
 

 หมายเหตุ : หากผูจองซ้ือประสงคจะเปลี่ยนแปลงที่อยูที่ใหไว โปรดแจงการแกไขตอนายทะเบียนโดยตรง และจัดสงไปทีฝ่ายปฏิบตัิการหลักทรัพย 
เลขที ่93 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง

 ใบจองซื้อหุนสามัญ
การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทนุตอผูถือหุนเดิมของบริษัท อินเตอรลิง้ค คอมมิวนิเคช่ัน

มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 

วันที่จองซ้ือ       � 31 สิงหาคม 2559     � 1 กันยายน 2559    � 2 กันยายน
ขอมูลผูจองซื้อหุน โปรดกรอกขอความในชองดานลางนี้ใหครบถวน ชัดเจน ตัวบรรจง

เรียน  คณะกรรมการบริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ขาพเจา � นาย � นาง � นางสาว � นิติบุคคล ............................................................................................................................

� บัตรประจําตัวประชาชนเลขที ่                                                                 

ที่อยูที่สามารถติดตอไดที่บานเลขที่.....................หมูที.่...................ตรอก/ซอย

เขต/อําเภอ...........................................................จังหวัด........................

อีเมล .................................................................. 

ที่อยูตามทะเบียนบาน/ทะเบียนนิติบคุคล  � ที่อยูเดียวกับที่อยูที่สามารถติดตอได 

ถนน............................................................................. แขวง/ตําบล.........

สัญชาติ..............................................วัน/เดือน/ป เกิด (ปค.ศ.) (วันจดทะเบียนนิตบิุคคล

เลขประจําตัวผูเสียภาษี ..................................................................... ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จาย 

ขาพเจามีหุนสามัญของบริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ตามทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 

ขาพเจามีความประสงคขอจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของ บริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม

□ จองซ้ือตามสิทธิทั้งจํานวน  
□ จองซ้ือนอยกวาสิทธิ 

□ จองซ้ือเกนิกวาสิทธิ (ระบุเฉพาะจํานวนที่จองเกินสิทธิ) 

พรอมกันนี้ ขาพเจาขอสงเงินคาจองซ้ือหุนสามัญดังกลาวโดย : 

� เงินโอน   � เช็ค   � แค็ชเชียรเช็ค   � ดราฟท (ในกรณีที่สงคาจองซ้ือหุนเปนเช็ค แค็ชเชียรเช็ค และดราฟท

เลขทีเ่ช็ค ...............................................................ลงวันที ่.....................
โดยส่ังจาย “บริษัทหลักทรัพย ฟนนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) เพ่ือการจองซ้ือหุน

หากขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนดังกลาวแลว ขาพเจาตกลงใหดําเนนิการดังตอไปนี้

���� ในกรณีท่ีมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย : ใหฝากใบหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรนั้นไวในช่ือ

สมาชิกผูฝากเลขที ่             นําหุนเขาฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลกัทรัพย

เลขที่.................................................................................ซ่ึงขาพเจามีอยูกับบริษัทนั้น 

���� ในกรณีท่ีไมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย : 
���� ใหฝากใบหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรนั้นไวในช่ือ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 

หลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 เพ่ือขาพเจา (การขอถอนเปนใบหลักทรัพยในภายหลังผูจองซ้ือหุนจะตองเสียคาธรรมเนียมตามที่บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
���� ใหออกใบหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับจัดสรรนั้นไวในช่ือของขาพเจาและจัดสงใบหุนใหขาพเจาตามช่ือที่อยูที่ระบุไวขางตนทางไปรษณียลงทะเบียน โดยขาพเจายินดีมอบหมายให

สงมอบใบหุนใหแกขาพเจาภายใน 15 วัน นับจากวันปดการจองซ้ือหุน 
ในกรณีจองซ้ือเกินกวาสิทธิและขาพเจาไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญที่จองซ้ือเกินกวาสิทธิ หรือไดรับการจัดสรรไมครบถวนตามจํานวน
ธนาคาร (เฉพาะธนาคารที่มีรายช่ือดานลาง) …………………………….…..………… สาขา 
บัญชีกระแสรายวัน ดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง ทั้งนี้ ธนาคารที่สามารถเลือกใหโอนเงินเขาบัญชี 
(มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด 

ขอมูลเพ่ิมเติมสําหรับการดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA) 

� บุคคลธรรมดา : ที่อยูถาวร เลขที่............................หมูที่...............ตรอก/ซอย 

จังหวัด.................................ประเทศ..................................

� นิติบุคคล       : ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท .....................................................

- กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เปน Passive NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผูถือหุนชาวสหรัฐ 

      - กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เปน PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข 
ขาพเจามีความประสงคฝากหลักทรัพยเขาไวในบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย ขาพเจาขอรับรองวาขอความตามที่ระบุไวขางตนเปนคว
บริษัท ศูนยรับฝากฯ ไมวาดวยประการใดๆ ขาพเจายอมรับผิดและชดใชคาเสียหายใหแก บริษัท ศูนยรับฝากฯ จนครบถวน นอกจากนี้ ขาพเจารับทราบวาบริษัท ศูนย
หรือหนวยงานอื่นที่มีอํานาจตามกฎหมาย รวมทั้งหนวยงานที่มีขอตกลงกับบริษัท ศูนยรับฝากฯ ในการขอเรียกดูขอมูลดังกลาวได

ในการจองซ้ือหุนคร้ังนี้ ขาพเจา   ���� ไดรับหนังสือช้ีชวน ในรูปแบบ (� หนังสือ    

  ���� ไดรับขอมูลสรุป (รวมท้ังผูท่ีไมไดใสเคร่ืองหมายใดๆ

ในกรณีที่จํานวนเงินที่จะใชในการชําระคาจองซ้ือ ตัง้แต 700,000 บาทขึ้นไป หากผูไดรับผลประโยชนที่แทจริง
*ผูไดรับผลประโยชนที่แทจริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผูเปนเจาของทีแ่ทจริงหรือมอีํานาจควบคุมการทําธุรกรรมของ
ตามกฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑและวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลกูคาที่เกี่ยวของ

 ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจามิใชบุคคลที่ถูกหามมิใหจัดสรรหุนให ตามรายละเอียดที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวน ทั้งนี้ ขาพเจาเขาใจและยอมรับวาหากขาพเจาเขาขายเปนบุคคลตามที่ระบุไว
ซ้ือหุนคร้ังนี้ เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซ้ือของผูจองซ้ือหุนทั้งหมด
 ทั้งนี้ การจองซ้ือและการชําระเงินโดยผูจองซ้ือหุนตองเปนไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวนเพ่ือการออกและเสนอขายหุนคร้ั
เงื่อนไขดังกลาว และขาพเจายินยอมและตกลงวาจะรับซ้ือหุนสามัญจํานวนดังกลาวหรือในจํานวนตามที่
ตนเองตามเงื่อนไข ขอกําหนดและขอความใดๆ ในหนังสือช้ีชวน รวมทั้งในหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัทที่มีอยูแลวในขณะนี้ และ
 ขาพเจาตกลงและยินยอมใหสถาบันการเงิน (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย และ/หรือ นิติบุคคลอื่นใด
เกี่ยวกับผูรับประโยชนที่แทจริงของขาพเจา ใหแกผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
 

การประเมินความเส่ียงที่ยอมรับได (Suitability Test) เพ่ือการจองซ้ือหุน 
1. ขาพเจาไดผานการทําแบบประเมิน Suitability Test จากบริษัทหลกัทรัพยของผูจดัจําหนายหลักทรัพยหรือจากบริษัทหลักทรัพยอื่นมาแลวภายในระยะเวลาไมเกิน 
2. ขาพเจารับทราบระดับความเส่ียงของหุนสามัญที่ขาพเจาจะจองซ้ือนี้จากผูจัด
3. ขาพเจาไดผานขั้นตอนการดําเนนิการทําความรูจักลูกคาและตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา 
ทั้งนี้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของขาพเจาออกมาวา ขาพเจาไมเหมาะสมกับการจองซ้ือหุนในคร้ังนี้ 
ขาพเจารับทราบวา การลงทุนในหุนสามัญคร้ังนี้ไมเหมาะสมกับระดับความเส่ียงที่ขาพเจายอมรับไดตามผลประเมิน 
จําหนายและรับประกันการจําหนายไมมีหนาที่ตองรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
 
 

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุนสามัญของ

วันที่จองซ้ือ       � 31 สิงหาคม 2559     � 1 กันยายน 2559    � 2 กันยายน 

ผูจัดจําหนายไดรับเงินจาก (ช่ือตามใบจอง)  .............................................................................
เพ่ือจองซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวน .................................................................
โดยชําระเปน     � เงินโอน  � เช็ค �  แค็ชเชียรเช็ค  � ดราฟท    
เลขทีเ่ช็ค .............................................ลงวันที่ ...................................ธนาคาร

