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ผูใหบริการโครงขาย Fiber Optic ทั่วไทย เชื่อมตอทันใจ ปลอดภัยและวางใจได 100%

ผูเชี่ยวชาญงานวิศวกรรมโครงการ Submarine Cable และ Transmission Line
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สมบัติ  อนันตรัมพร
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ

  กลุมบริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

 กวา 30 ป ที่บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) มีอุดมการณที่จะนำเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย   และ ดวยการที่ผมเปน

คนแรกที่นำเทคโนโลยีสาย LAN มาเผยแพรในประเทศไทยประกอบกับความมุงมั่นในการทำธุรกิจที่โฟกัสเฉพาะสายสัญญาณ ทำใหบริษัทอินเตอรลิ้งคฯ

ประสบความสำเร็จ  โดยถูกจัดใหเปน “บริษัทนำเขาและจัดจำหนายสายสัญญาณที่ใหญที่สุดในประเทศไทย”ในเวาลาตอมา

 บริษัทอินเตอรลิ้งคฯไมเคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาธุรกิจโดยไดตอยอดธุรกิจ “จัดจำหนายสายสัญญาณ” ดวยการนำสายสัญญาณที่จัดจำหนายไปติดตั้ง

เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม สงผลใหการรับเหมาติดตั้งสายสัญญาณเติบโตเปนธุรกิจวิศวกรรมโครงการโดยมีผลงานติดตั้งโครงขายสาย Fiber Opticใหแก TOT, 

CAT, PEA, MEA และยังมีความสามารถทำงานโครงการกอสรางขนาดใหญในดานHigh Voltage Submarine Cable และ Transmission Line และ 

Under Ground Cable ฯลฯอีกดวย

 กาวที่สำคัญอีกกาวหนึ่ง   คือการที่บริษัทอินเตอรลิ้งคฯไดเขาไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย mai เมื่อ 20 สิงหาคม 2547 โดยมีผลดำเนินงาน

ที่เติบโตตอเนื่องมาตลอดและไดยายไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ในปพ.ศ. 2558 อีกทั้งยังไดรับรางวัลเกียรติยศตางๆอยาง

มากมาย อาทิ SET Award 3ปซอน Bai Po Award by SASIN และครั้งลาสุดที่ไดรับเลือกจาก Forbes Asia ใหเขารับรางวัล The Region’s Top 200 

Company ประจำป 2015 อีกดวย

 ดวยวิสัยทัศนขององคกรที่ตองการเติบโต อยางตอเนื่อง และยั่งยืน ดังนั้นบริษัทอินเตอรลิ้งคฯจึงไดนำสายสัญญาณ Fiber Optic ที่บริษัทฯเปน

ผูนำเขาและจัดจำหนายพรอมทั้งองคความรูตลอดจนประสบการณและความชำนาญ ไปสรางธุรกิจเพิ่ม โดยลงทุนกอสรางโครงขายInterlink Fiber Optic 

Network ไปทั่วประเทศไทย เพื่อใหบริการการสื่อสารที่ตองการInfrastructure ดานโครงขายสายสัญญาณ Fiber Optic รองรับ 3G, 4G และ Digital 

Economy พอดี   โดยไดจดทะเบียนและโอนยายธุรกิจโทรคมนาคมนี้ไปกอตั้งเปนบริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จำกัด (มหาชน)เพื่อรองรับการเติบโตของ

โลกการสื่อสารที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้

 นอกจากความมุงมั่นในการเติบโต ตอเนื่องและยั่งยืนของธุรกิจแลวบริษัทอินเตอรลิ้งคฯยังใหความสำคัญกับการตอบแทนสังคมโดยไดตั้งมูลนิธิ

อินเตอรลิ้งคใหใจ มาทำโครงการCSR ดวยการเนนการสรางคนดี คนเกง ใหองคกรและสังคม   โดยผานโครงการพี่สอนนอง ปลูกปญญาพรอมมอบความ

อบอุนและโครงการแขงขันสุดยอดฝมือสายสัญญาณ ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสงเสริมใหเยาวชนไดรับ

ความรูดานระบบสายสัญญาณ อันเปนพื้นฐานเพื่อการสื่อสารและโครงการอื่นๆอีกมากมาย

 ปจจุบัน....กลุมบริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ไดวางรากฐานที่สำคัญของธุรกิจเพื่อการเติบโต อยางตอเนื่อง และยั่งยืน 

ผาน 3 ธุรกิจหลักไดแก 1. ธุรกิจจัดจำหนายสายสัญญาณ(Distribution) 2. ธุรกิจโทรคมนาคม (Telecom)และ 3. ธุรกิจวิศวกรรมโครงการ (Engineering) 

ซึ่งถือวาเปนกลยุทธในการวางรากฐานทางธุรกิจของกลุมที่มีความมั่นคงสูงสุดและผมพรอมผูบริหารและพนักงานทุกคนมีความตั้งใจวา สามารถจะนำพาให

บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เติบโตไดอยางตอเนื่อง และยั่งยืนแนนอน

สาสนจากประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ

เรียน  ทานผูถือหุน บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

The Group of INTERLINKThe Group of INTERLINK
Distribution Business                           Telecom Business                       Engineering Business 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำป 2558

เรียน ทานผูถือหุน

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ไดรับแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการ

อิสระ 3 ทานซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย โดยมีนายชูศักดิ์   ดิเรกวัฒนชัย เปน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พลเรือเอก อภิวัฒน  ศรีวรรธนะ และนางเสาวนีย  กมลบุตร เปนกรรมการตรวจสอบ และมีนางสาวหทัยชนก ขวัญชัย 

เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตามระเบียบ

บริษัทวาดวยหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคลองกับขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดจัดใหมีการ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง และเปนการรวมประชุมกับผูบริหาร ผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายใน สรุปสาระสำคัญไดดังนี้

         1.  สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรายไตรมาส และงบการเงินประจำป 2558  โดยไดรวมประชุมเพื่อสอบถามและ

รับฟงคำชี้แจงจากผูสอบบัญชี และฝายบริหาร ในเรื่องความถูกตองครบถวนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปดเผยขอมูล รวมถึงรับทราบขอ

สังเกตและขอเสนอแนะของผูสอบบัญชีประจำป 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชี วางบการเงินดังกลาวมีความ

ถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที่รับรองทั่วไป

         2.  สอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเหมาะสมและประสิทธิผลของการควบคุมภายในอันจะชวยสงเสริมใหการดำเนินงานบรรลุ

ตามเปาหมายที่กำหนดไว โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในประจำป 2558  ตามแผนงานที่ไดรับอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของ

บริษัทฯ ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม และไมพบจุดออนหรือขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญ

         3.  สอบทานการตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความมีประสิทธิผลของหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยไดพิจารณา ขอบเขต การปฏิบัติงาน หนาที่ 

และความรับผิดชอบ ความอิสระ อัตรากำลัง และงบประมาณของหนวยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทฯมีระบบ

การตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

         4.  สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยว

ของกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามขอกำหนดของบริษัท และขอผูกพันที่บริษัทมีไวกับบุคคลภายนอก

         5.  สอบทานและใหความเห็นตอรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงการเปดเผยขอมูลของรายการ

ดังกลาว ตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นวารายการที่มีสาระสำคัญไดรับการเปดเผย และแสดงรายการในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบ

งบการเงินแลวอยางถูกตองและครบถวน

         6.  การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำป 2558ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26กุมภาพันธ 2559 

โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 3 ทานเขารวมประชุมดวยคณะกรรมการบริษัทไดประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหาร

และตรวจสอบแบบประเมินที่คณะกรรมการตรวจสอบประเมินรวมทั้งรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแลวสรุปไดวาจากการประเมินระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทในดานตางๆ 5 องคประกอบคณะกรรมการบริษัทเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมโดยบริษัทไดจัด

ใหมีบุคลากรอยางเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอยจากการที่กรรมการหรือ

ผูบริหารนำไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอำนาจรวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอยางเพียงพอแลวสำหรับการ

ควบคุมภายในในหัวขออื่นคณะกรรมการบริษัทเห็นวาบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแลวเชนกัน

         7.  การทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาปรับปรุงและแกไขเกี่ยวกับองคประกอบคุณสมบัติวาระการดำรงตำแหนงหนาที่

และความรับผิดชอบการประชุมและการประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหสอดคลองกับหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและขอกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ครบ

ถวนตามที่ไดระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเห็นวาบริษัทไดมีการสอบทานรายการตางๆดังกลาวขาง

ตนและไดปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดีแลว
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         8.  พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชี เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ใหอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน 

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระ และความเหมาะสมของคาตอบแทนแลว เห็นควรเสนอแตงตั้งสำนักงานสอบ

บัญชี บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จำกัด และเห็นควรเสนอแตงตั้งนางสาวอมรรัตน เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 

4599 และ/หรือนายประสิทธิ์เยื่องศรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174และ/หรือนายวิเชียรกิ่งมนตรี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 เปนผูสอบ

บัญชีของบริษัทในป 2559 

 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้ในรอบป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบ

หมาย โดยใชความรูความสามารถอยางเต็มที่ และทำหนาที่ไดโดยอิสระ และมีความเห็นวาบริษัทมีการรายงานขอมูลทางการเงิน และการดำเนินงานอยาง

ถูกตอง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกำหนดและขอผูกพันตางๆ มีการเปด

เผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอยางถูกตอง และมีการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยางเพียงพอโปรงใส และเชื่อถือได รวมทั้งมีการ

พัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจอยางตอเนื่อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย)

12



1                                          2                       3                         4                     5                     6 7                       8                           9                   10                        11                           12

อนันตรัมพร

Anuntarumporn

อนันตรัมพร

Anuntarumporn

อนันตรัมพร

Anuntarumporn

จันตะคาด

Chantakhad

มีสมพร

Meesomporn

เทียมอุดมฤกษ

Thiemudomlerk

นายสมบัติ  

Mr.Sombat

  

นางชลิดา  

Mrs.Chalida 

 

นายณัฐนัย 

Mr.Nuttanai 

 

นางเพ็ญศรี  

Mrs.Pensri 

 

นางสาวขวัญตา 

Miss Kwanta  

นางธัญญรัตน  

Mrs.Thanyarad  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

นายชูศักดิ์  

Mr.chusak  

พลเรือเอกอภิวัฒน  

Admiral Apiwat   

 

นางเสาวนีย

Mrs.Saowanee 

นายอดิศักดิ์  

Mr.Adisak  

นางสาวดาริกา  

Miss Darika  

นายประภาส 

Mr.Prapart 

ดิเรกวัฒนชัย

Direkwattanachai

ศรีวรรธนะ

Sriwattana

กมลบุตร

Kamolbutr

เองมหัสสกุล

Angmahussagul

แตงตรง

Taengtrong

ลิ่มกังวาฬมงคล

Limkangwalmongkol

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

Independent Director and Chairman of Audit Committee

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

Independent Director and Audit Committee

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

Independent Director and Audit Committee

ผูอำนวยการฝายวิศวกรรมและผูจัดการทั่วไป 

บริษัท อินเตอรลิ้งค เพาเวอร แอนด เอ็นเนอรยี่ จำกัด

Engineering Director and General Manager of 

Interlink Power and Engergy Limited

ผูอำนวยการฝายบัญชี บริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

Accounting Director of Interlink Telecom Public Co., Ltd

ผูอำนวยการฝายขายและการตลาด

Sales and Marketing Director

ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ

President and Managing Director

กรรมการและกรรมการผูจัดการ

Director and Managing Director

กรรมการและกรรมการผูจัดการ บริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จำกัด(มหาชน)

Director and Managing Director of Interlink Telecom Public Co.,Ltd

กรรมการและผูอำนวยการฝายการเงิน

Director and Finance Director

กรรมการและรองกรรมการผูจัดการธุรกิจจัดจำหนาย

Director and Vice Managing Director of Distribution Business

กรรมการและรองกรรมการผูจัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ

Director and Deputy Managing Director Business and Operations Support
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The Group of INTERLINKThe Group of INTERLINK
Distribution Business                           Telecom Business                       Engineering Business 

โครงการพี่สอนนอง

“ปลูกปญญา พรอมมอบความอบอุน”

สหกรณออมทรัพยอินเตอรลิ้งคใหใจ จำกัด

โครงการอบรม “สรางวินัยการออม”

โครงการรักษสิ่งแวดลอม รวมกับ ฝายสิ่งแวดลอมฯ

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

โครงการฝกอบรม ความเปนเลิศ “Back Offfiifice”

CSR 2015

โครงการใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ

60 พรรษา

พิธีถวายผาไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐิน

อินเตอรลิ้งคประจำป 2558

16



The Group of INTERLINKThe Group of INTERLINK
Distribution Business                           Telecom Business                       Engineering Business 

ACTIVITY 2015

งาน INTERLINK THANK YOU VIP SPECIAL IN JAPAN 
สัมผัสมนตเสนหแดนอาทิตยอุทัย อินเตอรลิ้งคจัดใหกับลูกคาไปเที่ยวญี่ปุน

เมื่อวันที่ 24-28 ตุลาคม 2558

งานสัมมนา FIBER OPTIC FOR DATA CENTER
ที่โรงแรม เจาพระยาปารค วันที่ 3 กุมภาพันธ 2558

งาน THANK YOU PARTY 2015 ณ หองรอยัลจูบิลี่ ชาเลนเจอรฮอลลอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันเสารที่ 9 พฤษภาคม 2558

งาน CABLING CONTEST FINAL ROUD 2015
สุดยอดฝมือสายสัญญาณ ป 3 

ชิงถวยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2558

งาน INTERLINK EXPO 2015 จัดยิ่งใหญสุดอลังการ นำสินคามาลดราคามากมาย
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558
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The Group of INTERLINKThe Group of INTERLINK
Distribution Business                           Telecom Business                       Engineering Business 

ACTIVITY 2015

งานประชุมยุทธศาสตรป 2558 ใหกับผูบริหารและพนักงานรับทราบ
เพื่อการปฎิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกันเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558

งานเยี่ยมชมศูนยดาตาเซ็นเตอร ของ ผูบริหารและพนักงานของการไฟฟา
เมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน 2558

พิธีเซ็นสัญญาระหวาง บริษัท Planet Communication Asia and INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED เมื่อวันที่ 23 มกราคม  2558

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ไดรับมอบรางวัล
จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (มสวท.)

พิธีประกาศเกียรติคุณ บุคคลคุณภาพแหงป 2015 เมื่อ วันที่ 19 ตุลาคม 2558

งานประชุมสัมมนา ใหกับผูบริหารและพนักงานรับทราบ
เพื่อการปฎิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกันเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
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และไดรับการแต
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สินคาของบริษัท
100 องคกร ใ
ของภาคเหนือต
ขอนแกนเพ่ือคร
ท้ังหมด นอกจ
ยอดขายในอนาค

สําห
บริษัทฯ สามาร

และภาพร
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โครงขาย Interlin
อเสริมธุรกิจโทรค
et of Things) แ

วลา 30 ป แ

ล้ิงคใหเปนกลุมบริ
เทเลคอม จํากัด(
งในการเติบโตขอ
กวา 15%  
การท่ีมีกําไรใหธุร
  เกาะกูด เกาะห
ายไดตอเน่ืองในป 
รเติบโตแบบตอเนื
3 และลงทุนกอสร
จท่ีสรางรายไดตอ
ยกระจายสินคาแล

ษัท การบินไทย จ
ปนผูกอสรางและ
อสรางสายไฟฟาแ
น จ.ชลบุรี เกาะปู
กอสรางโครงกา
ตนํ้าระบบ 22 เค
ควี ไปยังเกาะพะ
ดินหนาไปสูความส

สตรในการเปล่ียน
ลมธุรกิจมีความชั
วงตอจากบริษัทฯ

OM BUSINES

ด (มหาชน) เปนบ
ป และมีประสบกา
ท่ีจะขยายธุรกิจไป

นเตอรล้ิงค เทเล
นคณะกรรมการ
างโครงขาย Inte
ามเร็วสูงไฟเบอรอ
ด โดยมีเสนทางหล
nk Fiber Optic
คมนาคมเพ่ือรอง
และสรางความคร

ละแผนธุรกิจ

ริษัทอินเตอรล้ิงค
(มหาชน) และบริ
องกลุมบริษัทโดย

กิจวิศวกรรมเพ่ือ
หมาก จังหวัดตร
 2556 2557 แ
น่ืองและย่ังยืนขอ
สรางโครงขายเสน
อเน่ืองใหแกกลุมบ
ละศูนยวิจัย (R&
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จํากัด (มหาชน) 
ะติดต้ังในโครงกา
แรงสูงใตทะเล (S
ปูยู เกาะยาว จ.ส
ารจางเหมากอส
ควี ไปยังเกาะกูด 
ะงัน จังหวัดสุราษ
สําเร็จในอนาคต 

นถายธุรกิจดังกล
ชัดเจนมากข้ึน ซึ
ฯ เพ่ือใหมีประวัติ

SS) 

นบริษัทยอยของบ
ารณเปนผูรับเหม
ปสูธุรกิจโทรคมน

ลคอม ไดรับใบอนุ
รการกระจายเสีย
erlink Fiber Op
ออฟติกผานโครง
ลักผานตามเสนท
c Network ครอ
งรับโลกของการสื
รบวงจรท้ัง Data

จ 

งค (“กลุมบริษัท
ริษัท อินเตอรล้ิงค
ยบริษัทอินเตอรล้ิ

่อใหกลุมบริษัทมีร
ราด มูลคา 1,15
และ 2558 ดวย 
องกลุมบริษัทฯ โด
นทางรถไฟท่ีปลอ
บริษัทฯ ในอนาคต
&D Center) บน

ธนาคารกรุงไทย
ารวางสายเคเบ้ิล
Submarine Cab
สตูล และเกาะมุก
สรางพรอมติดต
ด เกาะหมาก จังห
ษฎรธานี ซ่ึงมีมู
 

ลาวขางตนไปยัง 
ซ่ึงต้ังแตป 2556
ติการดําเนินงานที

บริษัทฯ ท่ีจัดต้ังข้ึ
มากอสรางโครงก
นาคม ซ่ึงปจจุบันมี

นญาตประกอบกิจ
ยง กิจการโทรทัศ
ptic Network 
งขายเคเบ้ิลใยแกว
ทางของการรถไฟ
อบคลุมไปท่ัวทุกแห
ส่ือสารยุคใหมของ
ta Connectivity

ทฯ”) ประกอบดว
ค เพาเวอร แอนด
ล้ิงค คอมมิวนิเคชั

รายไดเติบโตแบบ
50 ลานบาท และ
 
โดยใหบริษัทอินเต
อดภัย ตนทุนท่ีตํ่า
ตไดอยางม่ันคงแล
บนพ้ืนท่ีดิน 6 ไร พ

ย ธนาคารกสิกรไ
ลใตทะเล (Subma
ble) ชนิดส่ือผสม
กด เกาะสุกร เก
ต้ังอุปกรณสายส
หวัดตราด ซ่ึงมีมู
มลคางาน 800 

 บริษัท อินเตอร
6 เปนตนมา บริษ
ท่ีเพียงพอท่ีจะสาม

ข้ึนเพ่ือตอยอดจาก
การเคเบ้ิลใยแกว
มีการขยายตัวอย

จการโทรคมนาคม
ัศนและกิจการโท
ไปท่ัวเขตกรุงเทพ

วนําแสงของ Inte
ฟแหงประเทศไทย 
แหงท่ัวประเทศไทย
งคลาวดคอมพิวต
y และ Data Cen

วย  บริษัท อินเ
ด เอ็นเนอรย่ี จําก
ช่ัน จํากัด (มหาช

บกาวกระโดด โดย
ะเกาะพงัน จังหวั

ตอรล้ิงค เทเลคอ
ากวา อันจะทําให
และยืนยง 
พรอมส่ิงอํานวยค

ไทย และโรงพยา
arine Cable) แ
มไฟฟาแรงสูงและ
กาะลิบง จ.ตรัง 
สงแรงสูง 115
มูลคางาน 1,150
ลานบาท ซ่ึงแสด

