชน)	ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ	มีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากค่าปรับ
จากการส่งมอบงานล่าช้างานโครงการแห่งหนึ่ง	สัญญาได้ระบุค่าปรับเป็นรายวันจนกว่าจะส่งมอบงานแล้วเสร็จหรือ
บอกเลิกสัญญา	อย่างไรก็ตาม	ผู้บริหารของกลุ่มกิจการมีความเห็นว่าการล่าช้าดังกล่าวเกิดจากปัจจัยภายนอกซ่ึงอยู่
นอกเหนือการควบคุมจากทางกลุ่มกิจการ	ท้ังนี้ผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้ท�าหนังสือแจ้งผู้ว่าจ้างและอยู่ระหว่างการ
ช้ีแจงและเจรจากับผู้ว่าจ้าง	เพื่อหาข้อสรุปของกรณีดังกล่าว
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2562

37.5 ภาระผูกพันเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

ณ	 วันท่ี	31	 ธันวาคม	 พ.ศ.	2562	 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันท่ีเกิดข้ึนจากค่าซ้ืออุปกรณ์ของงานก่อสร้างส�าหรับ
โครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งจ�านวน	1,183	ล้านบาท

38 อนุพันธ์ทางการเงิน

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562	และ	พ.ศ.	2561	กลุ่มกิจการมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซ่ึงมีไว้เพื่อ
ช่วยในการบริหารความเสี่ยงท่ีเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส�าหรับเจ้าหนี้ในสกุลเงิน
ตราต่างประเทศ	ดังนี้

เครื่องมือทางการเงิน 

ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	กลุ่มกิจการมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ	ดังนี้

(หน่วย : บาท/เงินตราต่างประเทศ)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราแลกเปลี่ยน

สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
สกุลเงิน ทางการเงิน ทางการเงิน ทางการเงิน ทางการเงิน อัตราซื้อ อัตราขาย

เหรียญสหรัฐอเมริกา 5,901,834 199,144,298 - 198,033,855 29.98 30.33

(หน่วย : บาท/เงินตราต่างประเทศ)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราแลกเปลี่ยน

สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
สกุลเงิน ทางการเงิน ทางการเงิน ทางการเงิน ทางการเงิน อัตราซื้อ อัตราขาย

เหรียญสหรัฐอเมริกา 160,056 265,850,389 - 170,416,973 32.28 32.61
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ข) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ณ	วันท่ี	31	 ธันวาคม	พ.ศ.	2562	กลุ่มกิจการมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซ่ึงมีไว้เพ่ือช่วยในการ
บริหารความเสี่ยงท่ีเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส�าหรับเจ้าหนี้ในสกุลเงินตราต่าง
ประเทศ	กลุ่มกิจการได้ท�าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจ�านวน	1,276	ล้านบาท	(พ.ศ.	2561	จ�านวน	
1,450	ล้านบาท)	วันครบก�าหนดช�าระเงนิของสญัญาซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ีเปิดสถานะไว้มอีายุระหว่าง	
7	วัน	ถึง	856	วัน	(พ.ศ.	2561	อายุระหว่าง	19	วัน	ถึง	809	วัน)	จ�านวนเงินในสกุลเงินบาทท่ีจะต้องช�าระและอัตรา
แลกเปลี่ยนตามสัญญาเป็นดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
	 -	อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	 	 (บาท/เหรียญสหรัฐอเมริกา) 29.97	-	30.62 32.15	-	33.23 29.97	-	30.62 32.15	-	33.23
	 -	จ�านวนเงินในสกุลเงินต่างประเทศ
	 	 (เหรียญสหรัฐอเมริกา) 2,672,880 7,621,879 2,672,880 4,780,803
	 -	จ�านวนเงินในสกุลเงินท้องถิ่น	(พันบาท) 80,434 246,603 80,434 154,890

สกุลเงินยูโร
	 -	อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	(บาท/ยูโร) 39.23	-	40.01 39.05	-	40.01 39.23	-	40.01 39.05	-	40.01
	 -	จ�านวนเงินในสกุลเงินต่างประเทศ	(ยูโร) 29,675,145 30,195,926 29,675,145 30,195,926
		 		-	จ�านวนเงินในสกุลเงินท้องถิ่น	(พันบาท) 1,183,109 1,203,504 1,183,109 1,203,504

สกุลเงินเยน
	 -	อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	(บาท/เยน) 0.278	-	0.284 - 0.278	-	0.284 -
	 -	จ�านวนเงินในสกุลเงินต่างประเทศ	(เยน) 43,659,000 - 43,659,000 -
	 -	จ�านวนเงินในสกุลเงินท้องถิ่น	(พันบาท) 12,292 - 12,292 -

ค) มูลค่ายุติธรรม

	 มูลค่ายุติธรรมเปิดเผยตามหมายเหตุฯ	ข้อ	36