โดยหากผูจองซ้ือไดรับการจัดสรรหุนดังกลาว ผูจองซ้ือใหดําเนินการ : 
���� ฝากใบหุนในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก
���� ฝากใบหุนในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” โดยเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที ่
���� ออกใบหุนในนามผูจองซ้ือ ภายใน 15 วัน นบัจากวันปดการจองซ้ือหุน        

      

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายสามารถปฏิเสธการจองซ้ือในกรณีที่ผูลงทุนทั่วไปยังไมมีประวัติการทําและไมยินยอมทํา
Suitability Test หรือผูลงทุนรับความเส่ียงตาม Suitability Test ไดต่ํากวาหุนสามัญนี ้และไมลงนามยอมรับความเส่ียงของหุนสามัญนี้

�-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรดเลือกขอใดขอหนึ่ง  

การลงทุนในหุนยอมมีความเส่ียง
และผูจองซื้อควรอานหนังสือช้ีชวนหรือขอมูลสรุป (Executive Summary) 

หากผูจองซ้ือประสงคจะเปลี่ยนแปลงที่อยูที่ใหไว โปรดแจงการแกไขตอนายทะเบียนโดยตรง และจัดสงไปทีฝ่ายปฏิบตัิการหลักทรัพย บริษัท ศูนยรับฝากหลกัทรัพย 
ดินแดง กรุงเทพ10400 โทร. 0 2009 9000 

  เลขท่ีใบจอง

ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทนุบริษัท อินเตอรล้ิงค เทเลคอม จํากัด (มหาชน) 
การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทนุตอผูถือหุนเดิมของบริษัท อินเตอรลิง้ค คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) จํานวนไมเกิน 60,000,000 หุน 

บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 5.20 บาท เสนอขายตอผูถือหุนเดิม ในอัตราสวน 6.0404 หุนสามัญของ ILINK ตอ 

กันยายน 2559 
ผูจองซื้อหุน โปรดกรอกขอความในชองดานลางนี้ใหครบถวน ชัดเจน ตัวบรรจง 

................................................................................................ เพศ � ชาย � หญงิ

                                                                 หรือ � ใบตางดาว   � หนงัสือเดินทาง  � เลขทะเบียนนิติบคุคล เลขที.่............................................................

ซอย...............................................ถนน.................................................................

...............................รหัสไปรษณีย..............................โทรศัพท..........................................

ที่อยูเดียวกับที่อยูที่สามารถติดตอได    � ตางจากทีอ่ยูที่สามารถติดตอได (โปรดระบุ) บานเลขที.่........................หมูที.่........

................................ เขต/อําเภอ......................................จังหวัด...................................................

วันจดทะเบียนนิตบิุคคล) .....................................................อาชีพ/ประเภทธุรกิจ..................................

ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จาย     � ไมหักภาษี ณ ที่จาย  � หักภาษี ณ ที่จาย 

ตามทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2559 จํานวน ..................................... หุน มีสิทธิในการจองซ้ือหุนเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน

เทเลคอม จํากดั (มหาชน) ดังนี ้ จํานวนหุนที่จองซ้ือ (หุน) 

  

  

รวมจองซือ้ท้ังหมด   

ในกรณีที่สงคาจองซ้ือหุนเปนเช็ค แค็ชเชียรเช็ค และดราฟท จะตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบญัชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 

........................................ธนาคาร ........................................................สาขา ................................
เพ่ือการจองซ้ือหุน” Comp code : 5299 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  

หากขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนดังกลาวแลว ขาพเจาตกลงใหดําเนนิการดังตอไปนี:้ (ผูจองซ้ือหุนโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเทานั้น) 

ใหฝากใบหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรนั้นไวในช่ือ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” และดําเนินการใหบริษัท

นําหุนเขาฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลกัทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือเขาบญัชีซ้ือขายหลักทรัพยช่ือ...................................................

ซ่ึงขาพเจามีอยูกับบริษัทนั้น (ช่ือผูจองซ้ือตองตรงกับช่ือบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย มิฉะนั้นจะดําเนินการออก

รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุนเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
การขอถอนเปนใบหลักทรัพยในภายหลังผูจองซ้ือหุนจะตองเสียคาธรรมเนียมตามที่บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 

งขาพเจาและจัดสงใบหุนใหขาพเจาตามช่ือที่อยูที่ระบุไวขางตนทางไปรษณียลงทะเบียน โดยขาพเจายินดีมอบหมายให

ในกรณีจองซ้ือเกินกวาสิทธิและขาพเจาไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญที่จองซ้ือเกินกวาสิทธิ หรือไดรับการจัดสรรไมครบถวนตามจํานวนที่จองซ้ือเกินกวาสิทธิ ขอใหบริษัทฯ ดําเนินการโอนเงินสวนที่ชําระเกิน เขาบัญชี 
สาขา …………………………….……………เลขที่บัญชี………………………………….ซ่ึงมีบัญชีช่ือของขาพเจาพรอมแนบสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยหรือสําเนา 

บัญชีกระแสรายวัน ดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง ทั้งนี้ ธนาคารที่สามารถเลือกใหโอนเงินเขาบัญชี ไดแก ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด 
ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน

Foreign Account Tax Compliance (FATCA) สําหรับผูท่ีประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขท่ี 

ซอย .................................... ถนน...................................................... แขวง/ตําบล ........................

..................................รหัสไปรษณีย...........................สถานที่เกิด(จังหวัด/ประเทศ) .........................................

.............................................................................................................................. สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA (FATCA 

การถือครองของผูถือหุนชาวสหรัฐ ...........................................................................................................................

โปรดระบุหมายเลข GIIN ..........................................................................................................................................................................................................
ขาพเจามีความประสงคฝากหลักทรัพยเขาไวในบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย ขาพเจาขอรับรองวาขอความตามที่ระบุไวขางตนเปนความจริง หากการฝากหลักทรัพยเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพยกอใหเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นแก

ขาพเจายอมรับผิดและชดใชคาเสียหายใหแก บริษัท ศูนยรับฝากฯ จนครบถวน นอกจากนี้ ขาพเจารับทราบวาบริษัท ศูนยรับฝากฯ อาจเปด
หรือหนวยงานอื่นที่มีอํานาจตามกฎหมาย รวมทั้งหนวยงานที่มีขอตกลงกับบริษัท ศูนยรับฝากฯ ในการขอเรียกดูขอมูลดังกลาวได 

หนังสือ    � ซีดีรอม   � อีเมล)  ���� ไมประสงคจะรับหนังสือช้ีชวน  (รวมท้ังผูท่ีไมไดใสเคร่ืองหมายใดๆ

รวมท้ังผูท่ีไมไดใสเคร่ืองหมายใดๆ) 

ผูไดรับผลประโยชนที่แทจริง* ไมใชผูจองซ้ือ โปรดระบุ...................................................
ผูไดรับผลประโยชนที่แทจริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผูเปนเจาของทีแ่ทจริงหรือมอีํานาจควบคุมการทําธุรกรรมของลูกคา หรือบุคคลที่ลูกคาทําธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใชอํานาจควบคุมนิตบิุคคลหรือผูที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย 
ตามกฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑและวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลกูคาที่เกี่ยวของ 

สรรหุนให ตามรายละเอียดที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวน ทั้งนี้ ขาพเจาเขาใจและยอมรับวาหากขาพเจาเขาขายเปนบุคคลตามที่ระบุไว
ซ้ือหุนคร้ังนี้ เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซ้ือของผูจองซ้ือหุนทั้งหมด 

ทั้งนี้ การจองซ้ือและการชําระเงินโดยผูจองซ้ือหุนตองเปนไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวนเพ่ือการออกและเสนอขายหุนคร้ังนี้ ผูจองซ้ือหุนตกลงและรับทราบวาบริษัทฯ
ยอมและตกลงวาจะรับซ้ือหุนสามัญจํานวนดังกลาวหรือในจํานวนตามที่บริษัทฯ จัดสรรให และจะไมยกเลิกการจองซ้ือหุนสามัญนี้ และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่

งสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัทที่มีอยูแลวในขณะนี้ และ/หรือซ่ึงจะแกไขเพ่ิมเติมตอไปในภายหนาดวย
หรือ นิติบุคคลอื่นใด) ที่ขาพเจามีการทําธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับการแสดงตน และ

า ใหแกผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ทั้งนี้ เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวของ

จากบริษัทหลกัทรัพยของผูจดัจําหนายหลักทรัพยหรือจากบริษัทหลักทรัพยอื่นมาแลวภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป 
ขาพเจารับทราบระดับความเส่ียงของหุนสามัญที่ขาพเจาจะจองซ้ือนี้จากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายแลว 
ขาพเจาไดผานขั้นตอนการดําเนนิการทําความรูจักลูกคาและตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา KYC/CDD และผานการศึกษาขอมูลในเอกสารสรุปขอมูลสําคัญของหลักทรัพยหรือหนงัสือช้ีชวนเปนที่เรียบรอยแลว

ขาพเจาไมเหมาะสมกับการจองซ้ือหุนในคร้ังนี้ ขาพเจายังยืนยันและประสงคที่จะจองซ้ือหุนสามัญในคร้ังนี้ และไดลง
ขาพเจารับทราบวา การลงทุนในหุนสามัญคร้ังนี้ไมเหมาะสมกับระดับความเส่ียงที่ขาพเจายอมรับไดตามผลประเมิน Suitability Test ดังนั้น หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหุนสามัญนี้ตอไปในอนาคต ผู

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุนสามัญของบริษัท อินเตอรล้ิงค เทเลคอม จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (ผูจองซื้อ โปรดกรอกขอความในสวนนี้ดวย

กันยายน 2559   เลขที่

...............................................................................................................................................................................................
............................ หุน  ในราคาหุนละ 5.20 บาท รวมเปนเงนิ ........................................................................