รล้ิงค เพาเวอร แ
ษัท อินเตอรล้ิงค
มารถเขาประมูลง

กการท่ีบริษัทฯ มี
วนําแสงขนาดใหญ
ยางรวดเร็ว 

คมแบบท่ี 3 ประเภ
ทรคมนาคมแหงช
พมหานครและท่ัว
erlink ท่ีครอบคล
ย และเพ่ือตอบโจท
ยและทุกพ้ืนท่ี จึง
วต้ิง (Cloud Co
nter อีกดวย 

เตอรล้ิงค คอมมิ
กัด 
ชน)  ซ่ึงใน 5 ป 

ยในป 2556 กลุ
วัดสุราษฎรธานี 

อม จํากัด ขอใบอ
ใหสามารถแขงขัน

ยความสะดวกครบ

าบาลบํารุงราษฎร
และวางสายเคเบ้ิล
ะส่ือสาร เพ่ือจาย
 ท้ังน้ี ในป 2557
5 เควี อ.ปาย จ
0 ลานบาท และ
สดงใหเห็นวาธุรกิจ

แอนด เอ็นเนอรยี
ค เพาเวอร แอนด
งานไดดวยตนเอง

มีความเช่ียวชาญ
ญใหกับหนวยงาน

ภทมีโครงขายเปน
ชาติ (กสทช.) ซ่ึง
วประเทศไทย โดย
ลุมท่ัวประเทศไทย
ทยความครบถวน
งไดลงทุนกอสราง
omputing) และ

มิวนิเคช่ัน จํากัด

ป ท่ีผานมามีอัตรา

ลุมบริษัทฯ ไดงาน
มูลคา 800 ลาน

อนุญาตประกอบ
นในตลาดไดอยาง

บวงจร เพ่ือเสริม

ร 
ล
ย
7 
จ.
ะ
จ

ย่ี 
ด 
ง

ญ
น

น
ง
ย
ย 
น
ง 
ะ

ด 

า

น
น

บ
ง

ม



 

6. 
การขยายตัวขอ

7. 
คอม จํากัด (ม

นอก
ย่ังยืนใหแกผูถือ
ดวย 

 

เตรียมแผนการเต
องตลาด AEC พ
ลงทุนกอสราง D
มหาชน) เพ่ือรองร

กจากน้ี บริษัทฯ 
อหุนของบริษัทฯ 

เติบโตตอเน่ืองในภู
พรอมท้ังยังใหควา
Data Center 
รับการเติบโตของ

 ยังมีเปาหมายท่ีพ
โดยการขยายธุรก

ภูมิภาคและตางป
ามสําคัญการบุกต
 เพ่ือรองรับเทคโน
งธุรกิจน้ีในอนาคต

พัฒนาศักยภาพใ
กิจไปยังธุรกิจท่ีมี
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ประเทศโดยยกระด
ตลาดอินโดจีนอย
โนโลยีการส่ือสาร
ต   

ในการดําเนินธุรกิ
มีโอกาสในการทํา

ดับผูจัดการสาขา
ยางจริงจัง 
รท่ีจะเกิดข้ึนในอน

กิจเพ่ือสรางควา
ากําไรสูงสุดและต้ั

าเปนผูจัดการภาค

นาคต ซ่ึงบริหารง

ามเจริญเติบโต แ
ต้ังเปาท่ีจะกาวสูค

าค และขยายสํานั

รงานโดยบริษัท อิ

และความม่ังค่ังอ
ความเปนอันดับ 1

นักงานเพ่ือรองรับ

อินเตอรล้ิงค เทเล

อยางตอเน่ืองและ
1 ในทุกธุรกิจ อีก

บ

ล

ะ
ก



 

ลักษณะก
ภาพรวมของ

บริษั
เทคโนโลยีสารส

ภาวะอุตสาห

เทคโ
และการส่ือสาร
ชวยลดเวลาในก
พัฒนาการทาง
และประสิทธิภา

นโยบ

ในป 
เทคโนโลยีสารส
การส่ือสาร (IC
ครอบคลุมทุกพ้ื
ไปสูการตอยอด
โครงสรางพ้ืนฐ
หลอมรวมของเ

หาก
จะมาสูยุค “เศร
ยกตัวอยางจาก
มาทําใหเกิดเปน
ความคิดสราง
ทําอาหารตอยอ
ขับเคล่ือนเศรษฐ
“Digital Ec
สรางสรรค” ห

ในสว

1. 
คือก

ส่ือสารและการ
ดําเนินการซ้ือข
ขายข้ึนมาจริง 
Instragram ห
ประสิทธิภาพหรื

การประก
งอุตสาหกรรม

ษัทฯ และกลุมบริ
สนเทศและการส่ือ

หกรรมเทคโน

โนโลยีสารสนเทศ
รในทุกๆ ดานมาก
การติดตอส่ือสาร
งเทคโนโลยี อีกท้ัง
าพในการทํางานให

บายดิจิตอลเพ่ือเศ

 2557 รัฐบาลไ
สนเทศมาประยุกต
CT) ในอนาคตเปน
พ้ืนท่ี มีขนาดท่ีเพีย
ดกิจกรรมการพั
ฐานดานเทคโนโลยี
เทคโนโลยี (Con

กจะกลาวถึงเร่ือง
รษฐกิจดิจิตอล” 
กการเล้ียงสัตว “
นเศรษฐกิจ ซ่ึงแน
งสรรค” หรือ “
อด เพ่ิมเติมการจ
ษฐกิจโดยอาศัยนวั
conomy” น่ันก็
หรือ “Creative E

สวนของ Digital 

 Digital Consu

การท่ีนําเอาเทคโน
รทําธุรกรรมตา
ขายปกติ เชน ซ้ือ
 แตในปจจุบัน ผูใ
หรือ Facebook 
รือความรวดเร็วที

กอบธุรกิจ 
มและแนวโนม

ริษัทดําเนินธุรกิจ
อสารในปจจุบัน มี

นโลยีสารสนเท

ศและการส่ือสาร 
กย่ิงข้ึน การเกิดข้ึ
รและลดตนทุนในก
ั้งยังเปนการลดต
หมากย่ิงข้ึน การป

ศรษฐกิจและสังค

ไดประกาศนโยบา
ตใชใหเขากับกิจกร
ปนอยางย่ิง โดยนโ
ยงพอกับการใชง
พัฒนาประเทศ ท้ั
ยีสารสนเทศ (IT)
vergence) ท้ังส

งของพัฒนาการด
” โดยยุคแรกเร่ิม
“เศรษฐกิจบนพ้ืน
นนอนวาเศรษฐกิจ
“Creative Eco
จัดแตง ปรุงรสเข
วัตกรรมและควา
ก็คือการตอยอดจ
Economy” โดยอ

 Economy น้ันมี

umption: คือกา

นโลยีมาใชในการซ้ื
างๆ มาประยุกต
อขายเส้ือผา ผูท่ีต
ใชงานอาจจะ เพี
k เปนตน หากพ
ท่ีเพ่ิมมากข้ึนทําให

 
ม 

จอยูในอุตสาหกรร
มีรายละเอียดดังนี

ทศและการสือ่

 (ICT) มีการเปลี
ข้ึนของอินเตอรเน็
การรับรูขาวสาร
ตนทุนการดําเนินง
ประยุกตใชเทคโน

คม (Digital Eco

ายดิจิตอลเพ่ือเศร
รรมทางเศรษฐกิจ
โยบายดังกลาวมุ
งาน มีเสถียรภาพ
ท้ังทางดานเศรษฐ
) โทรคมนาคม (
สามดานท่ีเปนนวัต

ดานเศรษฐกิจแลว
ิ่มเลยน่ันก็คือ “เ
นฐานความรู”ก็คือ
จสามารถขับเคล่ือ
onomy” ซ่ึงหาก
ขาไปทําใหเกิดมูลค
ามคิดสรางสรรค
จาก “เศรษฐกิจบ
ยอาศัยเทคโนโลยีเป

มีสวนประกอบสําค

ารบริโภคภาค Di

ซ้ือขายแลกเปล่ียน
ตใหเกิดประสิทธิ
ตองการสินคาจํา
พียงแคเขาไปตรวจ
พอใจก็นําไปสูการติ
หการบริโภคของผู
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รมเทคโนโลยีสาร
น้ี 

อสาร (ICT) 

ปล่ียนแปลงอยางร
น็ตทําใหมนุษยสาม
รขอมูล ทําใหท้ังภ
งานในระยะยาว 
นโลยีสารสนเทศแล

onomy) 

รษฐกิจและสังคม
จและสังคม ซ่ึงเป
มงเนนการพัฒนา
พท่ีม่ันคง ผูบริโภค
ฐกิจและสังคมท่ีมี
Telecommunic
ตกรรมใหมในการ

วน้ันจะพบวาประ
เศรษฐกิจบนพื้น
อการเล้ียงสัตวเห
อนไปไดแตอาจจะ
กยกตัวอยางจาก
คาเพ่ิม และนํามา
คเขามาเปนกลไกห
บนพ้ืนฐานความรู
ปนตัวกลางในการ

าคัญหลักอยู 3 ส

igital 

นสินคาหรือบริกา
ธิภาพในการใชแล
าเปนท่ีจะตองเดินท
จดูรายการสินคา
ติดตอส่ือสารในช
ผูบริโภคน้ันเพ่ิมสู

รสนเทศและการ

และแนวโนมใ

รวดเร็ว โลกมีกา
มารถส่ือสารกันได
ภาครัฐและเอกชน
และชวยจัดระเบี
ละการส่ือสารในง

ม (Digital Eco
ปนนโยบายท่ีเอ้ือป
าโครงสรางพ้ืนฐา
ภคสามารถเขาถึง
มีประสิทธิภาพสูง
cation) และการ
รพัฒนาดิจิตอล เ

ะเทศไทยเองไดมีก
นฐานความรู” 
หลาน้ันใหไดผลผลิ
ะยังถือวาชา จึงมี
กการเล้ียงสัตว ก็
าซ่ึงมูลคาทางเศร
หลักสําคัญ ในทา
รู” หรือ “Know
รขับเคล่ือน 

สวนดังตอไปน้ี 

ารทดแทนการซ้ือ
ละเกิดความสะด
นทางไปยังรานคาน
าท่ีขายอยูตาม S
ชองทางตางๆ ไม
สงข้ึนตามไปดวย 

รส่ือสาร (ICT) 

ในอนาคต 

ารพัฒนาและประ
ไดอยางรวดเร็ว ท
นของประเทศไทยต
บียบในองคกรใหมี
งานดานตางๆ จึง

onomy) ซ่ึงเป
ประโยชนตออุตส
านดิจิตอล โดยมีเ
งการเช่ือมตอไดใน
สงสุด โดยโคร
รแพรภาพกระจาย
เพ่ือเศรษฐกิจและ

ารพัฒนาดานเศร
หรือ “Know

ลิตดี ปราศจากโร
มีการพัฒนาเขาสู
ก็จะเปรียบเสมือน
รษฐกิจท่ีสูงข้ึน ห
างเดียวกันหากพูด
wledge Econo

ขายท่ีมีอยูเดิม โด
ดวกสบายท่ีมากขึ
น้ันๆ และทําการล
Social Media 
มวาจะเปน Line 
เชนกัน 

ซ่ึงภาพรวมข

ะยุกตใชระบบเทค
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ขายตรง การP
ปริมาณการเขา
บริการแลวยังร
หรือการโอนเงิน
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เปนก

เขาถึงไดมากข้ึน
Optic (FTTX)
รวมถึงเสถียรภ
ฝากขอมูลหรือ 
ระบบ Digital 
แนวนโยบายของ

 จะเ
เทคโนโลยีตางๆ
ลักษณะขอควา
ระบบเครือขาย
สวนมากในการ
ก็เปรียบเสมือน
การพัฒนาในเชิ
ของขอมูลผูใชง
รองรับการใชง

มูลค

จาก
คอมพิวเตอรแห
อุตสาหกรรมเท
อุตสาหกรรมซ
(ATCM) ซ่ึงไ
ตลาดส่ือสารแล
ตลาดส่ือสารแล
อยางมาก  ดัง
และในป พ.ศ.25
ตลาดรวมของก
ของการส่ือสาร
รวมของการส่ือ

 Digital Comm

การปรับเปล่ียนวิ
mmerce แตในป
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รวมไปถึงการทํา
นผานทางอินเตอร
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ยโทรศัพท แตปจจุ
รเดินทาง แตปจจุ
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ฝากขอมูลน้ันจําเ
อมูลและรวมถึงให
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ธุรกรรมเน่ืองจา
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พ่ือใหรองรับกับธุ
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านจําพวกศูนยรับ
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หญและขนาดเล็กท
 โดยสัดสวนการข
ภาคเอกชน รัฐบ
รไฟฟาฝายผลิตแห
ฝายการขายและก
า ซ่ึงลูกคาจะใชรู
ยละ 5 ของยอดข
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ญาณ บริษัทฯ ได
าคน้ี อีกดวย 

แทนจําหนาย (De
คาท่ีมีศักยภาพโดย
ษณาในส่ือนิตยสา
ดือน หรือผานทา
าใหลูกคาภายในร
อียดการส่ังซ้ือสิน
ในอนาคตอีกดวย 
า 50 รายท่ัวปร
ศ 

นสาขาใน 4 ภูมิภ
ะภาคตะวันออกที
มิภาคไดอยางมีปร
โครงการ “สงฟรี
มณฑล โดยบริษัท
สงขาวสารใหเปนป

อไปน้ี 

ractors): เปนลูกค
000 รายท่ัวประ
ละเล็กโดยท่ัวไป ร
กท่ัวประเทศ รวม
รขายใหแกลูกคาใน
บาล และรัฐวิสาห
หงประเทศไทย บ
การตลาดจะเปน
รูปแบบใดในการสั
ดขายรวมท้ังหมด 

ดลงทุนกอสราง L

ealer) ผูรับเห
ยตรงดวยทีมขาย
ารคอมพิวเตอรสื
างหนาเว็ปไซดขอ
ระยะเวลาไมเกิน
นคาของลูกคาทุก
ย บริษัทฯ ไดรวม
ระเทศ และบริษัทฯ

ภาคหลักไดแก ภา
ท่ีจังหวัดระยอง 
ประสิทธิภาพ และ
รีท่ัวไทย” กลาว
ทฯ เปนผูรับผิดชอ
ประจํา อยูมากกว

คาท่ีนําสินคาของ
ะเทศ เชน บริษัท
รวมท้ังบริษัทท่ีมีโซ
มท้ังบริษัทส่ือสาร
นกลุมน้ีคิดเปนรอ
หกิจท่ีมีความตอ
บมจ.ธนาคารกสิก
นผูติดตอลูกคาใน
ส่ังซ้ือน้ันข้ึนกับชนิ
 

LAB ดายสายสัญ

หมาระบบสายสัญ
ยของบริษัทฯ และ
ส่ือหนังสือพิมพส่ือ
งบริษัทฯ หรือทํา
น 3 วัน เน่ืองจาก
กรายท่ีบริษัทฯ มี
มมือกับบริษัท สป
ฯ มีสวนรวมลงทุ

าคเหนือท่ีจังหวัด
 เพ่ือใหลูกคาสาม
ะเพ่ือทําใหบริษัท
วคือ ลูกคาตัวแทน
อบคาใชจายในกา
วา 20,000 ราย

งบริษัทฯ ไปจําหน
ทผูคาคอมพิวเตอร
โซลูช่ันดานซอฟตแ
รขนาดใหญ เชน 
อยละ 95 ของยอ
องการใชอุปกรณ
สกรไทย บมจ. ธน
นสวนน้ีโดยตรง ซึ
นิด ปริมาณ และ

ัญญาณโดยเฉพา

สัญญาณ และผูรั
ะการท่ีลูกคาติดต
อวิทยุ และส่ือโทร
ําการเสนอราคาใ
ากบริษัทฯ มีสต็อ
มีการติดตอทําใบเ
ปริต เอ็นเตอรไพร
ทุนในสัดสวนรอย

ดเชียงใหม ภาคใต
มารถติดตอกับบ
ทฯ สามารถใหบริ
ทนจําหนายในตาง
ารขนสงสินคาไปย
ยท่ัวประเทศ 

นายตอ หรือนําไป
อรขนาดใหญ ไดแ
ตแวร เปนตน ในส
 บมจ. ทีทีแอนดที
อดขายรวมของธุ
ณระบบขายสายสั
นาคารไทยพาณิช
ซ่ึงการเสนอสินค
ะมูลคาของสินคา

าะเพ่ือทดสอบและ

รับเหมางานระบบ
ตอเขามาท่ีบริษัทฯ
รทัศน ซ่ึงบริษัทฯ
ใหลูกคาพิจารณา
อคสินคาท่ีมีความ
เสนอราคา เพ่ือใช
รซ จํากัด ซ่ึงเปน
ยละ 1.67 ในการ

ตท่ีอําเภอหาดใหญ
บริษัทฯ ไดสะดวก
ริการท่ีท่ัวถึงและ
งจังหวัด สามารถ
ยังสวนภูมิภาคท่ัว

ปติดต้ังใหแกลูกคา
แก IBM, AIT
สวนของผูรับเหมา
ที บมจ. สามารถ
ธรกิจ 
สัญญาณโดยตรง
ชย บมจ.ธนาคาร
คาจะมี 2 รูปแบบ
าท่ีส่ังในแตละคร้ัง

ะ
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ฯ 
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2. ธุรกิจวิศว
2.1 ภาพ

นอก
เคร่ืองมือพิเศษ
คําปรึกษา แนะ
ภายใตนโยบายก
ใหบริการการติ
จัดจําหนายขอ
มากกวา 500 
มากกวา 1,000
องคกรท่ีเปนจุด
ดังตอไปน้ี 

1. 
ระหวางไฟฟาแร

2. 
(Transmission

3. 
ในกา

ดวยกัน เพ่ือทํา
การวาจางผูรับ
โดยมีทีมวิศวกร
มีคุณภาพ สาม
โครงสรางของอ
ผูรับเหมาในโคร
ผลงานของแตล

จาก
เปนองคกรธุรกิ
ความรับผิดชอ
การไฟฟาสวนภู

ในสว
เคเบ้ิลใตทะเลร
Consortium ท
ไดสําเร็จและสา
33KV เพ่ือจา
ตรัง เกาะกูด เก

นอก
ปาย จังหวัดแม

วกรรมโครงการ
พรวมของธุรกิจ

กจากการดําเนิน
ษ ตลอดจนเคร่ือ
ะนํา และสนับสนุ
การใหบริการ “ทั
ติดต้ัง โดยเรียกธุร
องบริษัทฯ ท้ังน้ีบ
 ลานบาท   งาน
0 ลานบาท   ทํา
ดแข็งขยายไปสูธ

การออกแบบและ
รงสูงรวมกับใยแก
การใหบริการท่ีเก
n Line) 
การออกแบบและ

ารใหบริการประ
าการออกแบบระ
บเหมาชวงท่ีมีปร
รของบริษัทฯ ดํา
มารถใชงานไดดี แ
งอาคารเพ่ือความ
รงการตางๆ จึงม
ละโครงการมีคุณ

