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คำถำม
1. อยากทราบความแตกต่างระหว่างงานวิศวกรรมของ ILINK และงานรับเหมาของ ITEL หน่อยครับ
- งานวิศวกรรมของ ILINK จะเป็ นงานทางด้านระบบไฟฟ้ากาลัง และเป็ นงานที่ใช้เทคโนโลยีข้ นั สู ง อาทิเช่น งาน
โครงการ Submarine Cable ซึ่ งเป็ นการวางสายเคเบิ้ลใต้ทะเล โดยสายเคเบิ้ลที่วางจะเป็ นสายสื่ อผสม ระหว่าง
ไฟฟ้าแรงสู ง 22-115kv และมีเส้นใยแก้วนาแสงฝังตัวอยูใ่ นสายเคเบิ้ล ดังกล่าวด้วย (ชื่ อทางเทคนิค “Composite
HV and Fiber Optic Cable”) ส่ วนงานรับเหมาของ ITEL จะเป็ นงานติดตั้งระบบสาย Fiber Optic เพือ่ งาน
โทรคมนาคม
2. งานโครงการใน Pipeline ที่เราจะเข้าประมูลในระยะครึ่ งปี – 1 ปี นี้ มีโครงการอะไรบ้างครับ แล้ว Submarine Cable
และ Underground คืบหน้าอย่างไรบ้างครับ
- จะมีงานจาพวก Transmission line, Submarine Cable, Underground Cable, Substation และงาน Smart City ซึ่ง
จะมีการออกประมูลอย่างต่อเนื่อง ส่ วนงาน Submarine Cable ของเกาะสมุยซึ่ งเลื่อนมากว่า 3 ปี น่าจะเปิ ดประมูล
ราว สิ งหาคม ปี นี้
3. โครงการ Submarine Cable เกาะสมุย/เกาะเต่า มีคู่แข่งเพิม่ ขึ้นอีก 1 ราย กลายเป็ นมีผเู ้ ล่น 3 ราย จากเดิม 2 ราย ทาง
บริ ษทั มีความมัน่ ใจเพียงไรว่าจะได้งาน และจะส่ งผลให้ GPM ที่คาดหวังของโครงการนี้ลดลงหรื อไม่ครับ และคาดว่า
จะทราบผลในช่วงใดครับ
- โครงการ Submarine Cable ในอดีตที่ผา่ นมาก็มีผเู ้ ข้าร่ วมประมูลมากกว่า 3 รายอยูแ่ ล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงการ
ที่มีระดับความดันไฟฟ้า 115kv นั้น ผูเ้ ข้าประมูลควรมีประสบการณ์และผลงานเป็ นที่น่าเชื่อถือได้ และคาดว่า
โครงการนี้น่าจะเปิ ดประมูลได้ในราวเดือนสิ งหาคมปี นี้
4. จากธุ รกิจที่เรามี 3 ขา 1.ขาสาย + 2.วิศวกรรม + 3.ITEL ธุ รกิจไหนจะมีโอกาสเติบโตสู งสุ ดใน 3-5 ปี ข้างหน้า เพราะ
อะไร
- ทั้ง 3 ธุ รกิจ ได้แก่ 1. ธุ รกิจจัดจาหน่ายสายสัญญาณ 2. ธุ รกิจโทรคมนาคม และ 3. ธุ รกิจวิศวกรรมและโครงการ
พิเศษ บริ ษทั ฯได้วางยุทธศาสตร์ ให้เอื้อประโยชน์และสนับสนุนซึ่ งกันและกัน ดังนั้น ทั้ง 3 ธุ รกิจจึงเป็ นความ
คาดหวังในการที่จะผลักดันให้กลุ่มบริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์ สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่ อง และมีความยัง่ ยืนตาม
Vision ขององค์กร “เติบโต ต่อเนื่ อง และยัง่ ยืน”
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5. จากการที่ ILINK เราถือหุ ้น ITEL อยู่ 60% และ ITEL กาลังจะออกวอแรนท์ออกมา ILINK เราจะแปลงสภาพ วอ
แรนท์ เพื่อคงสัดส่ วนการถือหุ น้ ITEL ที่ 60% ต่อไปหรื อไม่ค่ะ
- เนื่องจาก ILINK ถือหุ น้ ส่ วนใหญ่ใน ITEL และโดยนโยบายของ ILINK ในปั จจุบนั ก็คงยังยืนยันที่จะเป็ นผูถ้ ือหุ ้น
ใหญ่ ITEL ตลอดไป

6. ทาไม Net Profit Margin ถึงลดลงเยอะมากครับ? แล้วแนวโน้มปี นี้จะเป็ นอย่างไร?
- ผมได้ช้ ีแจงรายละเอียดในงาน Opp Day เมื่อวันที่ 13 มีนาคมนี้ ซึ่งมีรายละเอียดเชิงลึกจานวนมาก จึงอยากขอให้
กลับไปเปิ ดดูคลิปวีดีโออีกครั้ง น่าจะได้คาตอบที่ชดั เจนครับ

7. เป้า np 342 ล้าน รวมงาน รัฐสภา+Submarine+Uso2 หรื อยังครับ?
- เป้า np ที่นาเสนอยังไม่รวมงานรัฐสภา, งานSubmarine และงาน Uso2 ซึ่ง ILINK มองว่า เป็ นกรณี Challenge
เพราะยังมีความไม่แน่นอน จึงไม่ได้นามาตั้งเป้ า np ครับ

8. อยากทราบความคืบหน้าของงานโครงการที่สุวรรณภูมิครับ
- ผมอยากให้กลับไปดู Slide “Back Log of Engineering Business” ซึ่ งได้แสดงถึงความคืบหน้าและกาหนดแล้ว
เสร็ จของแต่ละโครงการไว้แล้วครับ
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9.อยากทราบสถานะปั จจุบนั ของการแก้ปัญหาในโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
- แนบเอกสาร บช.076/61/ปบ

10.ปี 2561 มีปัจจัยความเสี่ ยงอะไรบ้างที่จะไม่ทาให้เกิดตามเป้ าหมายในแต่ละธุ รกิจ
- ปั จจัยหลักคงอยูท่ ี่ธุรกิจวิศวกรรม ซึ่ งบริ ษทั ฯได้เปลี่ยนผูบ้ ริ หารสู งสุ ด และได้ให้นโยบายไปควบคุมและทากาไรจาก
โครงการในมือให้เกิดสู งที่สุด และป้ องกันความเสี่ ยงในกรณี ที่อาจเกิดปั ญหาส่ งมอบงานล่าช้า
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11. อยากให้เล่าถึงปั ญหางานโครงการในสนามบินสุ วรรณภูมิที่มีปัญหาหน่อยครับ
- ผมได้ช้ ีแจงตามเอกสารที่ บช.067/61/ปบ.
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