ธนาคาร ..........................................สาขา .............................................................

จํากัด เพ่ือผูฝาก” เลขที่สมาชิกผูฝาก..................................บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยเลขที ่...........................…….............
โดยเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที ่600 เพ่ือขาพเจา 

         

        เจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจ .............................................................................

�  ลงช่ือ .............................................................
(……………………………………

 

และรับประกันการจัดจําหนายสามารถปฏิเสธการจองซ้ือในกรณีที่ผูลงทุนทั่วไปยังไมมีประวัติการทําและไมยินยอมทํา 
ไดต่ํากวาหุนสามัญนี ้และไมลงนามยอมรับความเส่ียงของหุนสามัญนี ้

�  ลงช่ือ .............................................................
(……………………………………

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การลงทุนในหุนยอมมีความเส่ียง 
(Executive Summary) อยางรอบคอบกอนตัดสินใจจองซื้อหุน 

บริษัท ศูนยรับฝากหลกัทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

เลขท่ีใบจอง............................................................... 

 
หุน (Pre-emptive Right) 

ตอ 1 หุนสามัญของบริษัทฯ 

หญงิ   เลขทะเบียนผูถือหุนเลขที ่........................................ 

............................................................................... 

...แขวง/ตําบล............................................................

.....................โทรศัพทเคลื่อนที.่..........................................

.............ตรอก/ซอย….................................................. 

................................................... รหัสไปรษณีย................................ 

................................................................................................... 

มีสิทธิในการจองซ้ือหุนเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน...................................หุน  

จํานวนเงนิที่ชําระ (บาท)  

จะตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบญัชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทําการ) 

..............................................  
 

และดําเนินการใหบริษัท.................................................................... 

................................................................................................................. 

ช่ือผูจองซ้ือตองตรงกับช่ือบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย มิฉะนั้นจะดําเนินการออกใบหุนในช่ือของผูจองซ้ือแทน) 

และนําหุนเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเขาบัญชีของบริษัทผูออก
) จํากัด กําหนด)  

งขาพเจาและจัดสงใบหุนใหขาพเจาตามช่ือที่อยูที่ระบุไวขางตนทางไปรษณียลงทะเบียน โดยขาพเจายินดีมอบหมายใหบริษัทฯ ดําเนินการใดๆ เพ่ือทําใหการจัดทําใบหุนและ

ที่จองซ้ือเกินกวาสิทธิ ขอใหบริษัทฯ ดําเนินการโอนเงินสวนที่ชําระเกิน เขาบัญชี (ออมทรัพย, กระแสรายวัน) 
ซ่ึงมีบัญชีช่ือของขาพเจาพรอมแนบสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยหรือสําเนา Statement 

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด 
มหาชน) และธนาคาร แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 

สําหรับผูท่ีประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขท่ี 600 (Issuer Account) 

..........................เขต/อําเภอ….............................................. 

) .........................................สัญชาติที่สอง (ถามี) .................................... 

FATCA (FATCA STATUS) (โปรดตอบแบบสอบถามตามเอกสารแนบ) 

.................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
ามจริง หากการฝากหลักทรัพยเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพยกอใหเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นแก

รับฝากฯ อาจเปดเผยขอมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ใหแกกรมสรรพากร  

รวมท้ังผูท่ีไมไดใสเคร่ืองหมายใดๆ) 

................................................................................... 
ลูกคา หรือบุคคลที่ลูกคาทําธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใชอํานาจควบคุมนิตบิุคคลหรือผูที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย 

สรรหุนให ตามรายละเอียดที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวน ทั้งนี้ ขาพเจาเขาใจและยอมรับวาหากขาพเจาเขาขายเปนบุคคลตามที่ระบุไวในขางตน ขาพเจาจะไมมีสิทธิในการจอง

บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธไมรับการจองซ้ือหากผูจองซ้ือหุนกระทําผิด
จัดสรรให และจะไมยกเลิกการจองซ้ือหุนสามัญนี้ และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่บริษัทฯ ปฏิเสธการจองซ้ือ ขาพเจายินยอมผูกพัน

กไขเพ่ิมเติมตอไปในภายหนาดวย 
ยวของกับการแสดงตน และ/หรือ การระบุตัวตนของขาพเจารวมถึงขอมูล

ทั้งนี้ เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวของ 

 และรับทราบระดับความเส่ียงที่ยอมรับไดของขาพเจาแลว  

และผานการศึกษาขอมูลในเอกสารสรุปขอมูลสําคัญของหลักทรัพยหรือหนงัสือช้ีชวนเปนที่เรียบรอยแลว 
ขาพเจายังยืนยันและประสงคที่จะจองซ้ือหุนสามัญในคร้ังนี้ และไดลงลายมือช่ือเพ่ือยืนยันในฐานะผูจองซ้ือดานลาง โดย

วามเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหุนสามัญนี้ตอไปในอนาคต ผูจัดการการจัด
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BROKER 

ผูฝากเลขท่ี ช่ือบริษัท ผูฝากเลขท่ี ช่ือบริษัท 

002 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด   030 บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 

003 บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด  (มหาชน)  032 บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด     

004 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด   034 บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

005 บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 038 บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด  (มหาชน)           

006 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด  (มหาชน) 048 บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) 

007 บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 050 บริษัทหลักทรัพย เอเอสแอล จํากัด 

008 บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด 051 บริษัทหลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด 

010 บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินช (ประเทศไทย) จํากัด   200 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

011 บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 211 บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 

013 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  213 บริษัทหลักทรัพย เอเชีย เวลท จํากัด 

014 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)  224 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

015 บริษัทหลักทรัพย แอพเพิล เวลธ จํากัด (มหาชน) 225 บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด  

016 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด  (มหาชน) 229 บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด 

019 บริษัทหลักทรัพย เคเคเทรด จํากัด 230 บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด 

022 บริษัทหลักทรัพย ทรีนิตี้ จํากัด 244 บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด 

023 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 247 บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จํากัด 

026 บริษัทหลักทรัพย ยูโอบ ีเคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 248 บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 

027 บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 924 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 

029 บริษัทหลักทรัพย กรุงศร ีจํากัด (มหาชน)   

SUB BROKER 

236 ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) 243 บริษัทหลักทรัพย เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) 

242 บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด 245 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)  329 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)  

302 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  330 ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรช่ัน จํากัด (เพ่ือตราสารหน้ี) 

303 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - ผูรับฝากทรัพยสิน 334 บริษัทหลักทรัพยเพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน) 

304 ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ แบงกิ้ง คอรปอเรช่ัน จํากัด  336 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 

305 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  337 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

308 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ือรับฝากทรัพยสิน 339 ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพยสิน) 

312 ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด  (ไทย) จํากัด (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอรแกน เชส (เพ่ือคาตราสารหน้ี) 

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 343 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

320 ธนาคารดอยซแบงก เอจี สาขากรุงเทพฯ (เพ่ือรับฝากทรัพยสิน)  345 ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) เพ่ือรับฝากทรัพยสิน 

324 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 425 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพ่ือลูกคา) 

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)   
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���
������������������������ก��������ก������������ก�������� �����!�"�"�� 
��ก$% �� &��������������'$�������ก�� ����������ก������ (N��'$��

(���)�ก$�������*����� �����+�ก�����!�"�"��,����(-� .��������/��0��+�ก1��+��+2���������ก������ ��!���+
)�ก$�������0��+�ก����������ก���������� �����!�"�"�������'$��O �!��(���2���ก��� ก

website ����2���ก��� ก.�.(. 