กประสบการณแล
กิจช้ันนําในภาคเอ
อบ ความเช่ียวชา
ภมิภาค  การไฟฟ

สวนของการออกแ
รายใหญของโลก
ท้ังน้ีเพ่ือกอใหเกิด
ามารถรับประกัน
ายกระแสไฟฟาแล
เกาะหมาก จังหวั

กจากน้ีบริษัทฯยัง
แมฮองสอน ซ่ึงเ 

ร (ENGINEER
จวิศวกรรมโครง

นธุรกิจนําเขาแล
องทดสอบประสิ
นนดานเทคนิคเก่ีย
ทันใจ ท่ัวไทย” โด
รกิจน้ีวา “ธุรกิจ
บริษัทฯ ไดรับคว
นติดต้ังระบบสาย
าใหบริษัทฯ  มีผล
ธุรกิจท่ีมีความใก

ะกอสรางระบบเค
กวนําแสง 
เก่ียวกับสายเคเบ้ิ

ะกอสรางงานโคร

ะเภทน้ี บริษัทฯ จ
ะบบและอุปกรณที
ระสบการณและมี
าเนินการควบคุมค
และรับประกันคุณ
มสวยงาม อีกท้ังจ
งมักตองการผูรับ
ณภาพและสรางคว

ละความชํานาญใน
อกชนรวมถึงหนวย
าญ และความเปน
ฟานครหลวง  กา

แบบและกอสรางร
ซ่ึงมีประสบการ
ดการถายทอดเทค
นผลงานระดับ W
ละระบบส่ือสารไป
วัดตราด และเกาะ

งมีผลงานการกอ
ปนเสนทางภูเขา

RING BUSINE
งการ 

ะจัดจําหนายสา
สิทธิภาพสูง และ
ยวกับระบบขายส
ดยบริษัทฯ ไดขยา
จวิศวกรรม” (Eng
วามไววางใจใหเป
ย FIBER OPT
ลงานท่ีจะรุกตอเ
กลเคียงและตอเนื

คเบิลใตทะเล (Su

บ้ิลใตดิน (Underg

รงการสายใยแกว

จะตองศึกษาโคร
ท่ีมีความสําคัญต
มีความชํานาญใน
คนงานท่ีทําการก
ณภาพของผลงาน
จําเปนตองออกแบ
บเหมาวางระบบข
วามพอใจใหแกลูก

ในการใหบริการ  
ยงานภาครัฐ ใหเ
นมืออาชีพของผูใ
ารไฟฟาฝายผลิตแ

ระบบเคเบ้ิลใตทะ
ณและผลงานระ
คโนโลยีและสรางค
World Class 
ปยังเกาะเสม็ด เก
ะพะงัน จังหวัดสุ

อสรางสายสงไฟฟ
า ทํางานลําบาก
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ESS) 

ายสัญญาณส่ือส
ะยังมีทีมวิศวกรท
สายสัญญาณ ให
ายธุรกิจไปสูการ
ngineering Busi
ปนผูติดต้ังระบบส
TIC ในเขตกรุ
เน่ืองไปสูโครงการ
เน่ือง ในปจจุบัน 

ubmarine) ท้ังส

rground Cab

วนําแสงท้ังภายใน

รงสรางของพ้ืนที
ตอการเช่ือมโยงดั
นแตละดาน รวมท
กอสรางหรือติดตั
นเพ่ือสรางความม
บบเพ่ือรองรับกา
ขายสายเทคโนโลยี
กคา 

 รวมถึงบุคลากร
เปนผูติดต้ังและว
ใหบริการ เชน บ
แหงประเทศไทย เ

ะเลหรือท่ีนิยมเรีย
ะดับ World 
ความม่ันใจใหกับอ
โดยปจจุบันบริษั
กาะสีชัง จังหวัด
สราษฎรธานี  

ฟาแรงสูงขนาด 1
กและมีอุปสรรคม

สารคอมพิวเตอร
ท่ีมีความรู ควา
ใหแกลูกคาท้ังในเ
รนําสินคาสายสัญ
iness) ซ่ึงจะเนน
สายสัญญาณให
งเทพมหานครแล
รอ่ืนๆ  เพ่ือขยาย
 ธุรกิจวิศวกรร

สายเคเบ้ิลใยแกวน

ble), สถานีไฟฟ

นและภายนอกอาค

ท่ีโครงการและศึก
ดังกลาว และเม่ือ
ท้ังมีเคร่ืองมือแล
ต้ังระบบอีกทอดห
มม่ันใจใหแกลูกคา 
ารขยายงานในอน
ยีสารสนเทศท่ีมีค

รและเคร่ืองมือท่ีมี
วางระบบสายสัญ
บริษัท ทีโอที จํากั
เปนตน  

ยกวา Submarin
Class เพ่ือร
องคกรท่ีวาจาง บ
ษัทฯมีผลงานกอส
ดชลบุรี เกาะปูยู 

115KV (Transm
มากมาย และยัง

รและโทรคมนาค
มชํานาญ และป
เขตกรุงเทพฯ แล
ญญาณมาเสนอรว
นเฉพาะงานโครงก
หกับโครงการสนา
ละในตางจังหวัดก
ยธุรกิจวิศวกรรม
รมโครงการของบ

นําแสง สายไฟฟา

ฟายอย (Substa

คาร 

กษาโครงสรางขอ
อไดรับความเห็นช
ละบุคลากรเพียงพ
หน่ึง พรอมท้ังทํา
 การวางระบบดั
นาคตอีกดวย ดังน
ความเช่ียวชาญแล

มีอยู ทําใหบริษัทฯ
ญญาณในหลายๆ 
กัด (มหาชน)  บริ

ne Cable น้ัน บริ
รวมประมูลโครง
บริษัทฯใหเกิดคว
สรางสายเคเบ้ิลใต
เกาะยาว จังหวัด

mission Line) 
งมีผลงานการกอ

คมแลว บริษัทฯ 
ประสบการณ เพื
ละปริมณฑล รว
วมเปน Total S
การขนาดใหญท่ีไม
นามบินสุวรรณภูม
กวา 4,500 กม
มใหกวางไกล แล
งบริษัทฯ มีขอบเข

าแรงดันสูง และส

ation) และระบ

ของระบบตางๆ ที
ชอบจากลูกคาแล
พอ มาเปนผูติดต้ั
าการทดสอบใหผล
ดังกลาวจําเปนตอ
งน้ัน เพ่ือใหการลง
และมีการรับประก

ทฯ ไดรับความไวว
 โครงการท่ีมีขนา
ริษัท การบินไทย 

บริษัทฯไดทําความ
งการในประเทศไ
วามม่ันใจวาบริษัท
ตทะเล ไฟฟาแรงส
ัดสตูล เกาะมุก เ

บนเสาโครงเหล็ก
กอสรางสถานีไฟ

 ยังไดลงทุนดาน
พ่ือใหบริการดาน
วมถึงตางจังหวัด
Solutions พรอม
มแขงขันกับธุรกิจ
มิมูลคาโครงการ
ม. มูลคาโครงการ
ละใชศักยภาพของ
ขตการใหบริการ

สายเคเบ้ิลส่ือผสม

บบสายสงแรงสูง

ท่ีจะตองเช่ือมเขา
ลว บริษัทฯ จะทํา
ต้ังในสวนงานน้ันๆ
ลงานของบริษัทฯ
องวางควบคูไปกับ
งทุนมีความคุมคา
กันผลงาน เพ่ือให

วางใจจากลูกคาที
าดใหญท่ีตองการ
ย จํากัด (มหาชน)

มรวมมือกับผูผลิต
ไทยในรูปแบบของ
ทฯสามารถทํางาน
สูง 22KV และ
เกาะสุกร จังหวัด

กในเสนทางอําเภอ
ฟฟายอย 115KV
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(Substation) ส
อยางเปนท่ีนาพึ

โดยใ
เพาเวอร แอนด

2.2 การ

บริษั
             2

ประมูลงานของ
งานจริง ดังน้ัน
ของผูเสนอราค
อยางไร ทําประ

2
  
เทคนิค และอ่ืนๆ

  
ติดตอลูกคาหรือ
          
 

โครงการกอสร

สํารวจแหลงวัส

ไมคํานึงถึงส่ิงป

ประมูลได 

สถานีไฟฟาลําพูน
พึงพอใจ  
ในปจจุบัน บริษัท
ด เอ็นเนอรย่ี จําก
รจัดหาผลิตภัณฑ

ษัทฯ มีข้ันตอนการ
2.2.1 การสนับ
1. ศึกษาคุณส
งหนวยงานของรัฐ
นตองมีการศึกษา
คา วาสามารถใช
ะชาวิจารณเร่ือง
2. จัดเตรียมเอ
 2.1 จัดป

นๆ 

      2.2 ติดต
รือผูผลิตอุปกรณ 
       2.3 รวบร
3. สํารวจพ้ืนท่ีเพื

 กอนท่ีมีกา

ราง และส่ิงท่ีเปนป

สดุหรือวัตถุดิบเพื

ประกอบเหลาน้ี จะ

2.2.2 ดานก

        1. ก

ลักษณะพ้ืนท่ีก

กอสรางจริง 

ความผิดพลาด

โดยรอบกอสร

ของโครงการก

     2. ก

โครงการกอส

ตองมีการควบ

กอนไดรับการ

3. 

ตามสเปค มีผล

อยางละเอียดแ

น 2  อีกดวย ซ่ึง

ทฯ ไดมีเปล่ียนถ
กัด เพ่ือใหภาพกา
ฑและบริการ 

ารใหบริการในธุรกิ
บสนุนงานประก
สมบัติของผูเสนอร
รัฐและเอกชน ทาง
าขอบเขตงานและ
ชผลงานท่ีมีอยูเขา
งท่ีเห็นวามีการล็อ
อกสารประกวดร
ประชุมแบงหนาท่ีก

ตอประสานงานกับ
ณ เพ่ือขอราคาและ
บรวมเอกสารท้ังห
พ่ือทําตนทุน 

ารเสนอราคางาน

ปญหาอุปสรรคต

พ่ือใชในการกอสร

จะมีผลทําใหคาบริ

การบริหารโครง

ารสํารวจ (Site 

กอนการกอสราง

 อีกท้ังการสํารวจ

ดนอยในการทําตน

รางโครงการวามี

กอสราง และอ่ืน

การออกแบบ (En

สราง เพ่ือขออนุมั

บคุมทุกข้ันตอนใน

รอนุมัติหรือเจาขอ

 การจัดหาวัสดุแล

ผลทําใหวัสดุอุปกร

และรอบคอบ โดย

งท้ัง 2 งานดังก

ายโอนยายธุรกิจ
ารประกอบธุรกิจ

กิจวิศวกรรมโคร
กวดราคา มีลําดั
ราคางานและทําป
งเจาของงานตอง
ะคุณสมบัติของผู
าประมูลงานไดหร
อคสเปคงานและเสี
ราคา ซ่ึงมีลําดับข
การรับผิดชอบง

บหนวยงานนอกอ
ะเอกสารตางๆ ที
หมดและตรวจเช็ค

น จะตองมีการเข

ตางๆ ซ่ึงมีผลตอก

ราง  สํารวจพ้ืนท่ี

ริหารจัดการโครง

งการกอสรางให

 Survey)  กอนก

โครงการ เพ่ือนํา

จพ้ืนท่ีกอนดําเนิน

นทุนของโครงการ

มีผลกระทบตอส่ิง

นๆ เปนตน 

ngineering Des

มัติแบบกับเจาของ

นการออกแบบโดย

องงานยังไมไดเซ็น

และอุปกรณ (Pro

รณไมสามารถใชง

ยมีการกระบวนก
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กลาวไดพิสูจนคว

จและบุคลากรดา
จในแตละกลุมธุรกิ

รงการ ดังน้ี 
ดับข้ันตอนดังน้ี 
ประชาวิจารณขอ
องเปดใหบริษัทผูรั
ผูเสนอราคาใหละ
หรือไม หรือกรณี
สียเปรียบคูแขงขัน
ข้ันตอนและกระบ
งานใหชัดเจน เ

องคกร เชน สถา
ท่ีนํามาประกอบกั
คความถูกตองแล

ขาไปสํารวจลักษณ

อการทําตนทุนงาน

ท่ีในการจัดต้ังสํานั

งการมีราคาตนทุน

หมีประสิทธิภาพ

การเร่ิมกอสรางโ

ามาออกแบบ และ

นงานจริง ใหทําส

าร เชน สํารวจคว

งแวดลอมและชุมช

sign)  หลังจาก

งโครงการกอนดํา

ยละเอียด เพ่ือไมใ

นตรับทราบกอนเ 

ocurements)  ก

งานไดและเกิดการ

การควบคุมดังน้ี 

วามสามารถดานวิ

านวิศวกรรมโคร
กิจมีความชัดเจนม

องรางขอบเขตงา
รับเหมาไดแสดงค
ะเอียด กรณีจะเข
ณีท่ีเขาประมูลงาน
ัน เปนตน 
บวนการทํางานดัง
เชน จัดใหมีผูรับผิ

าบันดานการเงินเพื
กับการย่ืนเสนอรา
ละย่ืนเอกสารตาม

ณะพ้ืนท่ีกอสรางข

นกอสรางเปนอยา

นักงานช่ัวคราวแล

นท่ีสูง ทําใหการเส

พ    มีข้ันตอนกา

โครงการน้ัน ทาง

ะย่ืนนําเสนอใหเจา

สามารถรูถึงลักษณ

วามยากงายของ

ชนหรือไม, สํารว

กทําการสํารวจแล

าเนินการกอสราง

ใหเกิดความผิดพล

เปนอันขาด 

การกอสรางโครง

รสูญเสียคาใชจา

วิศวกรรมของบริ

รงการดังกลาวข
มากข้ึน และสามา

านประกวดราคา 
วามคิดเห็นและป
ขาประมูลงานโคร
นเองไมได จะตอง

งน้ี 
ผิดชอบเตรียมเอ

พ่ือท่ีตองใหออกห
าคา 
มวันเวลาท่ีเจาของ

ของโครงการกอน

างมาก เชน สําร

ละพ้ืนท่ีเก็บวัสดุอุ

สนอราคาสูงกวา

ารปฏิบัติงานดังน้ี 

งทีมงานตองเขาไ

าของงานอนุมัติก

ณะพ้ืนท่ีและทําให

พ้ืนท่ีกอสรางโคร

วจแหลงจายไฟและ

ลวเสร็จ ตองนําข

งโครงการ ในการ

ลาดในการออกแบ

งการ ถาหากเลือ

าย ดังน้ัน ควรคว

ริษัทฯ จนเปนท่ีป

ขางตนไปยัง บริษ
มารถขยายตลาดได

า (TOR) กอนย่ืน
ประชาวิจารณกอ
รงการน้ันๆ เชน 
งจับมือหาคูรวมค

อกสารทางบัญชี 

หนังสือการคํ้าประ

งงานกําหนดตอไป

อนซ่ึงจะทําใหทราบ

รวจความยาก-งา

อปกรณ และอ่ืนๆ

าคูแขง และมีโอก

น้ี 

ไปสํารวจและเก็บ

การกอสรางกอน

หวางแผนการทําง

รงการ, สํารวจบ

ละนํ้าช่ัวคราว, สํา

ขอมูลการสํารวจ

รออกแบบใหมีปร

แบบ และหามดําเนิ

อกอุปกรณหรือจั

วบคุมการจัดซ้ือว

ประจักษแกภาครัฐ

ษัท อินเตอรล้ิงค
ไดตอไป 

นเอกสารดานการ
อนการเปดประมูล
น ศึกษาคุณสมบัติ
คากับใคร และทํา

 เอกสารทางดาน

ะกันซอง  

ไป 

บถึงลักษณะพ้ืนที

าย ของโครงการ 

ๆ เปนตน กรณีท่ี

กาสไมชนะการ

บขอมูลของ

นเขาดําเนินการ

งานไดแมนยํา เกิด

บริเวณพ้ืนท่ี

ารวจคาระดับดิน

จมาออกแบบ

ระสิทธิภาพน้ัน 

นินการกอสราง

จัดซ้ือไมถูกตอง

วัสดุอุปกรณให

ัฐ

ค 

ร 
ล
ติ
า

น

ท่ี 

 

ด

น
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       อา
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3.2 ควบ

ระย
3.3 ติดต

ถาพ

3.4 ติดต
การ

4. การคว
การ

ทํางานดัง
4.1 จัดห

บุคล

โครง

งาน

4.2 คัดเลื
ผูรับ

และร

4.3 เลือก
ช่ัวค

4.4 จัดให
แผน

Plan

4.5 จัดให
เส้ือแ

ของ

4.6 ติดต
ราย

อยา

เดือน

4.7 นําเส
Prog

4.8 ติดต
ควา

 

 

กลูกคาท่ีมีความเชื

างอิง เชน มาตร

DIN, JIS, และอ่ืน

จาของงานกอน แ
บคุมการเจรจาตอ
ยะเวลาการจัดสง,
ตามกระบวนการผ

พบขอผิดพลาดในร

ตามกระบวนการจ
รยกวัสดุอุปกรณขึ
วบคุมงานโครงก
รควบคุมงานโครง
งน้ี 
หาบุคลากรและทีม

ลากรตําแหนง ผูอ

งการ, พนักงานจ

นโครงการกอสรา

ลือกผูรับเหมาชว

บเหมาท่ีมีประสบก

ะราคาท่ีเสนออยูใน

กพ้ืนท่ีในการจัดตั

คราว และใหอยูใก

ใหมีการประชุมเต

นการใชวัสดุอุปกร

n วางแผนงานดา

ใหมีการแตงกายใน

แขนยาว กางเกง

งงานโครงการกอ

ตามงานและผลงา

ยงานประจําสัปดา

างไร และตองจัด

น (Monthly M

สนอผลงานใหกับผ

gress Work), ส

ตามการเก็บเงินจ

ามสัมพันธไมตรีท่ีดี

ช่ือถือได สินคาตอ

รฐานการรับรองก

นๆ กอนท่ีจะซ้ือตอ

และดําเนินการตา
อรองกับลูกคา ให
, การรับประกันสิ
ผลิตและทดสอบว

ระหวางกระบวน

จัดสงอยางใกลชิ
ข้ึน-ลง ใหเหมาะส
ารกอสราง (Co
งการกอสราง เพื

มงานท่ีมีความรูค

อํานวยการโครงก

จัดเก็บและตรวจเ

าง 

วงหรือทีมชาง ท่ีมี

การณโดยตรงมีบุ

นตนทุน เขามารับ

ต้ังสํานักงานช่ัวคร

กลพ้ืนท่ีโครงการก

ตรียมความพรอม

รณ วางแผนเคร่ื

านความปลอดภัย

ในการทํางานใหรัด

งขายาว รองเทาห

อสราง 

าน (Progress W

าห อยางตอเน่ือง

ดใหมีการประชุมที

Meeting) 

บผูวาจางหรือเจาข

สงงวดงานตามเป

จากผูวาจางหรือเจ

ดี (Connection
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ตองมีมาตรฐานแล