 
��������	
���ก����������	�������ก*���(��
� "�"�  

��'$�� �'��(����'�&� ����&�� +2�ก�� (���"�) 
�	������4��'���	�����������(��1��/!��	����'���� ILINK ������
2 ก������ 2559   

�	������4��'���	�����������(��
� "�"� ������ 7-9 ก������ 
 

 ��'$�� �'��(����'�&� ����&�� +2�ก�� (���"�) (NITEL[) 
 &� �!ก��'%������&��ก
	����� &� �!ก��#!(#�$�'%������ ��)&� �!ก����$	���*+	��
���+� ����(�#��,-	�#��� (Data Center) 
��	����7��!����	���	
	 200,000,000 ��	 %!(��;	����) 40
��)����ก=���)��
��$���(��� �!"��> �������ก����	������	��!����	&	%��$�	�$

 (1)  ��	����#��@+A����	����7��� ILINK  :  ����ก!	 60,000,
 &	ก�H��������	�������กก�����,�$����@+A����	��� ILINK 

���� �%%����%H)ก���ก�� �!"��> �� ���� ����@+��(ก��ก����(����	�����)��  
��)ก�	ก������	��� �����	����(�����	��
	��������(��ก���
&��ก���)=�=	#����

(2) ��	����#����)=�=	���
��  :  140,000,000 ��	  
� �� ��)ก�	ก������	���������	�	�	��$����	
	 (Firm Underwriting)
� ����� ��)ก�	ก������	��� (Best Effort) 
5.20  �� #����	  
1,040,000,000  �� 

ก����������	����!����ก�������
���8��*�"��� 90 ���ก������� 
��   ���	
	��	�������ก�������������������	����   -   ��	 ��%���	����

1  �� #����	 
:  1.20  ��#����	 �����%��	
H��ก��
	���@+A����	��� �!"��>

2559 ,Y������ก�  360.89 ��	 �� ��)���(
����	
	��	���
��
��$���(��� �!"��> ก��	ก����	������	&	%��$�	�$ ���	
	 

 0.72  ��#����	 �����%��	
H��ก��
	���@+A����	��� �!"��> H 
�	��� 
2559 ,Y������ก�  360.89 ��	 �� ��)���(
����	
	��	�����ก��)����ก=���)��

��$���(��� �!"��> ����ก����	������	&	%��$�	�$ ���	
	 500 

�!	�#����!$�%� ����%�� ���ก�( (���=	) 

��
	��� 1 �	� 1 
 

���
������������������������ก��������ก������������ก�������� �����!�"�"�� .����
�������������
��'$��O[) ������ 1�����	�

(���)�ก$�������*����� �����+�ก�����!�"�"��,����(-� .��������/��0��+�ก1��+��+2���������ก������ ��!���+
�!��(���2���ก��� ก.�.(. 0�����  

������ 31 �'���&� 2559 ��  

ก������ 2559 

 
&� �!ก��#!(#�$�'%������ ��)&� �!ก����$	���*+	�� 

40.00 ������	
	��	�����ก
�������ก����	������	��!����	&	%��$�	�$ 

,000 ��	  
ILINK %H)ก���ก�� �!"��> 

����@+��(ก��ก����(����	�����)��  
��)ก�	ก������	��� �����	����(�����	��
	��������(��ก���
&��ก���)=�=	#���� 

(Firm Underwriting) 

��%���	����   -    �� 

%��	
H��ก��
	���@+A����	��� �!"��> H 
�	��� 30 �!A�	��	 
��	 �� ��)���(
����	
	��	�����ก��)����ก=���)
ก����	������	&	%��$�	�$ ���	
	 300 ��	��	  

 ��#����	 �����%��	
H��ก��
	���@+A����	��� �!"��> H 
�	��� 30 �!A�	��	 
��	 �� ��)���(
����	
	��	�����ก��)����ก=���)��


500 ��	��	 (Fully Diluted) 



 

 

��������ก��ก2������&���������� ���������ก����'���!��
� ก��ก��
� ��'���&��	������������
ก��ก���	(��%���	������	����7��� �!"��&	%��$�	�$ �!���H���ก��#����
	��%�#��ก������� !̀#����	 
Ratio : P/E) '(���%���	����7�����	������	�) 
,Y��%��	
H��ก@���)ก� ก����� �!"��&
,Y����ก������� !̀����ก�  52.18 ��	 �� ��������(
����	
	��	����7�����ก��)=���)��
�������ก����	������	&	%��$�	�$
����ก�  500 ��	��	 (Fully Diluted) �)�(ก������� !̀#����	����ก�  
��$�	�$ ��#����
	��%���	#��ก������� !̀#����	��� �!"��> (��ก���
���#	 %��	
H��ก@���)ก� ก��&	�(�# '(��������!�(
�!���H�AY�@�ก��(���	!	��	&	�	�%#  �	������ก����(��ก �̀�ก!�&� �!ก��'%������,Y����;	����(���ก �!"��> ��;	����(
����(��	��������������)#���	����  ���	
'	�ก���#! '#�Y$	&	�	�%##��ก��������	����&	�d#!ก���@+ �!'�%��)	'� ��
��%��e,Y�����@�&�%
��#��ก���=����#�����+�@��	'%������&��ก
	�������!����ก�Y$	 ��)ก� ก� ก������f��� �	 �!"��> ��
'%������&��ก
	������������&� �!ก��%�� %������
��)��*��
 ��)��;	'%
&� �!ก��'%��������� �!"��> ��*�ก����&	ก���#! '#����+� ,Y���)���&�@�ก��(���	!	��	��� �!"��> �#! '#�������
	�����%�7 ��)���@�#����#����
	��%���	#��ก������� !̀#����	��� �!"��> &	�	�%#
���������ก����'���!��
� ก��ก��
� ��'
�������;	���+���)ก� ก����)��!	��%���	�����	���� �Y������ ���� 
�� ��  ,Y����;	#��(���ก��������� �!"��> �)������(�)� ��	
��)ก� �̀�ก!�%���%�Y�����&ก��%���ก� ก����)ก� �̀�ก!���� �!"��
2559 AY�
�	��� 22 �!���%� 2559 '(�������)����((��#����	�$

 
#��(���ก������ ��-� �� �� 
 �!"�� ,!�'g	�� %���+	!�%=��	 ���ก�( 
�����: www.setsmart 

�������ก-#��  �!"�� ,!�'g	�� %���+	!�%=��	 ���ก�( 
'%�������%� !�&��ก
	�������;	'%���������ก&	ก���� 
 �%%� ��)@+��)ก� ก!�ก��'��%�	�%�������	 
436.89 ��	 �� ��)����(��กก��&�ก���=��
��� 
����(�
� ,Y���#ก#�����ก �!"��> ���
*+	�����+� (Data Center) '(�����(��กก��&� �!ก��'%��������� �!"��>
�
� �
���$� SYMC ��;	 �!"���(�)� ��	&	#��(���ก������������)��*���,Y���#ก#�
�)� ��	&	#��(���ก������ ��-� �� ��
��������	����� N1������������*�ก����'���
- ก��	ก����	������	��!����	 : 

��$���(��� �!"��> �������ก����
- ����ก����	������	��!����	 : ���	
	 

��$���(��� �!"��> �������ก����	������	��!����	&	%��$�	�$
ILINK ����)�(�� �!� !̀&	ก����(�����	����7��!����	��� �!"��> #����(��
	ก��A����	&	 
���	
	 30,941,423 ��	 ,Y��%��	
H��ก
�!� !̀&	ก�����,�$���	����7��� �!"��> ,Y��#��ก� 
�	��� 
���	
	��	���@+A����	�#��)����)&=�!� !̀���,�$�

(������ : 
����9	�ก'+ (Sector) : 
�ก% �̂����+�� ����� : 

 �!"�� �!	�#����!$�%� ����%��

��������ก��ก2������&���������� ���������ก����'���!��
� ก��ก��
� ��'���&��	������������
ก��ก���	(��%���	������	����7��� �!"��&	%��$�	�$ �!���H���ก��#����
	��%�#��ก������� !̀#����	 

��%���	����7�����	������	�) 5.20  �� %!(��;	��#����
	��%�#��ก������� !̀#����	����ก�  
,Y��%��	
H��ก@���)ก� ก����� �!"��&	��  12 �(��	���@��	�� #�$��#�
�	��� 1 ก�กk�%� 2558 

��	 �� ��������(
����	
	��	����7�����ก��)=���)��
�������ก����	������	&	%��$�	�$
�)�(ก������� !̀#����	����ก�  0.10  �� 

��$�	�$ ��#����
	��%���	#��ก������� !̀#����	��� �!"��> (��ก���
���#	 %��	
H��ก@���)ก� ก��&	�(�# '(��������!�(
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&� �!ก��'%��������� �!"��> ��*�ก����&	ก���#! '#����+� ,Y���)���&�@�ก��(���	!	��	��� �!"��> �#! '#�������
	�����%�7 ��)���@�#����#����
	��%���	#��ก������� !̀#����	��� �!"��> &	�	�%# 
���������ก����'���!��
� ก��ก��
� ��'���&��	������������ 
�������;	���+���)ก� ก����)��!	��%���	�����	���� �Y������ ���� ��#����
	��%�#��ก������� !̀

��� �!"��> �)������(�)� ��	 ��)��#����
	��%�#��ก������� !̀��� �!"���(�)� ��	���
%�Y�����&ก��%���ก� ก����)ก� �̀�ก!���� �!"�� &	=�
��)�)�
�� 3 �(��	 #�$��#�
�	��� 

'(�������)����((��#����	�$ 
P/E (����
63.26 

 �!"�� ,!�'g	�� %���+	!�%=��	 ���ก�( (���=	) (lSYMCm) 35.22 

 �!"�� ,!�'g	�� %���+	!�%=��	 ���ก�( (���=	) (lSYMCm) ,Y��&� �!ก��
����������%
����-
�+� '(��		ก��&=
'%�������%� !�&��ก
	�������;	'%���������ก&	ก���� -��� ���+� ��� ��)����� &��ก�ก�����+ก%������;	��%�ก� �̀�ก!� 	!#!