งกระทรวงอุตสาห

องจัดสงสเปคหรื

ามกระบวนการจัด
ใหไดประโยชนสูงสุ
สินคา, การบริกา
บวัสดุอุปกรณจาก

นการผลิต ใหรีบด

ชิด เชน การ Pac
สมกับวัสดุและอุป
onstruction Con
พ่ือใหเกิดประสิทธิ

ความสามารถในก

การ, ผูจัดการโค

เช็คสินคา เปนตน

มีฝมือดีและมีเครื

บุคคลากรครบ มี

บงาน เปนตน  

ราวและพ้ืนท่ีจัดเก

กอสราง และปจ

มในการทํางาน ตอ

ร่ืองมือเคร่ืองจักร

ัย เปนตน 

ัดกุมและเปนระเบี

หุมสน และใสหมว

Work) อยางใกล

ง ซ่ึงจะทําใหรูถึง

ทีมงานเพ่ือติดตาม

าของโครงการ ต

ปอรเซ็นตของงาน

เจาของโครงการ 

n) กับเจาของงาน

ละเปนไปตามความ

หกรรมแหงประเท

รือแคตตาล็อค เพื

ัดซ้ือตอไป 
สุด เชน ตอรองร
ารหลังการขาย แ
กลูกคาหรือโรงงา

ดําเนินการแกไขกอ

cking,  การเลือ
ปกรณท่ีจะจัดสง
ntrol Project) 
ธิภาพและสําเร็จบ

การบริหารงานโค

ครงการ, วิศวกร

น ท้ังน้ีจํานวนและ

ร่ืองมือ เคร่ืองจัก

มีฝมือดี ฐานการเ

เก็บวัสดุอุปกรณใ

จจัยอ่ืนๆ ประกอบ

องมีการประชุมว

ร วางแผนระยะเ

บียบเรียบรอย โดย

วกนิรภัย (Safety

ลชิด โดยใหผูรับเห

งผลของความสําเ

มความคืบหนาขอ

ามเง่ือนไขการจา

น (% Progress 

 โดยหม่ันสอบถา

นโครงการ 

มตองการของลูก

ทศไทย (มอก.) IE

พ่ือขออนุมัติและค

ราคา, เง่ือนไขการ
และอ่ืนๆ เปนตน 
านผูผลิตอยางใกล

อนจัดสงและใหทัน

อกรถบรรทุกในกา
เขาหนางาน 

บรรลุตามเปาหมา

ครงการกอสราง 

รโครงการ, หัวหน

ะตําแหนงตางๆ ขึ

กร ท่ีมีประสิทธิภา

เงินสนับสนุนดี เค

ใหเหมาะสม เชน 

บ 

วางแผนการทํางา

วลาในการทํางาน

ยการปฏิบัติงานทุ

y) และอุปกรณที

หมาหรือแตละทีมง

เร็จในการทํางาน 

องงานทุกสัปดาห 

าง เชน สงงวดงา

 Work) หรืออ่ืน

ามและติดตามอยูส

กคา มาตรฐานท่ี

IEC, IEEE, ASTM

ควรไดรับการอนุม

ารจายเงิน, เครดิต
 
กลชิด กอนสงถึงห

ทันตามเวลาการกอ

ารขนสง, การเลือ

าย มีข้ันตอนและ

 ซ่ึงแตละโครงกา

นางาน, ชางเทคนิ

ข้ึนอยูกับลักษณะ

ภาพในการทํางาน 

คร่ืองมือเคร่ืองจั

 เลือกใหอยูใกลแห

าน วางแผนกําลัง

นใหสอดคลองกับ

ทุกวัน ตองสวมใส

ท่ีปลอดภัย ซ่ึงข้ึน

มงานสงรายงานป

น หรือควรปรับปร

 (Weekly Mee

งานทุกๆ เดือน (M

นๆ เปนตน 

ยสมํ่าเสมอหรืออา

ท่ีนํามา 

TM, ANSI,    

มัติจาก   

ต,     

หนางาน  

อสรางโครงการ 

อกใชรถยก ใน

ะกระบวนการ

ารประกอบดวย

นิค, ธุรการ

ะงานและขนาด

 เชน คัดเลือก

จักรพรอมทํางาน 

หลงจายไฟและนํ้า

งคน วาง

บแผน Master 

ใสเส้ือผาใหมิดชิด 

นอยูกับลักษณะ

ประจําวัน หรือ 

ปรุงการทํางาน

eting) หรือ ทุก

Monthly 

าจจะใชวิธีสราง

 

 

า

 



ลํ

 

 

ควา

 

ลําดับ 

1. การสงม

โครงการ

2. การทําง

3. การขออ

ของผูวา

, กรมทา

เทศบาล 

4. การดําเนิ

นํ้าประป

     5. การคว

การควบคุ

5.1 การ
โครง

5.2 คัดเลื
รับง

สัญ

5.3 ตอร
5.4 ควบ
5.5 การ

การ

5.6 ในระ
การ 

  6. ควา

ามเส่ียงตองานโคร

รายการค

มอบพ้ืนท่ีของผูวา

ร มีความลาชา 

งานในสภาพอากา

อนุญาตทํางานพ้ืน

าจางหรือเจาของ

างหลวง, องคกา

ล และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียว

นินขอสาธารณูป

ปา, อินเตอรเน็ต 

วบคุมตนทุนคาใช

คุมตนทุนคาใชจาย

รวางแผนงานและ

งการใหแลวเสร็จ

ลือกผูรับเหมาชว

งาน ซ่ึงจะมีโอกาส

ญญาจางได 

รองราคาและเง่ือ

บคุมดูแลงานโดยล

รสงงวดงานใหกับ

รเล้ียงรับรอง (En

ะหวางชวงเวลาพั

รปดไฟฟาแสงสวา

ามเส่ียงตองานโคร

รงการกอสราง 

ความเส่ียง 

าจางหรือเจาของ

าศท่ีมีฝนตกหนัก 

้นท่ีนอกเหนือการ

งโครงการเชน กร

ารบริหารสวนตํา

วของ มีความลาช

ปโภคช่ัวคราว เชน

มีความลาชา 

ชจายงานโครงการ

ยโครงการกอสร

ะทํางานกอสรางให

จ 16 เดือน จะช

วงท่ีมีศักยภาพในก

สในการท้ิงงานนอ

อนไขคาวัสดุอุปกร

ละเอียดและตามข้ั

บผูวาจางหรือเจา

ntertain) กับผูว

พักกลางวันหรือเว

าง, ปดแอร, ปดห

รงการกอสรางไม

ไมแลวเสร็จทันต

ง 1. ทํ

ทีมงา

 นํ้าทวม  1. งา

รควบคุม

รมปาไม

าบล, 

ชา 

1. งา

2. ทํ

ตนทุน

น ไฟฟา, 1. งา

กรณี

2. ทํ

เคร่ือ

ซ่ึงมีร

กับสว
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รกอสราง 

ราง ใหมีกําไรสูงสุ

ใหแลวเสร็จกอนเว

ชวยการลดคาใชจ

การทํางาน มีฝมื

นอยทําใหลดชองว

รณจากลูกคาหรือ

ข้ันตอนกระบวนก

าของโครงการ ค

วาจางหรือเจาขอ

วนชวงการทํางา

หนาจอคอมพิวเต

ไมแลวเสร็จและก

ตามระยะเวลาท่ีกํา

ผลกระ

ทําใหเสียคาใชจายใ

าน 

งานลาชากวาแผน

งานลาชากวาแผน

ทําใหเสียคาใชจายที

นท่ีวางไว 

งานลาชากวาแผน

ณีไมมีนํ้า, ไฟฟาใชใ

ทําใหเสียคาใชจายใ

องปนไฟสํารองหรื

ราคาแพงกวาการ

สวนท่ีเก่ียวของ 

สด ซ่ึงสามารถทํา

วลาตามสัญญาข

จายในการบริหาร

มือ มีเคร่ืองมือเครื

วางในการทํางานไ

อผูรับเหมาใหไดร

การไมใหเกิดขอผิด

ควรมีการรวมสงง

องงาน 

าน ปลุกฝงใหพนัก

ตอร เปนตน 

การแกไขปญหาใน

าหนด ไดสรุปควา

ะทบ 

ในการ Standby 

นงานท่ีกําหนด 

นงานท่ีกําหนด 

ท่ีนอกเหนือจาก

นงานท่ีกําหนด

ในการทํางาน 

ในการจัดหา

รือรถขนสงนํ้า 

รดําเนินการขอ

าไดดังน้ี 

ของผูวาจาง เชน

จัดการ (Projec

ร่ืองจักรท่ีพรอมใ

ไมตอเน่ือง และง

ราคาท่ีตํ่าท่ีสุดและ

ดพลาด หรือมีขอ

งวดงานในคร้ังเดี

กงานชวยลดตนทุ

นเชิงปองกันท่ีดี 

ามเส่ียง, ผลกระ

แน

y 1. เรงรัดติด

งานอยางใกล

1. วางแผนง

ตรวจติดตาม

อยางสมํ่าเสม

1. เรงรัดติด

อยางใกลชิด 

1. เรงรัดติด

เก่ียวของอย

 

 

 

 

 

 

 

 

น สัญญาจาง 18

ct Managemen

มใชงาน มีฐานะกา

งานสามารถเสร็จ

ะเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุด 

อผิดพลาดนอยท่ีส

ดียวเทาท่ีทําได เพื

ทนการใชสาธารณู

ะทบและการแกไข

นวทางปองกันแ

ดตามการสงมอบ

ลชิด 

งานใหสอดคลองก

มสภาพอากาศแต

สมอ 

ดตามการขออนุญ

 

ดตามการดําเนินก

ยางใกลชิด 

8 เดือน ทํางาน

nt) ไดถึง 2 เดือน

ารเงินท่ีดี เขามา

จกอนเวลาตาม

 

สุด 

พ่ือลดคาใชจายใน

ณูปโภคตางๆ โดย

ขดังน้ี 

และแกไข 

บพ้ืนท่ีจากเจาของ

กับสภาพอากาศแ

ตละวัน, สัปดาห 

ญาตสวนท่ีเก่ียวข

การขอกับสวนที

น 

ย

ง

และ

ของ



ล

 

ลําดับ 

5. ผูรับเหม

สภาพคล

6. ผูประสา

เจาของโ

เช่ียวชาญ

7. วัสดุอุปก

8. วัสดุอุปก

ทดสอบ 

9. ผูวาจาง

แหลงจา

Test ใหก

 
03093/697t 

รายการค

มาชวงท้ิงงานอันเ

ลองทางดานการ

านงานและผูควบค

โครงการ ขาดปร

ญและชํานาญ ใน

กรณเสียหายเน่ือ

กรณเสียหายเน่ือ

 ท่ีไมมีประสิทธิภา

งหรือเจาของโครง

ายไฟในการทํา AC

หกับการทดสอบระ

 

บริษัทฯ ไดรับก
 จากสถาบัน Ma

ความเส่ียง 

เน่ืองมาจากสาเห

รเงิน การลงทุน 

บคุมงานของผูวาจ

ระสบการณ, คว

นการทํางาน 

องจากการขนสง 

องจากการติดต้ังแ

าพ 

รงการไมสามารถจ

C Withstand V

ะบบได 

ารรับรองระบบ
anagement Sys

หตุขาด 1. งา

เกิดช

จางหรือ

วาม

1. มีผ

2.  เ

และผู

เจาขอ

3. เกิ

 1. งา

กรณี

เปล่ีย

และ 1. งา

2. ขา

เจาขอ

จัดหา

Voltage 

1. ไม

2. ทํ

สัญญ

3. ก

(PAC

โครง

บงานบริหารคุณภ
stem Certificati
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ผลกระ

งานลาชากวาแผน

ชองวางในการทํา

มีผลทําใหงานเกิดค

เกิดความมีอคติต

ผูควบคุมงานของ

ของโครงการ 

กิดความไมตอเน่ือ

งานลาชากวาแผน

ณีท่ีเกิดความเสียห

ยนอุปกรณใหม 

งานลาชากวาแผน

ขาดความเช่ือม่ันจ

ของโครงการ 

มสามารถปดงาน

ทําใหเกิดการขยาย

ญาเล่ือนออกไป 

การไดรับหนังสือรั

C) จากผูวาจางห

งการ ลาชาออกไ

ณภาพตามมาตรฐ
tion Institute (T

ะทบ 

นงานท่ีกําหนดซ่ึง

างาน 

ความลาชา 

ตอผูประสานงาน

งผูวาจางหรือ

องในการทํางาน 

นงานท่ีกําหนด

หายรายแรง ตอง

นงานท่ีกําหนด 

จากผูวาจางหรือ

นโครงการได 

ยระยะเวลาของ

รับรองผลงาน 

หรือเจาของ

ไป 

ฐานอุตสาหกรรม
Thailand) (MA

แ

1. จัดหาผูรับ

และฐานการเ

2. วิเคราะห

ผูรับเหมาทําง

โดยดวน 

3.  รีบดําเนิน

แทน โดยใหเกิ

1. จัดทําแผน

และนําเสนอก

2. ใหความรู

ควบคุมงาน 

ในงาน 

3. สรางควา

เจาของโครง

ง

1. ตรวจการ

และมีความป

งาน 

2. จัดหารถข

งานท่ีดีและมี

ขนสง 

1. จัดหาผูรับ

ความสามาร

2. จัดอบรมท

1. ติดตามก

Withstand 

โครงการ อย

2. รีบดําเนิน

ท้ังหมดกอนห

ม (มอก.) ISO 
ASCI)  

แนวทางปองกันแ

รับเหมาชวงท่ีมีคว

รเงินท่ีดีเขามารับง

หและประเมินการท

างานลาชา และคว

นินการจัดหาผูรับเ

กิดชองวางในการ

นงานและข้ันตอน

กอนการทํางาน 

รูความเขาใจกับผู

 กรณีเห็นวาไมมีค

ามเปนมิตรไมตรีที

งการ 

ร Packing ของ

ปลอดภัย กอนกา

ขนสงวัสดุอุปกรณ

มีประกันภัยคุมคร

รับเหมาหรือทีมงา

รถเขามาทํางาน 

มทีมงานกอนการป

การจัดหาแหลงจา

 Voltage Testผู

ยางใกลชิด 

นการสงงานตามส

นหมดสัญญาจาง 

 9001:20

และแกไข 

วามรูความสามาร

งาน 

ทํางานกรณี

วรหาวิธีการแกไข

เหมารายใหมเขาม

รทํางานนอยท่ีสุด

นการทํางานท่ีชัดเ

ผประสานงานและผ

ความรูความเขาใ

ท่ีดีตอผูวาจางหรื

งอุปกรณใหมิดชิด

ารขนสงไปยังหนา

ณท่ีมีสภาพการใช

รองถึงอุปกรณท่ี

านท่ีมีความรู

ปฏิบัติงานจริง 

ายไฟในการทํา AC

ผวาจางหรือเจาขอ

สัญญาใหครบถว

 

08 เลขท่ี QMS

รถ

ข

มา

ด 

เจน 

ะผู

ใจ

รือ

ด

า

ใช

C 

ของ

วน

S 



 

ณ 

ธุรกิจวิศวก
งานจางเหมา
ติดต้ังสาย F
ปตท.สผ.ลาน
งานจัดซ้ือสา
Spare Part 
เคเบิลใตนํ้าระ
และเกาะหมา
งานจัดซ้ือสา
Spare Part 
เคเบิลใตนํ้าระ
งัน จ.สุราษฎ

 
2.3 สภา

 

 

 

 บริษ
สุวร

 เปน
กรุง
บริษ
สาย

 มีผล
Cab

 ใหบ
ใหลู

 จัดท
ไทย 

 มีทีม
 มีเค
 การ

ISO
 มีกา

ธุรกิ

วันท่ี 31 ธันวา

รายการ 

กรรมโครงการ 
าแบบ Turn Key
Fiber Optic ใหกั
นกระบือ 
ายเคเบ้ิลใตนํ้าสําห
 สําหรับงานกอสร
ะบบ 22 เควี ไปย
าก จังหวัดตราด 
ายเคเบ้ิลใตนํ้าสําห
 สําหรับงานกอสร
ะบบ 115 เควี ไป
ฎรธานี 

าวะการแขงขันแ

ษัทฯ มีผลงานวา
รรณภูมิซ่ึงเปนสน
นผูวางระบบสายเค
งเทพมหานครเปน
ษัทฯ มีผลงานกา
ยสัญญาณท่ัวปร
ลงานในการติดต้ัง
ble) หลายโครงก
บริการเปนสถาบัน
ลกคา (Certificat
ทํามาตรฐานระบ
 
มวิศวกรและบุคล
คร่ืองมือ เคร่ืองท
รบริหารงานดวยร
O9001:2008 
ารนําเสนอนวัตกร
กิจ ICT มาโดยต

าคม 2558 ธุร

 
y สําหรับการ
กับ  

หรับเปน 
สรางสาย
ปยังเกาะกูด 
 
หรับเปน 
สรางสาย
ไปยังเกาะพะ

และกลยุทธในก

จุดแข็ง 
างระบบสายสัญญ
นามบินท่ีใหญท่ีสุด
เคเบ้ิลใยแกวนําแส
นระยะทางมากกว
ารติดต้ังและทดสอ
ระเทศกวา 1,000
ต้ังสายเคเบ้ิลใตทะ
การ 
นทดสอบและออก
te) 
บบ Cabling เพ่ือ

ลากรท่ีมีความชําน
ทดสอบท่ีทันสมัยแ
ยระบบบริหารงาน

รรมใหม เพ่ือรอง
ตลอด 

รกิจวิศวกรรม

สถานท่ีกอสรา

จ.กําแพงเพชร

จ.ตราด 

จ.สุราษฎรธานี

การแขงขัน 

ญาณส่ือสารใหสน
ดของประเทศไทย
สงในเขต
วา 2,500 กิโลเม
สอบระบบขาย
0 โครงการ 
ะเล (Submarine

กใบรับรองรับรอง

อเปนมาตรฐานในป

นาญงานเฉพาะด
และครบถวน 
นคุณภาพ 

งรับการเติบโตขอ
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มมีโครงการท่ียัง

าง ผูวา

ร 
บริษัท พีท
โซลูช่ันส

การไฟฟ
ภูมิภ

านี 
การไฟฟ
ภูมิภ

นามบิน
ย 

 

มตร 
 

e  

งระบบ

ประเทศ

ดาน 

อง

ยังไมไดสงมอบ 

าจาง มลู

พีทีที ไอซีที 
ส จํากัด 

2

ฟฟาสวน
ภาค 

17

ฟฟาสวน
ภาค 

16

 งาน Cabli
นักในแตละป

 ยังขาด Sal
ปฏิบัติงานข

 

 

 
 
 

 

ดังรายละเอียด

ลคาโครงการ 

23.442 ลาน
บาท 

7.90 ลานบาท 

6.00 ลานบาท 

จุดออน
ing ขนาดใหญมีโ
ป 
les ประสานงานแ
ของลูกคา 

ดดานลาง 

กําหนดสง
มอบ 

ก.ค. 58 

ก.พ.59 

ก.พ.59 

น 
โครงการท่ีเกิดข้ึน

นและติดตามงานกั

ความ
คืบหนา  
31 ธ.ค. 
2558 

85.00% 

5.00% 

5.00% 

นจํานวนไมมาก

กับเจาหนาท่ี



 

การ

จาก
ถือเปนโครงการ
และความนาเช่ือ
การบินไทย จําก
ระบบ Fiber 
ภูมิภาค และบริ
เปนระยะทางกว

จาก
บริษัทฯ สามาร
ในการติดต้ังระ
ใหบริการแกลูก
อยางตอเน่ือง ท
สายเคเบ้ิลส่ือผ
(Submarine C
เกาะหมาก จังห
ลําพูนและโครง
แมฮองสอนโดย
Submarine C
อางอิงไดดวย 

2.4 การ

จาก
ลูกคามีการส่ังซื
ชํานาญ บุคลาก
โครงการของลู
อาชีพของผูใหบ
(มหาชน) โครง
แหงและโครงกา

และ
ของการไฟฟาส
กอสรางสายใย

2.5  ลัก

กลุม
งานการติดต้ังร
อากาศยานไทย 
(มหาชน) บริษัท

รแขงขัน 

กการท่ีบริษัทฯ เค
รกอสรางและติด
อถือของบริษัทฯ 
ากัด (มหาชน) แล
Optic และสา
ริษัท ทีโอที จํากัด
วา 5,000 กิโลเม