��)@+��)ก� ก!�ก��'��%�	�%�������	 ������(�
� 1,319.45  ��	 ��&	�n 2558 &	�H)��� �!"��> ������(�
� 
����(��กก��&�ก���=��
��� ( �!ก��'%������) ��� SYMC &	�n 2558 

,Y���#ก#�����ก �!"��> ���	�ก��ก&� �!ก��'%��������
 ��������A&� �!ก��#!(#�$�'%��������)&� �!ก����$	���
'(�����(��กก��&� �!ก��'%��������� �!"��> &	�n 2558 %!(��;	����) 

��;	 �!"���(�)� ��	&	#��(���ก������������)��*���,Y���#ก#�����ก �!"��> ����)������(
��-� �� �� 

1������������*�ก����'���[ ���0��('� Silent Period :  
: ���	
	 24,999,600 ��	 %!(��;	����) 5.00 ������	
	��	�����ก��)����ก=���)��

�������ก����	������	��!����	&	%��$�	�$  
���	
	 55,941,023 ��	 %!(��;	����) 11.19 ������	
	��	�����ก��)����ก=���)��
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	��	(��ก���
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�  SET              �mai 
��%'	'���   
�  profit test �  market capitalization test 

�!	�#����!$�%� ����%�� ���ก�( (���=	) 
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	��� 1 �	� 2 
 

��������ก��ก2������&���������� ���������ก����'���!��
� ก��ก��
� ��'���&��	������������: 
ก��ก���	(��%���	������	����7��� �!"��&	%��$�	�$ �!���H���ก��#����
	��%�#��ก������� !̀#����	 (Price to Earnings 

 �� %!(��;	��#����
	��%�#��ก������� !̀#����	����ก�  49.83 ���� 
2558 AY� 30 �!A�	��	 2559 

��	 �� ��������(
����	
	��	����7�����ก��)=���)��
�������ก����	������	&	%��$�	�$

��$�	�$ ��#����
	��%���	#��ก������� !̀#����	��� �!"��> (��ก���
���#	 %��	
H��ก@���)ก� ก��&	�(�# '(��������!�(
�!���H�AY�@�ก��(���	!	��	&	�	�%#  �	������ก����(��ก �̀�ก!�&� �!ก��'%������,Y����;	����(���ก �!"��> ��;	����(
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&	�H)��� �!"��> ������(�
� 
2558 %!(��;	����) 97.76 ���
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���� ������ก����ก��1������������ก������
 �!"�� �!	�#����!$�%� ����%�� ���ก�( 

��� '%��������� �̀�ก!� (lReorganizationm) 
��;	@+&� �!ก���%�������'��%�	�%�'(��(�� & �	�7�#��)ก� ก!�ก��'��%�	�%��
��ก���	�ก��	%H)ก���ก��ก��ก�)�������� ก!�ก��'����*	���)ก!�ก��'��%�	�%�����=�#! 
&� �!ก��'%������'��%�	�%���)���'%������&��ก
	����� 
 �!"��> ��;	'%������,Y��@��@��	�)�
���'%���������ก#����	������ก���A�g������)��*��
��������)��	�������#����	���A		@��	����ggw�
�
� 75 ����
�(���
��)��* (H 
�	��� 30 
&� �!ก���=����$	���(�#��,-	�#��� (Data Center)
1. ก��*����'ก��b&��������+��!�����������&�����-���� 

 �!"��> &� �!ก��'%������
�������������+�%
����-
�+� 
 �!"��> '(��� �!ก��#���x (��	�$ 
1.1 Interlink MPLS IP-VPN 

Switching (MPLS) ,Y�����&��#��)��(ก���=����#����;	
��)��������Aก���	(���(� %
�����%�7������+�#����)���ก��&=��	 
@+&= �!ก�������%
��#��ก���=����#�����+�

1.2 Interlink Wavelength ��;	 �!ก���� 
(DWDM) ,Y����;	ก��������+� 	�%� !$�&��ก
	�����'(�&=
! �̀������+��� 	���� x =�
�%
����
%���	 �Y����&�
�����A��!����(%
�������A&	ก��������+����	
	��ก������x ก�	 
@+&= �!ก�������%
��#��ก���=����#�����+��)�
�����(#����( ��)��%
��#��ก��=�����77�H�	�(&�7�

1.3 Interlink Dark Fiber ��;	 �!ก���=����#�����+�'(�
#	���#��ก���('(��!��) �
�AY������;	@+�� @!(=� &	ก�� �!�����(ก��'%�����������$���( ,Y������)������ ก����
@+&= �!ก�������%
��#��ก���=����#�����+��)�
�����(#����(��)��%
��#��ก��=�����77�H�	�(&�7� �
���$���
 �%��ก�����) �!�����(ก��'%��������;	

1.4 Interlink IPLC ��;	ก��&� �!ก��
����������%
����-
�+�������=����#��&	��ก"H)��(#����( 
'%������ Interlink Fiber Optic 

 �!"�� �!	�#����!$�%� ����%��

��(/	
� ��&�ก��*"���'� +2������'����&�����+ *"� 
(�������) 
284.98 

����	&	ก����� ������)������)�!� !̀������'%������ 50.00 
 

����	&	ก����(#�$� �!"����
���	���������*+	��(�#��,-	�#��� 70.00 
 600.00 

ก��������!	�f	@�&	��#�����#���ก
������) 40 ���ก������� !̀��ก� ก����!	�}��)ก!�ก����� �!"��> &	�#��)�n 
�������ก����ก��"���!	�(	!#! �%%���)ก����(�����	������#��กk���� �������ก-#��  �!"��> ����!���H�������!	

'(��)�Y$	��+�ก� @���)ก� ก�� ����%�������ก����!	 ��)%
�������;	&	ก��&=��;	
��)�@	ก������ �̀�ก!�&	�	�%# �
�AY���
)�*�"eก!� 

���� ������ก����ก��1������������ก������ 
 �!"�� �!	�#����!$�%� ����%�� ���ก�( (���=	) (l �!"��>m) ก��#�$������
�	��� 3 �ก��%� 2550  '(���(#�$��Y$	#��	'� ��ก��

lReorganizationm) ��� �!"�� �!	�#����!$�%� %���!
	!�%=��	 ���ก�( (���=	) (lILINKm) 
��;	@+&� �!ก���%�������'��%�	�%�'(��(�� & �	�7�#��)ก� ก!�ก��'��%�	�%��  ��� 3 ��)�����'%��������;	���#	��� 
��ก���	�ก��	%H)ก���ก��ก��ก�)�������� ก!�ก��'����*	���)ก!�ก��'��%�	�%�����=�#! (ก��=
&� �!ก��'%������'��%�	�%���)���'%������&��ก
	����� (Fiber Optic Network) ,Y��'%������ Interlink  Fiber Optic  
 �!"��> ��;	'%������,Y��@��@��	�)�
���'%���������ก#����	������ก���A�g������)��*��� �
���$���	������ก ��	���
��������)��	�������#����	���A		@��	����ggw� �����A&� �!ก��%�� %�����$	������
ก������> ��!�H~� ��)����
�(#���x 

30 ��"��	 2559) 	�ก��ก	�$  �!"��> ���&� �!ก��#!(#�$�'%������'��%�	�%� ��)
Data Center) '(�������)����( �!ก����� �!"��> (��	�$ 

ก��*����'ก��b&��������+��!�����������&�����-���� (Data Service) 
&� �!ก��'%������
�������������+�%
����-
�+� (Data Service) '(�&='%������ Interlink Fiber Optic

 ��;	 �!ก���� ������+������ก�����@��	���+�(
���%'	'��� 
,Y�����&��#��)��(ก���=����#����;	'%��������
	#�
�����	��!� (Virtual Private Network: VPN) 

��������Aก���	(���(� %
�����%�7������+�#����)���ก��&=��	 (Class of Service)
@+&= �!ก�������%
��#��ก���=����#�����+�������( 

��;	 �!ก���� ������+��	�(&�7� (
���%'	'��� Dense Wavelength Division Multiplexing 
,Y����;	ก��������+� 	�%� !$�&��ก
	�����'(�&=
! �̀������+��� 	���� x =�
�%
����
%���	 �Y����&�

�����A��!����(%
�������A&	ก��������+����	
	��ก������x ก�	 	'%������&��ก
	�����
@+&= �!ก�������%
��#��ก���=����#�����+��)�
�����(#����( ��)��%
��#��ก��=�����77�H�	�(&�7�

��;	 �!ก���=����#�����+�'(�@+&= �!ก�������A����ก��%'	'��������� ก���� 
#	���#��ก���('(��!��) �
�AY������;	@+�� @!(=� &	ก�� �!�����(ก��'%�����������$���( ,Y������)������ ก����
@+&= �!ก�������%
��#��ก���=����#�����+��)�
�����(#����(��)��%
��#��ก��=�����77�H�	�(&�7� �
���$���
 �%��ก�����) �!�����(ก��'%��������;	���#	��� 

��;	ก��&� �!ก��
����������%
����-
�+�������=����#��&	��ก"H)��(#����( 
Interlink Fiber Optic &	��)��*���������+�!��%#���x ���
'�ก ����)������ ก����@+&= �!ก�������%
��

�!	�#����!$�%� ����%�� ���ก�( (���=	) 

��
	��� 1 �	� 3 
 

 � � ����ก��*"���'�
b��
� ��% 
���&	 �n 2560 

���&	�#������� 2 �n 
2560 

���&	 �n 2560 
���&	�n 2559 

��ก� ก����!	�}��)ก!�ก����� �!"��> &	�#��)�n 
����!���H�������!	�f	@�

'(��)�Y$	��+�ก� @���)ก� ก�� ����%�������ก����!	 ��)%
�������;	&	ก��&=��;	

'(���(#�$��Y$	#��	'� ��ก��
lILINKm) �������)ก� �̀�ก!�

��)�����'%��������;	���#	��� 
ก��=.) ,Y���	�7�#&� �!"��> 
Interlink  Fiber Optic  ���
�
���$���	������ก ��	���

%�� %�����$	������
ก������> ��!�H~� ��)����
�(#���x 
	�ก��ก	�$  �!"��> ���&� �!ก��#!(#�$�'%������'��%�	�%� ��)

Interlink Fiber Optic ���

�����ก�����@��	���+�(
���%'	'��� Multi-Protocol Label 
Virtual Private Network: VPN) 

Class of Service) ����)������ ก����

Dense Wavelength Division Multiplexing 
,Y����;	ก��������+� 	�%� !$�&��ก
	�����'(�&=
! �̀������+��� 	���� x =�
�%
����
%���	 �Y����&�

	'%������&��ก
	����� ����)������ ก����
@+&= �!ก�������%
��#��ก���=����#�����+��)�
�����(#����( ��)��%
��#��ก��=�����77�H�	�(&�7� 

����A����ก��%'	'��������� ก���� ������+����
#	���#��ก���('(��!��) �
�AY������;	@+�� @!(=� &	ก�� �!�����(ก��'%�����������$���( ,Y������)������ ก����
@+&= �!ก�������%
��#��ก���=����#�����+��)�
�����(#����(��)��%
��#��ก��=�����77�H�	�(&�7� �
���$���

��;	ก��&� �!ก��
����������%
����-
�+�������=����#��&	��ก"H)��(#����( (Point to Point) @��	
&	��)��*���������+�!��%#���x ���
'�ก ����)������ ก����@+&= �!ก�������%
��



 

 

#��ก���=����#�����+��)�
�����(
��)��*��� 

2. ก��*����'ก��('�(��b&������b��&���&�
��;	ก��&� �!ก��#!(#�$�'%������'��%�	�%� �  %� 
��� #�$��#�ก��&� �!ก��(�	ก��&�%����Yก"� ��ก�   
(���	!	ก��#!(#�$�'%����������ก���
���ก� �)  �������%
����-
�+� ,Y����;	ก��
�=���
=�7��� �%��ก�&	ก��#!(#�$�'%������'��%�	�%���� �!"��> 
��)ก� �̀�ก!�&� �!ก��(�	ก�����������)'�

3. ��'ก���!������(���.-��(��� (Data Center)
��;	ก��&� �!ก����$	���&	*+	���� ��ก���+� 
Center ��)��� TIER 3 ��)&� �!ก��#��( 
3.1 Co-Location ��;	 �!ก������+ก%�

�%������,!��g�
�������+ก%�&	��$	�����
	#�
������ �!"��> ��(�#�����
��;	ก���}��)������ �+ก%��#��)��� 
�)  #���x ��� Interlink Data Center
'(������
!*
ก���� �!"��> %����w��)
�� �ก���f7�� ��)&� �!ก�����(�	��%	!%#��( 

3.2 Virtual Server ��;	 �!ก��&��=���,!��g�
��������	%�H����+� 
RAM Hard Disk �)  ��! �#!ก�� #��(�	'���ก��ก��&=��	 ��)�����!�%=��	#���x �(������!��)#��%
��
#��ก�� �Y����&���%
����(����	&	ก��&=��	��)����� ก������ก�(�(������)(
ก��)�
(��-


3.3 Disaster Recovery Service 
�ก!(��#���(��� ������#�ก��H�}�ก�}!	 '(��+ก%������A��� ������	%
��#��ก�����&	*+	�����������+��(#��
%
��#��ก��  
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3.01 23.91 115.73 48.98 124.92 28.59

- - 2.80 1.19 24.67 5.65
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1.83 14.55 2.62 1.11 7.08 1.62
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�.&.-�'.�. 2559 
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14 188.97 53.26 

59 139.48 39.31 

65 25.31 7.13 
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62 1.06 0.30 
00 354.82 100.00 
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ก���ก����������	����'���	� ����ก����������	����'���	�
+2�����	�� �����  +2�����	��

���ก�( (���=	)1) 299,999,300 99.99977 299
 100 0.00003  
 100 0.00003  
 100 0.00003  
 100 0.00003  
 100 0.00003  

100 0.00003 
100 0.00003 

300,000,000 100.00 300
ILINK #����(��
	ก��A����	 Pre-Emptive Right 
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100 0.00002 
100 0.00002 
100 0.00002 
100 0.00002 
100 0.00002 
100 0.00002 
100 0.00002 

300,000,000 60.00 
60,000,000 12.00 
140,000,000 28.00 
500,000,000 100.00 
�!���%� 2559 
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8.83 
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1.37 
1.02 
0.99 
0.83 
0.74 
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%
����������กก����������A#!(#�$�'%�������%� !�&��ก
	����� 
%
����������ก%
���������������������(��ก �̀�ก!�&� �!ก��#!(#�$�'%������ 
%
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ก� ��77��=�����(!	��%��(�#��,-	�#��� 
%
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 �!"����� 
�ก���
ก� #��(��������� ก��,�$������	����7��� �!"��> 

���2���'���������'$��O �2����������4"�
f 2556- 2558 �� ��� 6 ��!����ก

f 2556 
f 2557 
f 255

(��	 ��) 750.29 1,846.52 2,432.59
(��	 ��) 465.35 1,553.04 2,107.57
(��	 ��) 284.94 293.48 


f 2556 
f 2557 
f 2558 �

(��	 ��) 12.57 236.25 436.89 
(��	 ��) 26.68 216.31 357.22 
(��	 ��) (16.09) 8.72 30.67 
( ��/��	) (5.36) 2.91 0.10 

(����) 1.63 5.29 6.48 
(%) (4.09) 0.67 1.43 

ROE)  (%) (10.19) 3.01 9.92 
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f 2558-2559 
2558 �.&. - �'.�. 

2559 
2,432.59 2,696.81 
2,107.57 2,335.92 
325.02 360.89 

�.&. - �'.�. 
2558 

�.&. - �'.�. 
2559 

181.26 354.82 
161.23 310.00 
14.36 35.87 
0.05 0.12 

- 6.47 
- 2.80 
- 20.92 



 

 

&2��9'����ก����ก��j�� ก����'��� 1�ก���2���'����

1�ก���2���'���� 
&	�n 2556-2558  �!"��> ������(�
����	
	 

#�����(�  ,Y������(�
���� �!"��> &	�n 
98.38 ��)����) 1.62 #�����(�  

 �!"��> ������(��กก��&� �!ก����;	���	
	
���	
	 429.81 ��	 ��&	�n 2558 ,Y��
'%������ ��)����(��กก��&� �!ก����$	���(�#��,-	�#��� ,Y��%!(��;	��(��
	����) 
�������(��กก��&� �!ก��&	�n 2558 

 �!"��> ������(��ก��&� �!ก��'%������
���	
	 280.22 ��	 �� #�����(�  �	������ก
2557-2558 �����&�'%��������� �!"��> %�� %�����$	�����ก�Y$	 �
���$���!����	�������������=����#��������+ก%���!����ก�Y$	 
���&� �!"��> ������(�����!���Y$	#�����	
	��77�&� �!ก��'%�����

&	�n 2556-2558  �!"��> ������(��กก��&� �!ก��#!(#�$�'%������
��)���	
	 124.93 ��	 �� #�����(� 
#!(#�$�'%������'��%�	�%�&��ก��+ก%���) ����(��กก��&� �!ก���=����#��'%�������+ก%����ก� '%��������� �!"��>
����(��กก��&� �!ก��#!(#�$�'%��������!���Y$	�������	�����%�7 
Optical Fiber Cable ���ก���ggw�	%���
�
'��%�	�%����@+&� �!ก��'��*�����%����	�������	Y��
�=����#��'%����������+ก%����ก� '%��������� �!"��> ��!����ก�Y$	 