กผลงานดังกลาว
รถแขงขันกับบริษั
ะบบอยางเดียว โ
กคาแบบ One S
ทําใหบริษัทฯ สาม
ผสมไฟฟาและส่ือส
Cable) ใหแก เก
หวัดตราด และเก
งการกอสรางสาย
ยมีมูลคารวมกว
Cable และ Tran

รจําหนายและชอ

กการท่ีบริษัทฯ เป
ซ้ือสินคา บริษัทฯ
กรและเคร่ืองมือ
ลูกคาท้ังภาครัฐแ
บริการ อาทิ โคร
งการของการไฟฟ
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 เปนท่ีประจักษตอ
ละบริษัท ทาอาก
ายสัญญาณส่ือส
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ยสงไฟฟาแรงสูง 
วา 200 ลานบ
nsmission Line 

องทางการจําห
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ออมสิน เปนตน
จัดสายและเขาส
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เสถียรภาพสูง โด
รโทรคมนาคมแบบ
คมแหงชาติ (กสท

nk Fiber Opti
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อร หรือผูรับเหม
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เสาไฟฟาของการ
งขายภายหลังแลว
ารศึกษาแผนธุรกิจ
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ายสัญญาณท่ีใหญ
โทรคมมาคมในปร
ล้ิงค เทเลคอม จ

สานักงานคณะกรร
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โครง
การสงขอมูลใน
MPLS (Multip
ซ่ึงในปจจุบันเทค
Layer) โดยมีค
บริหารจัดการก
แตละการใชงาน
สงขอมูลใหมีปร
และ 400G ใน

โครง

(Data), ภาพ(V

Network” โดย

สงผานขอมูลแล

ประเทศไทย อีก

อีกดวย 

โครง

การดําเนินธุรกิ

อุตสาหกรรมกา

Provider), ผูให

Operator), ผูใ

ใหญและลูกคาอ

ซ่ึงลูกคากลุมตา

ขอมูลระหวางกั

โครงขายหลักข

เศรษฐกิจ หรือ

จุดเด

เปนโครงขายท่ีมี

แข็งของบริษัทแ

เลือกใชสายเคเบิ

ปองกันการกระ

เปนโครงขายท่ีติ

อีกลั

ประสิทธิภาพสูง

โครงขายผานท
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ถึง 99.99% ต
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นยุคปจจุบันและใน
protocol Label
คโนโลยีท่ีโครงขา
คุณสมบัติท่ีเพ่ิมข้ึ
การรับสงขอมูลร
น (Class of Ser
ระสิทธิภาพสูงท่ีสุ
นอนาคต 

งขาย INTERLIN

Video), เสียง(V

ยมีทีมวิศวกรคอย

ละการส่ือสารขอ

กท้ังยังมีจุดเช่ือมต

งขาย “INTERLI

กิจใหแกองคกรตา

ารผลิต ท้ังท่ีต้ังอ

ใหบริการเคเบ้ิลทอ

ใหบริการดานการ

องคกรท่ีมีสํานักง

าง เๆหลาน้ีลวนแล

กัน,ความกวางไกล

ของ “INTERLIN

อพ้ืนท่ีอาคารสํานัก

ดนของโครงขาย 

มีความปลอดภัยสู

แมฯ ท่ีมีผลงาน ค

บ้ิลใยแกวนําแสงช

ะทําของบุคคล เช

ติดต้ังบนเสนทางข

ลักษณะเดนหน่ึงข

งสุด มีระบบการ

ทางระบบคอมพิวเ

NK Fiber Optic

ตามชนิดของวงจ

 Fiber Optic N
นยุคอนาคต โดยอ
l Switching) โด
าย “Interlink F
ข้ึนจากระดับ 2 (
ระหวางเน็ตเวิรก
rvice) และการรั
สุด ท้ังยังปองกัน

NK เหมาะสําหรับ

Voice), ดิจิตอลที

ยเฝาดูแลตลอด 2

องทานไดอยางทร

มตอไปยังพันธมิตร

INK Fiber Opt

างๆ ไมวาจะเปนลู

อยูในนิคมอุตสาห

องถ่ิน กลุมธุรกิจ

รออกแบบและติด

งานอยูในพ้ืนท่ีตาง

ลวแตมีความตอง

ลในการส่ือสาร ร

NK Fiber Optic

ักงานตาง ใๆนเขต

 “INTERLINK 

สูงสุด สืบเน่ืองจา

ความชํานาญ แล

ชนิดพิเศษซ่ึงมีเกา

ชน การตัดตนไม 

ของการรถไฟแห

ของโครงขาย “IN

รบริหารจัดการโค

เตอร รวมถึงการ

c Network” สา

จรการใหบริการ 

Network กอสร
ยอาศัยเทคโนโลยีที
ดยเปนเทคโนโลยีที
Fiber Optic N
Layer 2: Data
ก (Managed N
รับรองคุณภาพใน
นไมใหเกิดเปนคอข

ับใชในกิจการเพ่ือ

ทีวี(Digital TV),

24 ช่ัวโมง และต

รงประสิทธิภาพ มี

รในแถบอาเซียน ไ

tic Network” เป

ลูกคาใน กลุมธุรกิ

หกรรมและนอกนิค

จใหบริการโทรคม

ดต้ังระบบเทคโนโล

งๆกัน ซ่ึงมีความ

งการในดานความ

รวมถึงความคุมค

c Network” สาม

ตกรุงเทพมหานคร

Fiber Optic N

ากการนําประสบ

ละเช่ียวชาญการติ

าะเหล็กปองกัน 2

 หรือการเผาตนไ

หงประเทศไทย ซ่ึง

NTERLINK Fibe

ครงขายโดยทีมวิศ

รแจงเหตุขัดของท

ามารถรับประกันค
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รางโดยนําเอาเทค
ท่ีสําคัญ ไดแก D
ท่ีจะเพ่ิมขีดความส
Network” เลือก
a Link Layer)

Network) การจัด
นการใหบริการ (
ขวดภายในโครงข

อการส่ือสารและโท

, มัลติมีเดีย(Mu

ตลอด 365 วัน 

มีความปลอดภัยสู

ไดแก มาเลเซีย สิ

เปนโครงขายท่ีมีลั

กิจการเงิน เชน ธ

คมอุตสาหกรรม 

มนาคม เชน ผูใหบ

โลยีสารสนเทศและ

มจําเปนในการเช่ือ

มเสถียรภาพและค

คาในการลงทุน อ

มารถใหบริการค

ร, นิคมอุตสาหกร

Network” อีกจุด

บการณและความ
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2 ช้ัน และฉนวนป

ไม เปนตน อีกท้ัง

งนับไดวาเปนเขตท

er Optic Netw

ศวกรท่ีคอยเฝาระ

ทาง SMS เพ่ือให

นคุณภาพการใหบริ

คโนโลยี Internet
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สามารถของระบ
กใชสามารถใหบริก
r) ท่ีใชกันอยางแ
ัดการเสนทางการ
(Quality of Ser
ขายและสามารถร

โทรคมนาคมทุกรูป

ultimedia) และอื

ดังน้ันจึงม่ันใจได

สูงสุด ครอบคลุม

สิงคโปร กัมพูชา 

ลักษณะพิเศษสาม
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ความปลอดภัยขอ
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ปองกันการลามไฟ
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ทางท่ีมีความปลอ
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พปริมณฑล และยั

และผานลาวไปยัง
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Content 

ล่ือนท่ี (Mobile 
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โครง
Computing) 
ลูกคาท่ีแตกตาง
เปนศูนยสํารอง
โดยศูนยขอมูล 
ประเภท TIER 
01 กาญจนาภิ
บริษัทฯ ไดกอส
ภายใตเงินลงทุน

ลักษ

 
 

บริษัทฯ ออกแบ
จายไฟฟาสํารอง

 
       
สําหรับอุปกรณ
รวมท้ังบริษัทฯ 
ทําใหอุปกรณอิเ

 
      D
ตัวอาคารและห
ตรวจจับนํ้าร่ัว 
มาตราฐาน ISO
 
 
 

สมบัติพิเศษของโค

ปนโครงขายท่ีคร

คเบ้ิลใยแกวนําแส

ปนโครงขายท่ีรอ

มีโครงขายเปนขอ

 ไทย และยังสามา

ธุรกิจ Interlin

งการ Interlink 
และศูนยสํารอง

งกัน เชน การยา
ง (Back Up Sit
 (Data Center
 3  และใหบริกา
ภิเษก 5/5 ถ.กาญ
สรางอาคาร 3 ช
นท้ังส้ินประมาณ 

ษณะของ Interlin

การออกแบบ Da

Data Center ข
บบใหมีระบบสาธ
อง และไดการออก

ระบบทําความเย็น

      Data Cen
ณอิเล็คทรอนิคส คื
 ออกแบบใหมีการ
เล็กทรอนิกสทําง
ระบบความรักษา

Data Center ขอ
หองเซิรฟเวอร มีก
 เพ่ือรักษาความป
O 27001 

โครงขาย “INTER

รอบคลุมท่ัวประเท

สงเปนชนิดมีเกาะเ

องรับความเร็วสูง

องตนเองท่ีครอบค

ารถเช่ือมตอไปยัง

nk Data Cent

 Data Center เ
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ายเซิรฟเวอรของล
te) หรือเพ่ือปองก
r) ของบริษัทฯ 
ารตลอด 24 ช่ัว
ญจนาภิเษก แขวง
ช้ันแลวเสร็จเรียบ
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nk Data Cente

Data Center 

ของบริษัทฯ สรา
ธารณูปโภคสํารอง
กแบบใหใชพลังงา

ย็นท่ีมีประสิทธิภาพ

nter ของบริษัทฯ 
คือ ประมาณ 21
รติดต้ังระบบทําค
งานไดอยางมีประ
าปลอดภัยท่ีเช่ือถื

องบริษัทฯ มีการ
มีการติดต้ังกลองว
ปลอดภัยใหแกอุป
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เหล็กปองกัน 2 ช

งสุดไดถึง 400G 

คลุมท่ัวกรุงเทพม

ังตางประเทศไดทั

ter 

เปนการใหบริการ
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ลูกคามายังศูนยข
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วโมง ทุกวันไมมีวัน
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างตามขอกําหนด 
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านอยางมีประสิทธิ
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ถือได 

รติดต้ังระบบรักษ
วงจรปดท้ังภายน
ปกรณของบริษัทฯ
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Optic Network

ลอดภัยสูงสุด แล

ช้ัน และฉนวนปอ

 และตอบสนองค

มหานครและปริมณ

ทันที 

รพ้ืนท่ีเซิรฟเวอร 
 แกองคกรตาง
ขอมูลของบริษัทฯ
กภัยพิบัติทางธรร
ใหเปน Data C
วันหยุด ท้ังน้ี ศูนย
งเขน กรุงเทพฯ 
ั้น 1 ท่ีเปนสวนสํ

ด TIER 3 และสา
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ทธิภาพ รวมท้ังรอ

มเย็นท่ีมีประสิทธิภ
เซียส + 2 องศา
 เพ่ือใชในกรณีเกิด
อายุการใชงานท่ีย

ษาความปลอดภัยที
นอกและภายในหอ
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ละทรงประสิทธิภา

องกันการลามไฟ 

ความตองการไดท
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 พ้ืนท่ีวางเซิรฟเว
งๆ เพ่ือใหบริการต
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รมชาติหรือเหตุก

Center โดยเฉพา
ยขอมูลของบริษัท
10220 โดยท่ีจัด
สํานักงานและช้ัน 

สามารถขยายไปเป
e) เพ่ือลดโอกาส
องรับการเกิดเหตุ

ภาพซ่ึงคอยวัดแล
าเซลเซียส และใหมี
ิดเหตุฉุกเฉิน ท้ังนี
ยาวนานข้ึน 

ท่ีเช่ือถือได กลาว
องเซิรฟเวอร รว
งลูกคา ตลอดจนส
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ะเสาไฟฟา ซ่ึงเปนไ
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ในกลุมธุรกิจ

น จํากัด (มหาชน)
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แขงขันสูง โดยเฉพ
โนโลยีท่ีทันสมัยมา
ซเชียลมีเดียในชีวิต
ารขยับขยายเพ่ือ
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บสนุน
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กรรมโครงการขอ
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สารสายสัญญาณ
งกันได) เชน สาย
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ดีข้ึน ทําใหตลาดมี
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มีเสถียรภาพสูง 
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งคิดเปนมูลคามาก
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3)  
บริษั

เช่ือมตอกับโคร
ลูกคาไดอยางค

4)  
บริษั

โดยเปนเทคโนโล
Fiber Optic 
เพ่ิมข้ึนจากระดั
และการจัดการ
และขอมูลชนิดต
ประเภทมัลติมีเดี
สมัยและเปนเทค
ใหบริการดานโท
ชวยใหระบบโค
อุตสาหกรรมโท

5)  
บริษั

แกลูกคาไดอย
ประสิทธิภาพ แ
พัฒนาและเพ่ิมป

6)  
บริษั

ลักษณะสําคัญคื
เตือนหรือประส
ไดรับการประส

7)  
บริษั

ไววางใจในคุณภ
ตลอดเวลาเพ่ือค
ตามเกณฑท่ีทําส

8)  
บริษั

ผูเช่ียวชาญในง
ถูกพัฒนาไปแลว

  ความครอบคลุ
ษัทฯ มีแผนในการ
รงขายเคเบ้ิลใยแก
ครอบคลุมทุกรูปแ
  การใชเทคโนโลยี
ษัทฯ ใชเทคโนโลยี 
โลยีท่ีจะเพ่ิมขีดคว
 Network เลือ
ดับ 2 (Layer 2: 
รเสนทางการสงข
ตางๆ ท่ีเพ่ิมมาก
ดียซ่ึงมีความตอง
คโนโลยีท่ีสอดคล
โทรคมนาคมรายให
ครงขายเคเบ้ิลใย
ทรคมนาคม 
  การบริการ แล
ษัทฯ วางแผนงาน
ยางถูกตอง และ
และเปนการสราง
ประสิทธิภาพการ
  การดูแลและบํา
ษัทฯ ไดวางแผนก
ญคือ (1) การบํารุ
สานงานเตรียมค
สานจากศูนยปฏิบัติ
  รับประกันคุณภ
ษัทฯ มีการรับปร
ณภาพของโครงขา
อคอยแกไขเหตุขัด
สัญญาไวกับผูใชบ
  พัฒนาอุตสาหก
ษัทฯ มีนโยบายท่ีจ
งานแตละประเภท
วน้ัน โอกาสทางธ

ลมของโครงขายเค
รกอสรางโครงข
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วามสามารถของร
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ายเคเบ้ิลใยแกวนํา
ดของใหกับมาใชงา
บริการ  
กรรมโทรคมนาค
่จะใหความรูแกผู
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ธุรกิจหรือความต
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โนโลยีน้ี สามารถใ
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ตสาหกรรมการเงิ
าณขนาดใหญ เป
ารของโลกปจจุบั
เลือกใช เชน Sin
มารถรับ-สงขอมู

ษา  
ฝกอบรมความรูท
 รวมจัดอบรมให
ดีกับลูกคา นอกจ
ริษัทฯ ตอไป 

ะบบโครงขายใหอยู
นด (Schedule 
ผูใชบริการกอนเข
(NOC) ท่ีมีการเ

รใหบริการดวย S
าแสงและการบริ
านไดโดยเร็วท่ีสุด

คม 
ผูท่ีมีความสนใจใน
ผูท่ีเก่ียวของ หรือ
ตองการของตลา
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สง 
นําแสงใหครอบค
 ไดแก มาเลเซีย 
ศและการเช่ือมตอ

el Switching) แ
ละสามารถใหบริก
ใหบริการกับลูกค
างแพรหลายอยูใน
มากในการบริหาร
งินซ่ึงคอขวดดังก
ปนตน   ดังน้ันโค
บันและสามารถต
ngtel AT&T Ve
มูลไดอยางรวมเร

ทางเทคนิคใหแกที
ใหความรูแกทีมวิ
จากน้ี บริษัทฯ จะ

อยูในสภาพท่ีพรอม
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เฝาระวังตลอด 2

Service Level
ริการของบริษัทฯ
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ธุรกิ

1)  
บริษั

สาธารณูปโภคส
2)  
Dat

สามารถเช่ือมต
อินเตอรเน็ทขนา

3)  
บริษั

อยางถูกตอง แ
อยางเต็มประสิ
เพ่ือท่ีจะนําไปพัฒ

4)  
บริษั

และสวนของโค
ตลอด 24 ช่ัวโ
ปฏิบัติตามเกณ

3.3  การ

1)   ชองทางก
โดยตรง 
 บริษัทฯ มี
ธุรกิจตามแผน
ของบริษัทฯ แล
การดําเนินธุรกิ
2)   ชองทางก
 บริษัทฯ ว
พันธมิตรทางธุ
บริการของบริษ
แลว เพ่ือนําเส
อินเตอรเน็ท (IS
และ ผูใหบริการ
3)   ชองทางก
 บริษัทฯ มี
ใหบริการ Data
เพ่ือไปทําตลาด
Resale) ตอไป 

 

กิจ Interlink Da

  การออกแบบ 
ษัทฯ ไดออกแบบอ
สํารองสําหรับเหต
 การเช่ือมตอกับ
ta Center ขอ
ตอไปยังผูใหบริก
นาดใหญ ระดับ N
 การบริการ แล
ษัทฯ ไดจัดใหมีกา
และมีประสิทธิภา
สิทธิภาพ และเปน
ัฒนาและเพ่ิมประ
 รับประกันคุณภ
ษัทฯ มีการรับปร
ครงขายเพ่ือเพ่ิมค
โมง เพ่ือคอยแกไ

ณฑท่ีทําสัญญาไวกั
รจําหนายและช

ประเภ

การจัดจําหนายผ

มีทีมงานขายเปนข
นการขายของบริ
ละเลือกสรรบริก
กิจของลูกคาแตละ
การจัดจําหนายผ
วางแผนจะทําก
ธุรกิจในหลายๆ 
ษัทฯ ไปรวมกับบ
สนอบริการใหก
ISP) ผูใหบริการ
รโทรคมนาคม เป
การจัดจําหนายแบ
มีการทําการตล
ta Center ซ่ึงจ
ดในสวนของการข
 

ata Center 

Data Center 
อาคารเพ่ือใชเปน
ตุภัยพิบัติธรรมชา
บโครงขายเคเบ้ิลใย
องบริษัทฯ เช่ือม
การรายอ่ืนๆ เพ่ื
NIX/IIG 40G/1
ละการใหคําปรึกษ
ารฝกอบรมความ
าพ รวมท้ังบริษัท
นการสรางความ
ะสิทธิภาพการใหบ
ภาพ  
ระกันคุณภาพการ
ความไววางใจในค
ไขเหตุขัดของใหก
กับผูใชบริการ 
ชองทางการจําห

เภท 

ผานทีมขายของบริ

ของตนเองท่ีจะม
ริษัทฯ และเขานํา
การใหเหมาะกับว
ะราย 
ผานทางพันธมิตรท
การตลาดผานช
 กลุม โดยเฉพาะ
บริการท่ีพันธมิตร
กับลูกคา เชน 
รศูนยขอมูล (Da
ปนตน 
แบบขายสง 
ลาดแบบขายสง
จะซ้ือบริการในลัก
ขายแยก (Whol

น Data Center
าติและเหตุรายอ่ืน
ใยแกวนําแสง 
มตอกับโครงขายเค
พ่ือใหลูกคาสามาร
10G  
ษา  
มรูทางเทคนิคใหแ
ทฯ ยังไดจัดอบรม
มสัมพันธท่ีดีกับลูก
บริการของบริษัท