&	�n 2557  �!"��> ������(��กก��&� �!ก���=����$	���(�#��,-	�#��� ����ก�  
�������!	��ก ILINK ������(��	#���%� 2557
��;	 24.67 ��	 �� �	������ก&	�n 2558 
���+ก%����&= �!ก����!���Y$	��ก����) 36 

 �!"��> ��#	��	��กก��&� �!ก�� ���	
	 
290.77 ��	 ��&	�n 2558 ���@�&� �!"��> ����#��ก������$	#	����ก� ����) 
#�����(�  '(���#��ก������$	#	��� �!"��> ��!���Y$	�����#���	������;	@�����ก&	�n 
�ก��+ก%����&���e�	�+ก%����	
		�� 
'%�������	�(&�7�&	�n 2557-2558 ��) �!ก��

%��&=�����
���� �!"��> ��)ก� (
� %��&=����&	ก��&� �!ก�� %��&=����&	ก�� �!��� %��&=�������	 ��)#	��	
���ก����!	 '(� �!"��> ��%��&=�����
�&	�n 
��	 �� %!(��;	��(��
	����) 147.81
 �!"��> �(��&	�n 2557 �	������ก  �!"��> �����A�� �+����(ก��&� �!ก��'%�������(�#-��n��)������(��กก��&� �!ก��
#!(#�$�'%��������!���#!� ������ &	�n 2558 
��(��	��ก��#����ก������	��!���Y$	 ��)��#	��	���ก����!	��!���Y$	

��ก@�ก��(���	!	��	���ก���
�����#	 ���&�&	�n 
���	
	 8.72 ��	 �� ��)���	
	 30.
����) 7.02 #�����(�   

������ �
( 6 �(��	��ก�n 2559 
����(��กก��&� �!ก�� ��)����(���	 %!(��;	��(��
	����) 
2559  �!"��> ������(��กก��&� �!ก����;	���	
	 

 �!"�� �!	�#����!$�%� ����%��

&2��9'����ก����ก��j�� ก����'��� 1�ก���2���'���������'$��O 

 
������(�
����	
	 12.57 ��	 �� ���	
	 236.25 ��	 �� ��)���	
	 

#�����(�  ,Y������(�
���� �!"��> &	�n 2558 ��)ก� (
�����(��กก��&� �!ก�� ��)����(���	 %!(��;	��(��
	����) 

 �!"��> ������(��กก��&� �!ก����;	���	
	 10.74 ��	 �� &	�n 2556 ���	
	 233.63 
,Y�������A� ���(��;	����(��กก��&� �!ก��'%������ ����(��กก��&� �!ก��#!(#�$�

'%������ ��)����(��กก��&� �!ก����$	���(�#��,-	�#��� ,Y��%!(��;	��(��
	����) 65.19 ����) 
 

 �!"��> ������(��ก��&� �!ก��'%������&	�n 2556-2558 ���	
	 7.74 ��	 �� ���	
	 
�	������ก  �!"��> ��!��&� �!ก��&	�(��	�!A�	��	 2556 ��)����'%��������!���#!�

�����&�'%��������� �!"��> %�� %�����$	�����ก�Y$	 �
���$���!����	�������������=����#��������+ก%���!����ก�Y$	 
���	
	��77�&� �!ก��'%�����������!���+��Y$	 

 �!"��> ������(��กก��&� �!ก��#!(#�$�'%���������	
	 3.00 ��	 �� 
#�����(�  '(�����(��กก��&� �!ก��#!(#�$�'%������ � ����;	 2 

#!(#�$�'%������'��%�	�%�&��ก��+ก%���) ����(��กก��&� �!ก���=����#��'%�������+ก%����ก� '%��������� �!"��>
��!���Y$	�������	�����%�7 &	�n 2557 �	������ก  �!"��> �(�� ��	'%��ก��#!(#�$� 

���ก���ggw�	%���
� ��)������ �n 2558  �!"��> �(�� ��	 �!ก��ก��������)��� ����������77�H
'��%�	�%����@+&� �!ก��'��*�����%����	�������	Y����!���#!� ��)ก� ก� ������(��กก��&� �!ก��#!(#�$�'%������

 '%��������� �!"��> ��!����ก�Y$	  
 �!"��> ������(��กก��&� �!ก���=����$	���(�#��,-	�#��� ����ก�  2.80 ��	 ��

2557 ��)&	�n 2558  �!"��> ������(��กก��&� �!ก���=����$	���(�#��,-	�#���
2558  �!"��> �����A�� �+����(��กก��&� �!ก���+ก%��(�#-��n ��)ก� ก� ก����� �!"��>
36 ��;	����) 94 �����$	���(�#��,-	�#��� 

#	��	��กก��&� �!ก�� ���	
	 9.33 ��	 ��&	�n 2556 ���	
	 182.70 ��	 ��&	�n 
���@�&� �!"��> ����#��ก������$	#	����ก� ����) 13.11 ����) 21

'(���#��ก������$	#	��� �!"��> ��!���Y$	�����#���	������;	@�����ก&	�n 2556  �!"��> ��!����o(&� �!ก��
 ��)�(��!���Y$	�����#���	����&	�n 2557-2558 �
���$�������(��กก��&�

��) �!ก����$	���(�#��,-	�#��������!��&� �!ก��&	=�
������n 2557
�
���� �!"��> ��)ก� (
� %��&=����&	ก��&� �!ก�� %��&=����&	ก�� �!��� %��&=�������	 ��)#	��	

���ก����!	 '(� �!"��> ��%��&=�����
�&	�n 2556-2558 ���	
	 18.58 ��	 �� ���	
	 46.56 ��	 �� ��)���	
	 
81 ����) 19.71 ��)����) 24.18 �������(�
�#�����(�  

�	������ก  �!"��> �����A�� �+����(ก��&� �!ก��'%�������(�#-��n��)������(��กก��&� �!ก��
2558 ��(��
	%��&=�����
���� �!"��> ��!���Y$	�	������ก  �!"��> ��%��&=�������	,Y���(�ก� 

��(��	��ก��#����ก������	��!���Y$	 ��)��#	��	���ก����!	��!���Y$	 
��ก@�ก��(���	!	��	���ก���
�����#	 ���&�&	�n 2556-2558  �!"��> ��@�ก������� !̀���	
	 

.67 ��	 �� #�����(�  ,Y��%!(��;	��#��ก������� !̀����) (127

2559  �!"��> ������(�
����	
	 354.82 ��	 ��,Y������(�
���� �!"��> ��)ก� (
�
����(��กก��&� �!ก�� ��)����(���	 %!(��;	��(��
	����) 99.70 ��)����) 0.30 #�����(�  '(������� �
( 

 �!"��> ������(��กก��&� �!ก����;	���	
	 353.76 ��	 �� '(�� ����;	����(��ก��&� �!ก��'%������ ���	
	 

�!	�#����!$�%� ����%�� ���ก�( (���=	) 

��
	��� 1 �	� 7 
 

��	 �� ��)���	
	 436.89 ��	 �� 
��)ก� (
�����(��กก��&� �!ก�� ��)����(���	 %!(��;	��(��
	����) 

63 ��	 ��&	�n 2557 ��)
��;	����(��กก��&� �!ก��'%������ ����(��กก��&� �!ก��#!(#�$�

��) 29.06 ��)����) 5.74 

��	 �� ���	
	 115.10 ��	 �� ��)
��)����'%��������!���#!�&	�n 

�����&�'%��������� �!"��> %�� %�����$	�����ก�Y$	 �
���$���!����	�������������=����#��������+ก%���!����ก�Y$	 

��	 �� ���	
	 115.73 ��	 �� 
2 ��
	�(�ก� ����(��ก��

#!(#�$�'%������'��%�	�%�&��ก��+ก%���) ����(��กก��&� �!ก���=����#��'%�������+ก%����ก� '%��������� �!"��> '(�
 �!"��> �(�� ��	'%��ก��#!(#�$� ADSS 

ก��������)��� ����������77�H
��กก��&� �!ก��#!(#�$�'%�����������

��	 �� �	������ก �(�� '�	
 �!"��> ������(��กก��&� �!ก���=����$	���(�#��,-	�#�����!���Y$	

 �!"��> �����A�� �+����(��กก��&� �!ก���+ก%��(�#-��n ��)ก� ก� ก����� �!"��> 

��	 ��&	�n 2557 ��) ���	
	 
21.80 ��) ����) 32.35 
��!����o(&� �!ก��'%������

�
���$�������(��กก��&� �!ก��#!(#�$�
2557 

�
���� �!"��> ��)ก� (
� %��&=����&	ก��&� �!ก�� %��&=����&	ก�� �!��� %��&=�������	 ��)#	��	
��	 �� ��)���	
	 105.65 

 ��(��
	%��&=�����
����
�	������ก  �!"��> �����A�� �+����(ก��&� �!ก��'%�������(�#-��n��)������(��กก��&� �!ก��

���ก  �!"��> ��%��&=�������	,Y���(�ก� 

��� !̀���	
	 (16.09) ��	 �� 
127.99) ����) 3.69 ��)

��	 ��,Y������(�
���� �!"��> ��)ก� (
�
#�����(�  '(������� �
( 6 �(��	��ก�n 

��	 �� '(�� ����;	����(��ก��&� �!ก��'%������ ���	
	 



 