รใหบริการดวย S
คุณภาพของบริก
กับมาใชงานไดโด

หนาย 

ริษัทฯ 

มุงเนนในราย
าเสนอบริการ
วัตถุประสงค

ทางธุรกิจ 
ชองทางของ
ะกลุมท่ีจะนํา
รเหลาน้ันมีอยู
 ผู ใหบริการ
ata Center) 

งใหแกกลุมผู
กษณะขายสง 
lesale to 
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er โดยเฉพาะ แล
นๆ เพ่ือใหลูกคามี

เคเบ้ิลใยแกวนําแส
รถเลือกใชงานได

แกทีมวิศวกรและ
มใหความรูแกทีม
ลกคา นอกจากน้ี 
ทฯ ตอไป 

Service Level 
การของบริษัทฯ 
ดยเร็วตามนโยบา

ธุรกิจ Interlin
Ne

-ไ

และไดออกแบบใหเ
มีความม่ันใจในคว

สงของบริษัทฯ ซึ
ไดอยางสบายใจ 

ะทีมขายของบริษั
มวิศวกรของลูกค
น้ี บริษัทฯ ยังจัดส

Agreement (S
 โดยบริษัทฯ จะม
ายการรับประกันค

ink Fiber Optic
etwork 

  

  

ไมมี- 

เปนไปตามขอกําห
วามปลอดภัยของ

ซ่ึงเปนโครงขายท่ี
 ท้ังน้ีผูใชงานยัง

ษัทฯ เพ่ือใหสามา
คาเพ่ือใหลูกคาสา
สรรชองทางเพ่ือ

SLA) ไปจนถึงระ
ะมีทีมงานในศูนยป
คุณภาพ ซ่ึงหาก

c ธุรกิจ In

หนดของ TIER
งระบบ Data Ce

ท่ีครอบคลุมท่ัวปร
งสามารถเช่ือมต

ารถใหคําปรึกษาแ
ามารถใชโครงขา
อเปดรับฟงขอเสน

ะดับ 99.99% ท
ปฏิบัติการโครงข
กไมสามารถปฏิบั

Interlink Data 

  

  

  

R 3 และมีระบบ
enter 

ระเทศ อีกท้ังยัง
ตอไปยังโครงขาย

แนะนําแกลูกคาได
ายของบริษัทฯ ได
สนอแนะจากลูกคา

ท้ังสวนของระบบ
ขายคอยเฝาระวัง
บัติตามไดก็จะตอง

Center 

บ

ัง
ย

ด
ด
า

บ
ง
ง



 

 
ธุรกิ

แตละองคกรโด
ความเส่ียงดา
กรณีการถูกย
เพิ่มเติม 

บริษั
บริษัทผูผลิตอุป
จากการจัดจําห
ใหแกสินคาย่ีหอ
LINK และ AM
สามารถใชทดแท
ผูผลิตสินคาเห
ผลกระทบท่ีอาจ
จากผูผลิตรายใ
เสียความเช่ือม่ัน

อยา
ไทย อีกท้ังบริษั
สองย่ีหอในประ
ซ่ึงเปนเหตุผลท่ี
และหากบริษัทผู
จําหนายและทํา
มาแลวเปนเคร่ือ
บริษัทฯ สามาร
ได 

ความเส่ียงจาก
ธุรกิ

ความกาวหนาแ
ทางธุรกิจได   

อยา
ของลูกคาไดอย
ทางเทคโนโลยีใน
การเปล่ียนแปล

อน่ึง
วัฒนธรรมองค

กิจทุกประเภทมีคว
ดยบริษัทฯ มีความ
านการดําเนินธุร
ยกเลิกสัญญาก

ษัทฯ เปนตัวแทนจั
ปกรณขายสายสัญ
หนายของบริษัทฯ
อ LINK และเปน
MP น้ี เปนสินคา
แทนกันได ซ่ึงแตล
หลาน้ีไมตอสัญญ
าจจะเกิดข้ึนคือบริ
ยใหมอาจมีคุณภา
ันในคุณภาพสินคา
างไรก็ตาม เน่ืองจ
ษัทฯ เปนตัวแทนจั
ะเทศไทยนับต้ังแต
ท่ีทําใหบริษัทฯ ม่ัน
ผูผลิตเหลาน้ันยก
าการขยายตลาด
องรับประกัน นอ
รถท่ีจะจัดหาผูผลิ

กการเปล่ียนแป
กิจของบริษัทฯ 
และพัฒนาการทา
  
างไรก็ตาม บริษัท
ยางทันทวงที บริษ
ในตลาดโลกผานก
ลงดังกลาวได ท้ัง

ง บริษัทฯ ยังได
คกรใหเปนองคกร

วามเส่ียงแตกตา
มเส่ียงหลักๆ ซ่ึงส
รกิจ 
การเปนตัวแทน

จัดจําหนาย (Dis
ญญาณของประเ
ฯ ในการน้ีบริษัท
นผูจัดจําหนายสิน
าอุปกรณขายสา
ละย่ีหอมีความโดด
ญาการเปนตัวแทน
ริษัทฯ อาจตองห
าพไมทัดเทียมกับสิ
าของบริษัทฯ แล
จากบริษัทฯ เปนผ
จัดจําหนายท่ีมีคุณ
ตไดรับการแตงต้ัง
นใจวาความเส่ียง
กเลิกสัญญาการเป
ดในประเทศไทยใหไ
อกจากน้ี บริษัทฯ
ลิตรายอ่ืนในการผ

ปลงในระบบเทค
 เก่ียวของกับระ
างเทคโนโลยีใหสอ

ทฯ ไดจัดใหมีการ
ษัทฯ ยังจัดใหมีกา
การดูงานแสดงสิ
งน้ี บริษัทฯ ไดจัด

ดนําความเส่ียงจ
รวิศวกรรมท่ีมีนวั

างกันไปและอาจส
สามารถจําแนกได

นจัดจําหนายสิ

tributor) สายสัญ
เทศสหรัฐอเมริกา
ฯไดรับการแตงต้ั
นคาในประเทศไทย
ายสัญญาณและสื
ดเดนไมเหมือนกัน
นจัดจําหนายใหก
หาผูผลิตสินคารา
สินคาเดิมท่ีมีอยู ซึ
ละลดปริมาณการ
นผูบุกเบิกและมีสว
ณภาพ โดยสามาร
ั้งใหเปนตัวแทนจัด
งท่ีจะถูกยกเลิกสัญ
ปนตัวแทนจําหนา
หได โดยมีความสํา
ฯ ไดจดทะเบียนเป
ผลิตสินคาภายใต

คโนโลยีสารสนเ
ะบบเทคโนโลยีส
อดคลองกับความ

รพัฒนาท้ังสินคา
ารสํารวจความต
สินคาในตางประเท
ดใหมีการฝกอบรม

จากการเปล่ียนแ
วัตกรรมสินคาใหม
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สงผลกระทบตออ
ดดังตอไปน้ี 

สินคาหรือเมื่อบ

สัญญาณ (Cabli
กา โดยสัดสวนกา
ต้ังเปนผูจัดจําหน
ย (Authorized 
ส่ือสารโทรคมนาค
น ทําใหลูกคามีทา
กับบริษัทฯ อาจส
ายใหมในกรณีท่ีถู
ซ่ึงเปนท่ียอมรับท
รส่ังซ้ือลง อันอาจ
วนสําคัญในการท
รถรักษาและเพ่ิมย
ัดจําหนายไดดีมา

สัญญาการเปนตัว
ายของบริษัทฯ บ
สําเร็จในการทํากา
ปนเจาของเคร่ือง
ตเคร่ืองหมายการ

เทศ 
สารสนเทศท่ีมีกา
มตองการของตล

าและความรูของพ
ตองการของลูกค
ทศอยูอยางสมํ่าเ
มใหแกท้ังพนักงาน

แปลงทางเทคโนโ
มๆ สําหรับตลาด

องคกรมากนอยต

บริษัทผูผลิตสินค

ing) อยูสองย่ีหอ
ารขายสินคาย่ีหอ 
นายสินคาในประเท

Distributor) ให
คมท่ีมีผลิตภัณฑห
างเลือกสินคาใหต
สงผลกระทบตอ
ถูกยกเลิกสัญญา
ทางดานคุณภาพโ
จสงผลใหยอดขา
ทําการตลาดใหกับ
ยอดขายและสวน
าโดยตลอด บริษัท
วแทนจําหนายน้ันม
บริษัทฯ ก็สามารถ
ารตลาดใหแกผลิ
งหมายการคา “
รคา “LINK” เพ่ื

ารเปล่ียนแปลงอ
ลาด อาจทําใหบริ

พนักงานอยูเสมอ
คาในปจจุบันรวมถึ
เสมอ เพ่ือใหสินค
นภายในบริษัทฯ เ

โลยีมาเปนโอกาส
ดใหมมาโดยตลอด

ตามความสําคัญแ

คาแตงตั้งตัวแ

อหลัก ไดแก LINK
 LINK คิดเปนสัด
ทศไทยแตเพียงผูเ
ใหแกสินคาย่ีหอ A
หลากหลาย และ
ตรงตามความตอง
อโครงสรางยอด
าการเปนผูจัดจําห
โดยมาตรฐานสาก
ายและกําไรของบร
บอุปกรณขายสาย
นแบงการตลาดให
ัทฯ จึงนับเปนคูค
นมีนอยในระดับท่ีบ
ถท่ีจะหาคูคาอ่ืนๆ 
ตภัณฑท้ังสองย่ีห
“LINK” ภายใน
พ่ือจัดจําหนายภาย

อยางรวดเร็ว ห
ริษัทฯ ไมสามารถ

อ ทําใหบริษัทฯ ส
ถึงการสํารวจควา
คาและบริการของ
เองและใหแกลูกค

สในการตอยอดท
ด 

ญและวิธีการบริหา

แทนจัดจําหนาย

NK และ AMP   
สัดสวนกวารอยละ
เดียว (Exclusive
AMP ซ่ึงสินคาท
ะมีความคลายคลึ
องการกับการใชง
ดขายและกําไของ
าหนายดังกลาว ร
กล โดยอาจสงผ
บริษัทฯ ลดลง  
ายสัญญาณท้ังสอ
ใหแกอุปกรณขาย
คาท่ีสําคัญกับบริษ
บริษัทฯ สามารถ
ๆ ท่ียินดีให บริษัท
ย่ีหอดังกลาวท่ีบริ
นประเทศไทยแตเพี
ยในประเทศไทยแท

หากบริษัทฯ ไมส
ถรักษาลูกคาท่ีมีอ

สามารถตอบสนอ
วามเคล่ือนไหวและ
งบริษัทฯ มีการพ
คาท่ัวไปท่ีสนใจอีก

ทางธุรกิจ โดยบ

ารความเส่ียงของ

ยในประเทศไทย

 ซ่ึงเปนสินคาของ
ะ 60 ของรายได

ve Distributor)
ท้ังสองย่ีหอ ไดแก
ลึงกันในการใชงาน
งานได   ท้ังน้ีหาก
งบริษัทฯ ได โดย
รวมถึงสินคาท่ีมา
ผลกระทบใหลูกคา

สองย่ีหอในประเทศ
ยสายสัญญาณท้ัง
ษัทผูผลิตเหลาน้ัน
ถบริหารจัดการได
ทฯ เปนตัวแทนจัด
ริษัทฯ ไดทําสําเร็จ
พียงผูเดียว ทําให
แทนผูผลิตรายเดิม

สามารถติดตาม
มีอยูและเสียโอกาส

องความตองการ
ะการเปล่ียนแปลง
พัฒนาและกาวทัน
กดวย  

บริษัทฯ ไดสราง

ง

ย

ง
ด
r) 
ก 
น   
ก
ย
า
า

ศ
ง
น 
ด 
ด
จ
ห 
ม

ม
ส

ร
ง
น

ง



 

ความเส่ียงดา
การ

อยูภายใตการก
กิจการโทรคมน
โทรคมนาคม เช
กฎระเบียบตาง

อยา
การเปล่ียนแปล
และประชุมหารื

ความเส่ียงจาก
ธุรกิ

โครงขาย ระบบ
ตองการใชงาน
ภัยธรรมชาติ 
ทางการเงินของ
เสถียรภาพ 

อยา
แกวนําแสงในรูป
ออกแบบตามหล
ใดเสนทางหน่ึงเ
นอกจากน้ี ในก
วิศวกรรมมาใช
และอุปกรณหลั
ใชไดเต็มประสิท

นอก
ม่ันใจไดวาระบ
วิศวกรรม มาใช
เตรียมความพร
อีกดวย 

ท้ังน้ี
ถึงความเปนไปไ
กอนท่ีจะมีเหตุก
อุปกรณและซอ
 

านกฎหมายและน
รดําเนินธุรกิจของ
กํากับดูแลขององ
นาคมแหงชาติ (
ชน นโยบายดาน
งๆ เหลาน้ีอาจทําใ
างไรก็ดี เน่ืองจาก
ลงนโยบายหรือกฎ
รือกันถึงนโยบายที

กการทํางานขอ
กิจโทรคมนาคมซึ
บการทํางานและ
นของลูกคา ดังน้ั
หรืออุบัติเหตุตา
งบริษัทฯ อยางมี

างไรก็ดี บริษัทฯ 
ปแบบ Ring To
ลักมาตรฐานท่ีมีก
เกิดการชํารุด แล
การคัดเลือกเครื
ชในการเลือกอุปก
ลักท่ีสําคัญของโค
ทธิภาพสูงสุดพรอ
กจากน้ี ในกระบว
บบท่ีติดต้ังข้ึนจะส
ใชในการเลือกสรร
รอมโดยทีมซอมบ

น้ี บริษัทฯ ยังไดป
ไดของเหตุเสียหรื
การณจริงเกิดข้ึน
อรฟแวร และการ

นโยบายของรัฐ
งบริษัทฯ มีความ
งคกรอิสระท่ีทําห
“กสทช.”) ซ่ึง
นการแขงขันเสรี 
ใหบริษัทฯ เผชิญ
กบริษัทฯ เปนผูได
ฎหมายใดๆ ในทา
ท่ีเหมาะสม ทําใหบ

องอุปกรณโครง
ซ่ึงดําเนินการโดย
ะระบบคอมพิวเตอ
น้ัน หากสวนใดสว
างๆ ก็ยอมจะสง
มีนัยสําคัญได ท้ังจ

ตระหนักถึงความ
opology แบบไ
การนํามาใชกันอย
ละบริษัทฯ ไดจัดต
ร่ืองมืออุปกรณที
กรณท่ีมีคุณภาพสู
ครงขายหลัก (Co
อมท้ังการติดต้ังชุ
วนการติดต้ังอุป
สามารถทํางานได
รอุปกรณและวิธี
บํารุงท่ีสามารถเข

ปองกันความเส่ียง
รือขอผิดพลาดตา
น (Preventive 
รบํารุงรักษาอุปกร

 

ฐบาลที่เก่ียวของ
มเก่ียวของกับธุรกิ
หนาท่ีกํากับดูแลกิจ
งการออกนโยบาย
นโยบายดานคาธ

ญกับความเส่ียงหา
ดรับอนุญาตประ
างปฏิบัติแลว กส
บริษัทฯ มีระยะเว

งขาย ระบบการ
ยบริษัท อินเตอร
อร ซ่ึงระบบท้ังห
วนหน่ึงของระบบ
งผลกระทบตอกา
จากรายไดท่ีขาดห

มสําคัญของการใ
ไมทับซอนกันทาง
ยางแพรหลายในต
ต้ังทีมงานคอยเฝ
ท่ีนํามาปฏิบัติงา
สูง เชน สายเคเบ้ิล
ore Network) 
ชดอุปกรณสํารอง
ปกรณตางๆ น้ัน 
ดอยางมีเสถียรภ
ธีการติดต้ังอุปกร
ขาถึงและซอมแซม

งโดยการเนนควา
างๆ อันพึงจะเกิด
Maintenance)
รณท่ีเก่ียวของท้ัง
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งกับกิจการโทรค
กิจวิศวกรรมและ
กิจการโทรคมนาค
ยและกฎระเบียบ
ธรรมเนียมและค
ากการเปล่ียนแปล
ะกอบกิจการโทรค
สทช. จะมีการแจ
วลาในการเตรียมค

รทํางานและระ
รล้ิงค เทเลคอม 
หมดน้ีจะตองสาม
บเหลาน้ีเกิดการขั
ารใหบริการลูกค

ดหายไปและคาใชจ

ใหบริการเปนอยา
งกายภาพ ซ่ึงประ
ตางประเทศ วิธีก
ฝาระวังและพรอม
านน้ัน บริษัทฯ ไ
บ้ิลใยแกวนําแสงท่ีมี
 และโครงขายยอ
งเพ่ือใชงานในกรณ
 บริษัทฯ ไดใหคว
ภาพ โดยบริษัทฯ 
รณอยางเหมาะสม
มใหแลวเสร็จไดภ

ามสําคัญในการซ
ดในระบบงาน (E
) เชน การซอม
ท้ังหมดของโครงก

คมนาคม 
ะธุรกิจโทรคมนา
คม คือ คณะกรร
บตางๆ โดย กสท
คาบริการ และนโย
ลงน้ันสงผลกระท
คมนาคมจาก กส
จงใหผูประกอบกา
มความพรอมและมี

ะบบคอมพิวเตอร
ม จํากัด เปนธุรกิ
มารถทํางานไดอย
ขัดของท้ังจากคว
คาของบริษัทฯ แ
จายท่ีเพ่ิมข้ึนจากก

างดี โดยบริษัทฯ 
ะกอบไปดวย เสน
การดังกลาวจะสา
มแกไขปญหาตลอ
ไดใชประสบการณ
่มีคุณภาพสูงตาม
อย (Access Ne
ณีมีเหตุขัดของอีก
วามสําคัญกับกา
ฯ ไดใชประสบการ
สม นอกจากน้ีในก
ภายในระยะเวลาที

ซอมบํารุงตามระ
Engineering Fa
มบํารุงเคเบ้ิลใยแก
การตามระยะเวล

าคม ซ่ึงในปจจุบัน
รมการกิจการกร
ทช. อาจสงผลกร
โยบายคุมครองผู
ทบในเชิงลบตอการ
สทช. อยางถูกตอ
ารทราบลวงหนา
มีสิทธิคัดคานไดก

ร 
กิจใหบริการท่ีตอ
ยางมีเสถียรภาพ
วามผิดพลาดของ
และอาจสงผลลบ
การซอมบํารุงรักษ

 มีแผนท่ีจะกอสร
นทางทางถนนและ
ามารถปองกันปญ
อด 24 ช่ัวโมง (
ณจากการประก
มมาตรฐานสากล 
twork) รวมถึงร
กดวย 
รคัดเลือกอุปกร
รณท่ีไดรับจากธุ
กรณีท่ีมีปญหาท่ีไม
ท่ีกําหนดตามมาต

ะยะเวลา โดยใหทีม
ailure Simulatio
กวนําแสงตามระย
าท่ีแนะนําจากผูผ

นการประกอบกิจ
ระจายเสียง กิจก
ระทบอยางมีนัยส
ผใชบริการ ท้ังน้ี 
ารประกอบธุรกิจข
องตามกฎหมาย 
า รวมท้ังมีการรั
กอนการบังคับใชก

องพ่ึงพาการทําง
พตลอดเวลา เพ่ือ
งระบบ ความขัดข
ลบตอผลการดําเ
กษาระบบใหกลับม

รางเสนทางสํารอ
ละเสนทางทางรถ
ญหาอันอาจเกิดจ
(Network Ope
กอบธุรกิจจัดจํา
ล พรอมการออก
ระบบไฟฟาท่ีถูกคั

รณและกระบวนก
ธุรกิจจัดจําหนาย
ไมคาดคิดเกิดข้ึน 
ตรฐานการใหบริก

ทีมวิศวกรทําการวิ
ion) และทําการ
ยะเวลา การอัพเ
ผลิต เปนตน 

จการโทรคมนาคม
การโทรทัศน และ
สําคัญตอกิจการ
 การเปล่ียนแปลง
ของบริษัทฯ  
 ดังน้ันกอนท่ีจะมี
รับฟงความคิดเห็น
กฎระเบียบใหม 

งานของอุปกรณ
อตอบสนองความ
ของของอุปกรณ
เนินงานและฐานะ
มาใชงานไดอยางมี

องของโครงขายใย
ถไฟ ซ่ึงเปนวิธีการ
จากการท่ีเสนทาง
eration Center)
าหนายและธุรกิจ
แบบเพ่ิมเติมพิเศษ
คัดสรรใหสามารถ

การติดต้ัง เพ่ือให
ยสินคาและธุรกิจ
 บริษัทฯ ไดมีการ
การแตละประเภท

วิจัยและวิเคราะห
รเขาแกไขซอมแซม
เดตเฟรมแวรของ

ม
ะ
ร
ง

มี
น

ณ
ม
ณ 
ะ
มี

ใย
ร
ง
r) 
จ
ษ
ถ

ห
จ
ร
ท

ห
ม
ง



 

ความเส่ียงจาก
ธุรกิ

ของบริษัทฯ ใน
ตองอาศัยความ
และบุคคลากรเห

อยา
ในผลการดําเนิน
เปนไปอยางตอ
จนเกินไป ซ่ึงท่ีผ
(Succession P
การตัดสินใจในด

ความเส่ียงจาก
โครง

จากโครงการเห
อุตสาหกรรม 
บริษัทฯ อาจจะ

โครง
จากโครงการเห
อุตสาหกรรม แ
โครงการและเ
สายสัญญาณ 
ดําเนินงาน เงิน
เสาโทรเลขเพ่ือพ
ภาระผูกพันท่ีจะ
ลงทุนในโครงกล

นอก
การออกใบอนุญ
เสรี ดังน้ัน ในอ
โครงขายหลักแ
ทางการเงินของ

อยา
ผูประกอบการ
สําหรับโครงกา
Interlink Fibe
วิศวกรรมซ่ึงมี
ออกแบบสายสัญ
Network เปนช
ปองกันปญหาอ
ความสามารถใ

กพึ่งพาผูบริหาร
กิจของบริษัทฯ ก
นตําแหนงสําคัญ น
มรู ความสามาร
เหลาน้ี ก็อาจสงผ
างไรก็ตาม ผูบริห
นงานของบริษัทฯ
อเน่ือง นอกจากนี
่ผานมา บริษัทฯ 
Plan) อีกท้ังยังเ
ดานตางๆ ตามค

กการลงทุนในโค
งการ  Interlink
เหลาน้ีข้ึนอยูกับป
และความเส่ียงจ
ะไมไดรับผลตอบแ
งการ  Interlink
เหลาน้ีข้ึนอยูกับป
และความเส่ียงจา
เงินทุนหมุนเวียน
 และคาอุปกรณ
นทุนหมุนเวียน แล
อพาดสายเคเบิลใย
จะตองจายคาเชาด
ลาวดังกลาวไดอย
กจากน้ี ปจจุบันส
ญาตประกอบกิจก
อนาคตอาจมีผูป
แขงขันกับบริษัทฯ
งบริษัทฯ ในอนาค
างไรก็ตาม ผูบริ
รรายอ่ืนจากการ
าร Interlink Fib
er Optic คิดเปน
มีความเช่ียวชาญ
ัญญาณเพ่ือปองก
ชนิดท่ีมีปลอกเหล็
อาจจะเกิดมาจาก
ในการทนความร

รและบุคคลากร
กอต้ังโดยกลุมอนั
นอกจากน้ี ดวยล
รถ ความชํานาญ
ผลกระทบตอผลด
หารหลักสวนใหญ
ฯ โดยการเปนผูถือ
น้ี การจัดการบร
 ไดมุงพัฒนาการ
เปดโอกาสใหผูบริ
ความเหมาะสม เพื

โครงการ Inter
k Fiber Optic 
ปจจัยตางๆ เชน 
จากการเปล่ียนแป
แทนจากการลงทุ
k Fiber Optic 
ปจจัยตางๆ เชน 
ากการเปล่ียนแปล
นรวมประมาณ 

ณอิเล็กทรอนิกสที
ละอ่ืนๆ มูลคาเงิน
ยแกวนําแสงท่ีบอ
ดังกลาวตลอดอ
ยางท่ีนักลงทุนคา
สํานักงานคณะกร
การโทรคมนาคม
ประกอบการราย
ฯ มากข้ึน ทําใหก
คตได 
ริหารของบริษัทฯ
รท่ีบริษัทฯ มีควา
ber Optic Netw
นมูลคามากกวารอ
ญในการออกแบบ
งกันปญหาท่ีอาจจ
ล็กเพ่ือปองกันสัต
กการติดต้ัง และ
รอนหากเกิดเพลิง

ร 
นันตรัมพร ซ่ึงปจ
ลักษณะของธุรกิ
ญ และประสบการ
ดําเนินงานและฐาน
ญอยูกับบริษัทฯ ม
อหุนน้ันจะชวยสง
ริหารอยางมีระบ
รบริหารงานอยา
ริหาร มีสวนรวมอ
พ่ือสงเสริมความเ

rlink Fiber Op
Network และ 
 ประสิทธิภาพขอ
ปลงของเทคโนโล
นในโครงกลาวดัง
Network และ 
 ประสิทธิภาพขอ
ลงของเทคโนโลยีแ
 2,000 ลานบา
ท่ีเก่ียวของ นอกจ
นลงทุนดังกลาวคอ
อกเลิกไมได เปนร
อายุสัญญา ความ
าดหวังไว  
รรมการการกระ
มแบบท่ี 3 ประเภท
ยใหมเขามาดําเนิน
การแขงขันอาจจ

ฯ ไดทําการศึกษ
ามเช่ียวชาญในกา
work ในตนทุนที
อยละ 50 ของมู
บและกอสรางระบ
จะเกิดข้ึนในอนาค
ตวกัดแทะทําลายส
ะยังนําเอาเทคโน
งไหมในบริเวณใกล
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จจุบันเปนกลุมผูถื
กิจท่ีเก่ียวของกับเ
รณของบุคคลาก
านะทางการเงินใน
มาเปนเวลามากกว
สงเสริมใหผูบริหาร
ะบบ สงผลใหการ
างมืออาชีพ และ
มออกความคิดเห็น
เขาใจและความเชี

ptic Network
 โครงการ Interl
ของอุปกรณและร
ลยีและกฎหมายที
ังกลาวไดอยางท่ีค
 โครงการ Interl
ของอุปกรณและร
และกฎหมายท่ีเก่ีย
าท ในชวงป 25
จากน้ียังรวมถึง
อนขางสูงเม่ือเปรี
ระยะเวลา 30 ป
มเส่ียงจากปจจัย

ะจายเสียง กิจก
ภทมีโครงขายเปนข
นธุรกิจใหบริการ
จะมีความรุนแรง

ษาโครงการเหลา
ารดําเนินธุรกิจจ
ท่ีตํ่ากวาผูประกอ
มูลคาโดยรวมท้ัง
บบส่ือสารสายสั
คต (อันพึงจะปอง
สายสัญญาณ โด
นโลยีดานวัสดุศาส
ลเคียง ซ่ึงจะทําใ

ถือหุนใหญของบริ
เทคโนโลยีและกฎเ
กรในสาขาตางๆ ที
นอนาคตของบริษั
วา 10 ป และเปน
รมีความต้ังใจและ
รบริหารงานของ
ะพัฒนาผูบริหารร
นในการวางนโยบ
ช่ียวชาญในการบร

k และ Interlin
link Data Cen
ระบบตางๆ ท่ีเก่ี
ท่ีเก่ียวของ เปนต
คาดหวังไว 
link Data Cen
ระบบตางๆ ท่ีเก่ี
ยวของ เปนตน ร
555 - 2558 ซึ
งคาใชจายตางๆ 
รียบเทียบกับขนาด
ป ซ่ึงจะส้ินสุดในว
ยดังกลาวอาจสง

การโทรทัศนและกิ
ของตนเองใหแกผู
รวงจรส่ือสารคว
งมากข้ึน และอาจ

าน้ีอยางรอบคอบ
จัดจําหนายและธุ
อบการรายอ่ืน ซ่ึง
โครงการ  นอกจ
สัญญาณเคเบ้ิลใย
งกันได) เชน สาย
ดยการออกแบบให
สตรมาประยุกตใ
ใหโครงขายสายส

ริษัทฯ โดยเปนผูมี
เกณฑในการประ
ท่ีเก่ียวของเปนหล
ษัทฯ ได 
นผูถือหุนของบริษ
ะพยายามท่ีจะผลั
งบริษัทฯ ไมพ่ึงพิ
รุนใหมข้ึนมารอง
บาย และแผนธุรกิ
ริหารธุรกิจของบ

nk Data Cente
ter เปนธุรกิจใหม
ก่ียวของ ความต
ตน ซ่ึงความเส่ียง

ter เปนธุรกิจใหม
ก่ียวของ ความต
รวมท้ังโครงการ 
ซ่ึงประกอบไปดว
อันประกอบไปดว
ดของบริษัทฯ นอ
วันท่ี 18 ตุลาคม
งผลใหบริษัทฯ อา

กิจการโทรคมนาค
ผูประกอบการรา
วามเร็วสูงโดยใช
จจะสงผลกระทบ

บกอนตัดสินใจล
ธรกิจวิศวกรรม 
งมูลคาสายสัญญ
จากน้ี บริษัทฯ มี
ยแกวนําแสงมาก
ยสัญญาณของโค
หมีเปลือกหุม 2 ช
ใชเพ่ือเพ่ิมความส
สัญญาณของบริ

มีอํานาจควบคุมแ
ะกอบธุรกิจท่ีซับซ
หลัก หากบริษัทฯ 

ริษัทฯ ซ่ึงการท่ีผูบ
ลักดันการเจริญเติ
พิงผูบริหารระดับ
งรับการขยายงา
กิจของบริษัทฯ ต
บริษัทฯ ดวย 

ter 
หมของบริษัทฯ ซ่ึง
ตองการของตลา
งจากปจจัยดังก

หมของบริษัทฯ ซ่ึง
ตองการของตลา
ร Interlink Fibe
ดวย คาสายสัญ
ดวยคาซอมบํารุง 
อกจากน้ี บริษัทฯ
ม 2585 ดังน้ันจ
าจจะไมไดรับผลต

คมแหงชาติ (กส
ายใหม ภายใตหลั
ชโครงขายเคเบ้ิลใ
บตอผลการดําเนิ

ลงทุน และบริษัท
 ทําใหบริษัทฯ มี
ญาณและอุปกรณ
มีทีมงานชางและวิ
กอน สงผลใหบริ
โครงการ Interli
ช้ัน (Double Ja
สามารถในการป
ริษัทฯ มีเสถียรภ

และผูบริหารหลัก
ซอน ทําใหบริษัทฯ
 สูญเสียผูบริหาร

บริหารมีสวนรวม
ติบโตทางธุรกิจให
ับสูงบางรายมาก
านอยางเปนระบบ
ตลอดจนใหอํานาจ

งผลการตอบแทน
าด การแขงขันใน
กลาวอาจสงผลให

งผลการตอบแทน
าด การแขงขันใน
er Optic มีมูลคา
ญญาณ คาติดต้ัง
ง คาใชจายในการ
ฯ ไดทําสัญญาเชา
จะทําใหบริษัทฯ มี
ตอบแทนจากการ

สทช.) มีอํานาจใน
ลักการแขงขันแบบ
ใยแกวนําแสงเปน
นินงาน และฐานะ

ทฯ มีขอไดเปรียบ
ตนทุนดําเนินงาน

ณสําหรับโครงการ
วิศวกรของธุรกิจ
ริษัทฯ พัฒนาและ
ink Fiber Optic
acket) ซ่ึงจะชวย
ปองกันและเพ่ิมขีด
าพสูง นอกจากนี

ก
ฯ 
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ม
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จ
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จากการท่ีบริษัท
ของบริษัทฯ อยู
มากกวารอยละ

ความเส่ียงดา

ความเส่ียงดา
ดวย

ตางประเทศเชน
หากเงินบาทไทย
ปองกันความเสี
ลวงหนา (Cur
สามารถประมา
บริษัทฯ การปอ
จัดการความเสี
ดานอัตราแลกเ
ปจจัยภายนอกล

ความเส่ียงจาก

ความเส่ียงอนั
บริษั

รอยละ 8.36 
คงคลัง บริษัทฯ
การทําประกันภ
เกิดเหตุภัยพิบัติ
 

ความเส่ียงดา
ความเส่ียงอนั

ณ ว
พร และบริษัท 
ออกเสียงท้ังหม
หรือการขอมติใ
3 ใน 4 ของท่ีป
ตรวจสอบ และ

อยา
ไดจัดโครงสรา
ความสามารถ 
รายการท่ีเก่ียว
เปนอิสระเขารว
ถวงดุลการตัดสิ
ฯ โดยมีหนาท่ีหล

ทฯ ใชทีมงานชาง
ยูในระดับท่ีตํ่ากว
ะ 30  ของมูลคา

านการเงิน 

านอัตราแลกเปลี
ยลักษณะทางธุรกิ
น สกุลเงินดอลล
ยมีการออนตัวล
ส่ียงจากความผัน
rrency Forwa
าณการตนทุนสินค
องกันความเส่ียงด
ส่ียงท่ีมีสวนสําคัญ
เปล่ียนจึงถือเปน
ลง 

กเหตุภัยภิบัติทา

นเน่ืองมาจากเห
ษัทฯดําเนินธุรกิจ
7.93 และ 7.28
ฯ มีแนวโนมท่ีจะ
ภัยเต็มจํานวน ซ่ึง
ติเหลาน้ัน 

านการบริหารแล
นเน่ืองมาจากบริ
วันท่ี 31 ธันวาคม
 อินเตอรล้ิงค โฮ
มดของบริษัทฯ ซึ
ในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีตอ
่ประชุมผูถือหุน  
ะถวงดุลเร่ืองท่ีกล
างไรก็ตาม เพ่ือให
างการจัดการซึ
 และมีการกําหนด
วโยงกับกรรมการ
วมในคณะกรรม
สินใจ และพิจารณ
หลักในการดูแลระ

งและวิศวกรของบ
วาผูประกอบการ
าโครงการ 

ล่ียน 
กิจของบริษัทฯ ที
ลารสหรัฐ เปนตน
ลงเม่ือเทียบกับสกุ
ันผวนดานอัตรา
ard) เต็มจําน
คาไดอยางถูกตอ
ดานอัตราแลกเปลี
ญท่ีทําใหบริษัทฯ 
นหน่ึงในนโยบายสํ

างธรรมชาต ิ

หตุภัยภิบัติทางธร
โดยมีนโยบายการ
8 ในป 2556 2
ะสูญเสียรายไดใน
ึ่งครอบคลุมถึงสิ

ละผูถือหุนรายใ
ริษัทมีผูถือหุนรา
คม 2558 กลุมอน
ฮลด้ิง จํากัด) ถือ
ซ่ึงทําใหกลุมอนัน
องใชเสียงสวนใหญ
  ดังน้ัน จึงอาจ
ลุมผูถือหุนรายให
หการดําเนินธุรกิจ
ซ่ึงประกอบดวย
ดขอบเขตการดําเ
ร ผูถือหุนรายใหญ
มการบริษัทจํานว
ณาอนุมัติรายการ
ะบบควบคุมภายใน

บริษัทฯ ในการกอ
รรายอ่ืน ท้ังน้ี มู

ท่ีตองส่ังซ้ือสินคา
น การชําระคาสิน
กุลเงินตางประเท
าแลกเปล่ียนน้ี บริ
วนการซ้ือสินคาที
องแมนยํา และนําไ
ล่ียนโดยการทําสัญ
สามารถผานพน
สําคัญท่ีบริษัทฯ ยึ

รรมชาต ิ
รจัดเก็บสินคาเพ่ื
2557 และ 2558
นสวนน้ันๆ ไป อย
สินคาคงคลังและค

ใหญ 
ายใหญถือหุนเกิ
นันตรัมพร (ซ่ึงป
อหุนของบริษัทฯ 
นตรัมพรสามารถ
ญของท่ีประชุมผู
จเกิดความเส่ียงแก
หญเสนอได   
จของบริษัทฯ เปน
ยคณะกรรมการ
เนินงานและการม
ญ ผูมีอํานาจควบ
วน 3 ทาน โดยทุ
รตางๆ กอนนําเส
นเพ่ือใหเปนไปตาม
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อสรางและติดต้ัง
มูลคาคาใชจายใน

าจากคูคาในตางป
นคาเปนเงินตราต
ทศก็อาจทําใหตนท
ริษัทฯ มีการบริห
าท่ีตองชําระเปนเงิ
ไปสูการกําหนดร
สัญญาซ้ือขายอัตร
นวิกฤตเศรษฐกิจข
ยึดถือและปฏิบัติม

พ่ือเตรียมความพร
58 ตามลําดับ ดัง
ยางไรก็ตามบริษัท
คาเสียโอกาสทาง

กินกวารอยละ 5
ประกอบดวยนาย
 รวมกันท้ังส้ิน 1
ถควบคุมมติท่ีประ
ผถือหุน   ยกเวน
แกผูถือหุนรายอ่ืน

นไปอยางโปรงใส 
รบริษัทและคณะ
มอบอํานาจใหแกก
บคุมกิจการ และบ
ทกทานรับหนาท่ีเป
สนอตอผูถือหุน น
มระบบงานท่ีไดกํา

งโครงขายเคเบ้ิลใย
นการกอสรางและ

ประเทศ บริษัทฯ 
ตางประเทศน้ีทําให
ทุนสินคาของบริษ
หารจัดการความ
งินตราตางประเท
ราคาขายสินคาท่ีเห
ราแลกเปล่ียนลว
ของประเทศไทยใ
มาโดยตลอดเพ่ือ

รอมในการใหบริก
งน้ันแลวหากเกิดภ
ษัทฯ มีแนวทางกา
งธุรกิจ ซ่ึงอาจผ

50 
ยสมบัติ อนันตรัมพ
146,273,238 
ะชุมผูถือหุนไดเกื
นเร่ืองท่ีกฎหมายห
นจากการท่ีผูถือหุ

 และมีการถวงดุล
ะกรรมการตรว
กรรมการและผูบ
บุคคลท่ีอาจมีควา
ปนคณะกรรมกา
นอกจากน้ี บริษัท
าหนดไว 

ใยแกวนําแสง ทําใ
ะติดต้ังโครงขาย

 จึงตองชําระเงิน
ใหบริษัทฯ เกิดคว
ษัทฯ ในรูปเงินบา
มเส่ียงโดยการทํา
ทศกับธนาคารพ
หมาะสมท่ีไมสงผ
วงหนากับธนาคาร
ในป พ.ศ.2540 
อใหการดําเนินธุร

การโดยมีอัตราส
ภัยพิบัติทางธรรม
ารบริหารความเสี
ผลกระทบตอการ

พร นางชลิดา อ
หุน คิดเปนรอยล
กือบท้ังหมดไมวาจ
หรือขอบังคับของ
หุนรายอ่ืนอาจไมส

ลอํานาจในการบริ
วจสอบ ซ่ึงประ
บริหารอยางชัดเจ
ามขัดแยง  อีกท้ัง
ารตรวจสอบของ
ทฯ ยังจัดใหมีหนว