 

188.97 ��	 �� ����(��กก��&� �!ก��#!(#�$�'%���������	
	 
�,-	�#��� ����ก�  25.31 ��	 �� ,Y��%!(��;	��(��
	����) 
'(�����(��ก��&� �!ก��'%������ �#! '#��!���Y$	
'%������&�%�� %�����$	�����!���Y$	��;	 
156.97 ��ก�
(�(��
ก�	����nก��	 �	������ก
��77�H'��%�	�%���!���#!� ��)������ 
�(��
ก�	����nก��	 �	������ก&	�
(	�$  �!"��> �(&� �!ก����$	���(�#��,-	�#����ก��+ก%�&	��(��
	����+�AY�����) 
(�#��,-	�#�����
 ������ �
( 6 �(��	��ก�n 
114.69 ��	 �� ���@�&� �!"��> ����#��ก������$	#	����ก� ����)
34.97 �	������ก��#��ก������$	#	�����	#!(#�$�'%����������(�� 
��(��
	����) 17.55 �������(�
� &ก��%���ก� �
(�(��
ก�	����nก��	

 
j�� ���ก����'� 

H �!$	�n 2556-2558 ��)�!$	�#����
1,846.52 ��	 �� ���	
	 2,432.59 ��	 �� 
�(�ก� �+ก�	�$ก��%� ��)�!	������A�
���)���ก�H�'%������'��%�	�%� '(�&	
���ก���!	������������%�7(��ก���
#���!	�������
�%!(��;	����) 
 �!"���> �(�ก� '%��������)���ก�H�'%������'��%�	�%����ก��������)#!(#�$�
%�� %��������
��)��* 

H �!$	�n 2556-2558 ��)�!$	�#������� 
��	 �� ���	
	 2,107.57 ��	 �� ��) ���	
	 
#���	������ก%
��#��ก����!	��	&	ก������'%
ก!�ก������ก���
���ก�	  

&	�n 2556  �!"��> ��ก����!����	���	
	 
���	
	 30 ��	 �� ��;	���	
	 300 ��	 �� �������ก-#�� �!"��> ��@���(��	� -(���-��
������� �n���	
	 
 �� ���&���
	���@+A����	��� �!"��> H �!$	�n 
���	
	 293.48 ��	 �� ��!���Y$	��ก@�ก��(���	!	ก�� �!"��> ,Y����ก����� -(���-��
������� �n���	
	 
�!$	�n 2558  �!"��> ����
	���@+A����	���	
	 
31.54 ��	 �� ��)������ &	�
( 6 �(��	��ก���
��� �!"��> H �!$	�#������� 2 ����n 2559 

 

��ก���	�������9� 
"!�� : 	��H�e	�� �	�	#�����
  ก���ก��@+��(ก��
������� :   48 ,����������� A		��=(��!�"ก ��
������		�ก ��#�
��
�� ก������> 
b��)���� :  0-2693-1122  
b����� : 0-2693-1398 

 

 �!"�� �!	�#����!$�%� ����%��

��	 �� ����(��กก��&� �!ก��#!(#�$�'%���������	
	 139.48 ��	 �� ��)����(��กก��&� �!ก���=����$	���(�#�
��	 �� ,Y��%!(��;	��(��
	����) 53.42 ����) 39.43 ��)����) 7.15 �������(��กก��&� �!ก��  

�#! '#��!���Y$	����) 62.74 ��ก�
(�(��
ก�	����nก��	 �	������ก �!"��> ��ก������
	��;	 75 ����
�(���
��)��* ����(��กก��&� �!ก��#!(#�$�'%�������#! '#��!���Y$	����) 
�	������ก��	'%��ก��#���	������ก�n�����
 ��)�(�� ��	&� �!ก��ก��������)��� ��������

��)������ ����(��กก��&� �!ก����$	���(�#��,-	�#����#! '#��!���Y$	
�(��
ก�	����nก��	 �	������ก&	�
(	�$  �!"��> �(&� �!ก����$	���(�#��,-	�#����ก��+ก%�&	��(��
	����+�AY�����) 

�(��	��ก�n 2559  �!"��> ��#	��	��กก��&� �!ก�����	
	 247
���@�&� �!"��> ����#��ก������$	#	����ก� ����) 29.98 �(����ก�
(�(��
ก�	����nก��	

�	������ก��#��ก������$	#	�����	#!(#�$�'%����������(�� ��) �!"��> ��%��&=�����
����	
	 
&ก��%���ก� �
(�(��
ก�	����nก��	 ,Y�����&� �!"��> ��ก������� !̀����ก�  

��)�!$	�#������� 2 ����n 2559  �!"��> ���!	�������
����	
	 750
��	 �� ��)���	
	 2,696.81 ��	 �� #�����(�  ,Y���!	������������%�7��� �!"��> 

�(�ก� �+ก�	�$ก��%� ��)�!	������A�
���)���ก�H�'%������'��%�	�%� '(�&	 H �!$	�#�������  ���
���ก���!	������������%�7(��ก���
#���!	�������
�%!(��;	����) 4.30 ��)����) 82.67 #�����(� 

'%��������)���ก�H�'%������'��%�	�%����ก��������)#!(#�$������#���	������ก�n���������ก��&� �!ก��

��)�!$	�#������� 2 ����n 2559  �!"��> ���	�$�!	�
����	
	 465.35 ��	 �� ���	
	 
��) ���	
	 2,335.92 ��	 �� #�����(�  ��$�	�$ �	�$�!	�
���� �!"��> ��!���Y$	�����

#���	������ก%
��#��ก����!	��	&	ก������'%��������� �!"��> ��)ก�  (
���!	ก+�����ก�A� �	ก����!	 ��)��!	ก+�����ก

 �!"��> ��ก����!����	���	
	 270 ��	 �� ���&���	�����ก��)����ก=���)��
��� �!"��> ��!���Y$	��ก
��	 �� �������ก-#�� �!"��> ��@���(��	� -(���-��
������� �n���	
	 

 �� ���&���
	���@+A����	��� �!"��> H �!$	�n 2556 �����	
	 284.94 ��	 �� H �!$	�n 2557  �!"��> ����
	���@+A����	
��	 �� ��!���Y$	��ก@�ก��(���	!	ก�� �!"��> ,Y����ก����� -(���-��
������� �n���	
	 

 �!"��> ����
	���@+A����	���	
	 325.02 ��	 �� ��;	@���กก����� �!"��> ��ก����� -(���-��
������� �n���	
	 
�(��	��ก����n 2559  �!"��> ��ก������� !̀���	
	 35.87 ��	 �� ���&���
	���@+A����	
2559 �����	
	 360.89 ��	 ��  

	��H�e	�� �	�	#����� 
ก���ก��@+��(ก�� 

,����������� A		��=(��!�"ก ��
������		�ก ��#�
��
�� ก������> 

�!	�#����!$�%� ����%�� ���ก�( (���=	) 

��
	��� 1 �	� 8 
 

��	 �� ��)����(��กก��&� �!ก���=����$	���(�#�
�������(��กก��&� �!ก��  

�	������ก �!"��> ��ก������
����(��กก��&� �!ก��#!(#�$�'%�������#! '#��!���Y$	����) 

�(�� ��	&� �!ก��ก��������)��� ��������
��!���Y$	�������	�����%�7��ก�
(

�(��
ก�	����nก��	 �	������ก&	�
(	�$  �!"��> �(&� �!ก����$	���(�#��,-	�#����ก��+ก%�&	��(��
	����+�AY�����) 85 �����$	���
247.72 ��	 �� ��!���Y$	��ก 

�(����ก�
(�(��
ก�	����nก��	 ,Y����+��������) 
 �!"��> ��%��&=�����
����	
	 62.28 ��	 �� %!(��;	

���&� �!"��> ��ก������� !̀����ก�  35.87 ��	 �� 

750.29 ��	 �� ���	
	 
#�����(�  ,Y���!	������������%�7��� �!"��> 
H �!$	�#�������  ����n 2559 ��(��
	���

#�����(�  '(��!	���������ก���
�����#���	������ก�n���������ก��&� �!ก��

��	 �� ���	
	 1,553.04 
#�����(�  ��$�	�$ �	�$�!	�
���� �!"��> ��!���Y$	�����

��)ก�  (
���!	ก+�����ก�A� �	ก����!	 ��)��!	ก+�����ก

��	 �� ���&���	�����ก��)����ก=���)��
��� �!"��> ��!���Y$	��ก
��	 �� �������ก-#�� �!"��> ��@���(��	� -(���-��
������� �n���	
	 16.09 ��	

 �!"��> ����
	���@+A����	
��	 �� ��!���Y$	��ก@�ก��(���	!	ก�� �!"��> ,Y����ก����� -(���-��
������� �n���	
	 8.53 ��	 �� ��)H 

> ��ก����� -(���-��
������� �n���	
	 
��	 �� ���&���
	���@+A����	

,����������� A		��=(��!�"ก ��
������		�ก ��#�
��
�� ก������> 10310 