าใหตนทุนในการก
ยเคเบ้ิลใยแกวนํา

นคาสินคาเหลาน้ัน
วามเส่ียงดานอัตร
าทไทยสูงข้ึน สําห
ําสัญญาซ้ือขายอ
พาณิชยมาโดยตล
ผลกระทบในเชิงล
รพาณิชย เปนแน
 ได ดังน้ัน การป
รกิจราบร่ืนและล

สวนสินคาคงคลัง
มชาติอันจะสงผล
ส่ียงตอภัยพิบัติท
รดําเนินธุรกิจของ

อนันตรัมพร นาย
ละ 56.03 ของจ
จะเปนเร่ืองการแ
งบริษัทฯ กําหนด
สามารถรวบรวม

ริหารงานของบริ
ะกอบไปดวยบุคล
จน มีการกําหนด
ท้ังยังมีการแตงต้ัง
งบริษัทฯ เพ่ือทํา
วยงานตรวจสอบ

กอสรางและติดต้ัง
าแสงคิดเปนมูลคา

ั้นเปนสกุลเงินตรา
ราแลกเปล่ียน ซ่ึง
หรับแนวทางการ
ยอัตราแลกเปล่ียน
ลอด ทําใหบริษัทฯ
ลบกับผลกําไรของ
นวทางบริหารและ
ปองกันความเส่ียง
ลดความเส่ียงจาก

งตอยอดขายอยูที
ลกระทบตอสินคา
ทางธรรมชาติโดย
งบริษัทฯ ในกรณี

ยณัฐนัย อนันตรัม
จํานวนหุนท่ีมีสิทธิ
แตงต้ังกรรมการ
ดใหตองไดรับเสียง
มคะแนนเสียงเพ่ือ

ริษัทฯ บริษัทฯ จึง
ลากรท่ีมีความรู
ดมาตรการการทํา
งบุคคลภายนอกที
าหนาท่ีตรวจสอบ
บภายในของบริษัท

ั้ง
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ความเส่ียงอืน่

ความเส่ียงจาก
ณ ว

ของใบสําคัญแส
ผลก
หาก

รอยละ 8.03 
ผลก
สวน

หุน กอนการใช
แสดงสิทธิ ILIN

ผลก
ราค

ซ่ึงราคาดังกลา
กับราคาปดหุนย
ความเส่ียงจาก

หาก
ขอกําหนดสิทธิว
ชดเชยสิทธิประ
ณ วันปรับสิทธิ

 

นๆ 

กการใชสิทธิใน
วันท่ี 31 ธันวาค
สดงสิทธิ ILINK-
กระทบตอสัดสวน
กผูถือใบสําคัญแส

กระทบตอสวนแบ
นแบงกําไรตอหุนอ
ชสิทธิ เปน 361,5
NK-W1 หรือคิด
กระทบตอราคาหุน
คาหุนอาจจะลดลง
าวไมเทากับราคาต
ยอนหลัง 5 วันร
กการปรับราคา
กมีการปรับราคา
วาดวยสิทธิและห
ะโยชนของผูถือใบ
ธิเทาน้ัน มิไดคํานึง

ใบสําคัญแสดง
คม 2558 บริษัท
-W1 ดังกลาวอา
นการถือหุน (Con
สดงสิทธิ ILINK-W

บงกําไรตอหุน (EP
อาจจะลดลงหาก
510,571 หุน 
ดเปนสวนแบงกําไร
หน (Price Diluti
งหากมีการใชสิท
ตลาดของหุน ณ
ระหวางวันท่ี 24-
าใชสิทธิและอัตร
าใชสิทธิ และ/ห
หนาท่ีของผูออกใบ
ใบสําคัญแสดงสิท
งถึงมูลคาตามเวล

สิทธิ 
ทฯ มีใบสําคัญแส
าจจะสงผลผูถือห
ntrol Dilution)
W1 ท้ังหมดใชสิท

PS Dilution)  
กมีการใชสิทธิในใบ
 หลังการใชสิทธิ 
รท่ีลดลง (ESP D
ion)  
ทธิในใบสําคัญแสด
ณ ชวงเวลาการใช
30 ธันวาคม 25
ราการใชสิทธิข
หรือ อัตราการใช
บสําคัญแสดงสิทธ
ทธิไดอยางสมบูรณ
ลาของหลักทรัพย
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สดงสิทธิ ILINK-
หลักทรัพยของบริ
)  
สิทธิตามใบสําคัญแ

ใบสําคัญแสดงสิท
 เน่ืองจากหุนสาม
Dilution) รอยล

ดงสิทธิ เน่ืองจาก
ชสิทธิ โดยราคาหุ
558 เทากับ 18.
ของใบสําคัญแส
ใชสิทธิของใบสําค
ทธิและผูถือใบสําคั
ณ เน่ืองจากสูตร
ยแตอยางใด 

W1 ท่ีคงเหลือท
ริษัทฯ ดังตอไปน้ี 

แสดงสิทธิ จะทํา

ทธิ เน่ืองจากจําน
ามัญจํานวน 26,8
ละ 7.43 

กราคาใชสิทธิ คือ
หุนท่ีเปล่ียนแปลงคิ
32 บาท) 
สดงสิทธิ ILINK
คัญแสดงสิทธิ I
คัญแสดงสิทธิ ILI
รการคํานวณท่ีใช

ท้ังส้ินจํานวน 10
 

ใหสัดสวนการถือ

นวนหุนสามัญท่ีเพิ
856,720 หุนที

อ 8 บาทตอการ
คิดเปนการลดลง

K-W1 
ILINK-W1 ตาม
INK-W1 วิธีการ
ใชในการปรับสิทธิ

0,742,688 หนว

อหุนของผูถือหุน 

พ่ิมข้ึนจากจํานวน
ท่ีเกิดจากการใชสิ

รแปลงสภาพเปนห
งรอยละ 4.18 (

มเง่ือนไขการปรั
รปรับสิทธิดังกลา
ธิคํานึงถึงเพียงแค

วย ซ่ึงการใชสิทธิ

 ณ ปจจุบันลดตํ่า

น 334,653,851
สิทธิของใบสําคัญ

นหุนสามัญ 1 หุน
(คํานวณโดยเทียบ

รับสิทธิท่ีระบุไวใน
าวอาจไมสามารถ
คราคาหลักทรัพย

ธิ

า

1 
ญ

น 
บ

น
ถ
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โครงสรา
หลักทรัพยของ
1. จํานวนทุน

ณ ว
เรียกชําระแล
27,825,596 ห
2. ขอจํากัดก

หุนข
จํานวนหุนท่ีจําห
สิทธิปฏิเสธการ
3. ใบสําคัญแ

เม่ือว
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การใชสิทธิของใบส

อนกันโดยไมมีขอจ
หมด การโอนหุนร
ัทฯ รายน้ันได 

ยน 2556 บริษัท
8 หนวย โดยไมคิ
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ารจัดการ 
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สําคัญแสดงสิทธิ 
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0 บาทตอหุน (เวน
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ยน 362,479,44
3,851 หุน มูลค
ธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ

ถือโดยคนตางดา
ัตราสวนการถือห

จัดสรรใบสําคัญแ

อวันท่ี 5 มีนาคม 
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ท่ีจะซ้ือหุนสามัญ
ล่ียนมือได 
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และเสนอขาย 
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 1 หนวยสามาร
ง่ือนไขการปรับสิท
นแตจะมีการปรับ

ใบสําคัญแสดงสิท
สิทธิ ILINK-W1 

47 บาท (หุนสาม
คาหุนละ 1.00 
ญของบริษัทฯ คร้ั

าวในขณะใดขณะ
หุนของคนตางดา

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

 2556 และ  
วางวันท่ี 19-21 
อไปน้ี 
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ญของบริษัทคร้ังท่ี 
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บสิทธิตามเง่ือนไขก
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ราค
อัต
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อง ILINK-W1 

ราค
อัต

รเปล่ียนแปลงราค
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 นายพัฒน
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 0.95  
 0.95  
68.84 

0  

ย
ง

ง



 

 

5. นโยบายกา
บริษั

สํารองตามกฎห
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จํานวนหุน (หุน) 
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ารจายเงินปนผ
ษัทฯ มีนโยบายจา
หมาย ท้ังน้ีตองได
สามารถเปรียบเที

ยละเอียดการจ
บการเงินเฉพาะกิจ
องตามกฎหมาย (
บการเงินเฉพาะกิจ
 
 
าท:หุน) 
 (บาท) 
ปนผลเทียบกับกํา

ติท่ีประชุมคณะกร
น้ี การจายปนผล

การจัดการ 
งสรางการจัดกา
 คณะกรรมการ
 คณะกรรมการ
 คณะผูบริหารร

 
มการบริษัท 

ณะกรรมการบริษัท

 นายสมบัติ อนั
 นางชลิดา อนั
 นายณัฐนัย อน
 นางสาวขวัญต
 นางเพ็ญศรี จั
 นางธัญญรัตน
 นายชูศักด์ิ ดิเร
 พลเรือเอกอภิว
 นางเสาวนีย ก
ยมี นางธัญญรัต
ละรักษาการผูอําน
ายเหตุ:  1 ไดรับก
8 เม่ือวันท่ี 9 กัน

ผล 
ายเงินปนผลในอั
ดรับการอนุมัติจา
ทียบการจายปนผ

จายเงินปนผล 
จการ (บาท) 
(บาท) 
จการหลังหักสําร

าไรสุทธิ (รอยละ)

รรมการบริษัทฯ 
ลดังกลาวยังมีควา

ารของบริษัท อินเ
รบริษัทฯ 
รชุดยอยของบริษั
ระดับสูงของบริษัท

ทประกอบดวยกร

ช่ือ - นามสกุล

นันตรัมพร 
นันตรัมพร 
นันตรัมพร 
ตา มีสมพร 
จันตะคาด 
น เทียมอุดมฤกษ 
รกวัฒนชัย 
วัฒน ศรีวรรธน
กมลบุตร 
ตน เทียมอุดมฤก
นวยการฝายบัญชี
การแตงต้ังเปนกร
นยายน 2558 

อัตราไมตํ่ากวารอ
ากท่ีประชุมผูถือหุ
ผลในปท่ีผานมาไดด

รองตาม

) 

 คร้ังท่ี 2/2559
ามไมแนนอน เน่ือ

เตอรล้ิงค คอมมิ

ษัทฯ จํานวน 2 ค
ษัทฯ 

รรมการบริษัทท้ัง

ล 

 

นะ1 

กษ รองกรรมการ
ญชีเปน เลขานุการ
รรมการอิสระ แท

 

60 

อยละ 40 ของก
หุน เวนแตบริษัทฯ
ดังน้ี 

  ป 2558 *
223,511,45
11,175,57

212,335,88

335,621

87,261,55
4

9 อนุมัติการจาย
องจากตองรอการ

มิวนิเคช่ัน จํากัด 

คณะ ไดแก คณะ

งหมด 9 ทาน ดัง

 ประธาน
 กรรมก
 กรรมก
 กรรมก
 กรรมก
 กรรมก
 กรรมก
 กรรมก
 กรรมก

รผูจัดการ (สายง
รบริษัท 
แทนพลเอกภานุภา

กําไรสุทธิของงบ
ฯ มีความจําเปนต

*    
56.12 
72.81 
83.31 

1,351 
0.26 

51.26 
41.10 

ยปนผลเปนหุนแล
รอนุมัติจากท่ีประ

(มหาชน) ประกอ

ะกรรมการตรวจส

งรายนามตอไปน้ี 

ตําแหนง 

นกรรมการ  
การ  
การ  
การ 
การ 
การ  
การอิสระ  
การอิสระ  
การอิสระ  
งานสนับสนุนธุรกิ

าพ สีวะรา ซ่ึงไดถึ

บการเงินเฉพาะกิจ
ตองใชเงินเพ่ือการ

      ป 2557 
182,821,8

9,141,0
173,680,7

263,892,6
0.277

73,304,0
42

ละเงินสดรวมกันคิ
ะชุมใหญสามัญผู

อบดวย 

สอบ และคณะกร

 

กิจ)

ถึงแกกรรม ตาม

ิจการ หลังหักภ
รขยายกิจการ 

     
869 
093 
776 

612 
778 
090 
2.21 

คิดเปนอัตราการ
ผูถือหุนประจําป 2

กรรมการบริหารค

มมติท่ีประชุมคณะ

าษีเงินได และหัก

    ป 2556 
170,586,69

4,500,00
166,086,69

129,994,54
1.1111

144,439,86
86.9

รจายปนผล 0.26
2559 กอน  

ความเส่ียง  

ะกรรมการบริษัท

ก

95 
00 
95 

41 
12 
67 
97 

6 

ท 



 

กรรมการผูมอี
 กร

ประทับตราสําคั
วาระการดําร

ในกา
เปนสามสวนไมไ
น้ันใหจับสลากกั
อาจไดรับเลือกเ
ขอบเขตอํานา

1. 
คณะกรรมการ

2. 
3. 
4. 

ระมัดระวังรักษ
5. 

มาตรฐานบัญชี
6. 

ประชุม และบําเ
7. 
8. 
9. 

ท้ังน้ี กําหนดให
กรรมการซ่ึงมีส

10. 
ครบถวน ทันเว

11. 
นอก

4 ของจํานวนเสี
- 
- 
- 

- 
- 

อํานาจลงนามผู
รรมการผูมีอํานา
คัญของบริษัทฯ  
รงตําแหนงกรรม
ารประชุมสามัญผ
ได ก็ใหออกโดยจํ
กันวาผูใดจะออก 
เขามาดํารงตําแห
าจหนาท่ีของคณ
 อํานาจหนาท่ีต
รในบริษัทมหาชน 
 อํานาจหนาท่ีตา
 กําหนดนโยบาย
 ปฏิบัติหนาท่ีเปน
ษาผลประโยชนขอ
 รับผิดชอบในก
ชีท่ัวไป ซ่ึงไดมีการ
 พิจารณางบปร
เหน็จกรรมการแ
 พิจารณาโครงส
 พิจารณาอนุมัติ
 ควบคุมดูแลการ
หรายการท่ีกรรม
สวนไดเสียในเร่ือง
 ดูแลใหบริษัทฯ
วลา โปรงใส  ผาน
 ติดตามและดูแล
กจากน้ันในกรณีต
สียงท้ังหมดของผู

 การขายหรือโอ
 การซ้ือหรือรับโ
 การทํา แกไข ห

จัดการธุรกิจขอ
 การแกไขเพ่ิมเติ
 การเพ่ิมทุน การ

 
 
 
 
 
 

ผูกพันบริษัทฯ 
าจลงนามผูกพัน
 
มการบริษัท 
ผูถือหุนประจําปท
จํานวนใกลท่ีสุดกับ
 สวนปหลังๆ ตอ
หนงใหมก็ได 
ณะกรรมการบริ
ตามพระราชบัญ
 
ามขอบังคับของบ
ยและทิศทางการด
นไปตามกฎหมาย 
องบริษัทฯ 
การพิจารณางบก
รตรวจสอบโดยผู
ระมาณ และการ
และอัตราจายเงิน
สรางบริหาร แตง
ติคาใชจายในการด
รดําเนินงานของบ
มการหรือบุคคล
งน้ัน ไมมีสิทธิออก
เปดเผยขอมูลสํา
นชองทางท่ีเขาถึง
ลใหฝายจัดการดํา
ตอไปน้ี จะตองไดร
ผูถือหุนท่ีเขาประช
อนกิจการของบริษ
โอนกิจการของบ
หรือเลิกสัญญาเกี
องบริษัทฯ หรือก
ติมหนังสือบริคณห
ารลดทุน การออก

นบริษัทฯ ไดแก 

ทุกคร้ัง ใหกรรม
บสวน 1 ใน 3 กร
อไป ใหกรรมการค

ริษทั 
ญญัติบริษัทมหา

บริษัทฯ ท่ีกําหนดใ
ดําเนินงานของบริ
ย วัตถุประสงคแล

การเงินประจําป
ผูสอบบัญชีของบริ
รปรับเงินเดือนปร
นปนผลตอผูถือหุน
งต้ังคณะผูบริหา
ดําเนินงาน หรือธ
บริษัทฯใหเปนไปต
ลท่ีอาจมีความขั
กเสียงลงคะแนนใ
าคัญท่ีเก่ียวของ
งขอมูลไดงาย มีค
าเนินงานตามนโย
รับความเห็นชอบ
ะชุมและมีสิทธิออก
ษัทฯ ท้ังหมดหรือ
บริษัทอ่ืน หรือบริษ
ก่ียวของการใหเช
การรวมกิจการกั
หสนธิหรือขอบังค
กหุนกู การควบห
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นายสมบัติ อนัน

มการออกจากตําแ
กรรมการท่ีจะตอง
คนท่ีอยูในตําแหนง

าชนจํากัดและก

ใหเปนของคณะก
ริษัทฯ 
ละขอบังคับของบ

ป ใหมีความถูกตอ
บริษัทฯ 
ระจําป งบประมา
น 
าร กรรมการผูจัด
ธุรกรรมในวงเงิน
ตามกฎหมาย วัต
ขัดแยงมีสวนไดเสี
นในเร่ืองน้ัน  
งกับบริษัทฯท้ังขอ
มีความเทาเทียมกัน
ยบายและแผนท่ีกํา
บจากท่ีประชุมคณ
กเสียงลงคะแนน 
อบางสวนท่ีสําคัญ
ิษัทเอกชนมาเปนข
ชากิจการของบริ
กับบุคคลอ่ืนโดยมีว
คับ 
หรือเลิกบริษัทฯ 

นตรัมพร หรือ น

แหนงเปนจํานวน 
งออกจากตําแหน
นงนานท่ีสุดน้ันเปน

กฎหมายอ่ืนใดท่ีก

กรรมการ 

บริษัทฯ ตลอดจน

องและแสดงถึงฐ

าณจายโบนัสพนัก

ัดการและคณะกร
นท่ีเกินอํานาจประ
ตถุประสงค และข
สีย หรืออาจมีค

อมูลทางการเงิน
น และนาเช่ือถือ 
าหนดไวอยางมีปร
ณะกรรมการและที
 
ญ 
ของบริษัทฯ 
ริษัทฯ ท้ังหมดหรื
วัตถุประสงคจะแ

นางชลิดา อนัน

น 1 ใน 3 ถาจําน
นงในปแรก และป
นผูออกจากตําแห

กําหนดใหเปนอํ

นมติท่ีประชุมผูถือ

ฐานะท่ีเปนจริงข

กงานสวัสดิการที

รรมการอ่ืนตามค
ะธานการกรรมก
ขอบังคับของบริษั
วามขัดแยงทางผ

นและขอมูลท่ีมิใช

ระสิทธิภาพและปร
ท่ีประชุมผูถือหุนด

รือบางสวนท่ีสําคั
แบงกําไรขาดทุนกั

นตรัมพร เปนผูล

นวนกรรมการท่ีจ
ปท่ีสองภายหลังจ
หนง กรรมการท่ีอ

อํานาจหนาท่ีของ

อหุนดวยความซ่ือ

ของบริษัทฯ โดย

ท่ีสําคัญของผูบริ

ความเหมาะสม 
การบริหาร/กรรม
ษัทฯ ตลอดจนมติ
งผลประโยชนอ่ืน

ชขอมูลทางการเ

ประสิทธิผล 
นดวยคะแนนเสียง

คัญ การมอบหมา
กัน 

ลงลายมือช่ือและ

จะแบงออกใหตรง
จดทะเบียนบริษัทฯ
ท่ีออกตามวาระน้ัน

งกรรมการหรือ

่อสัตยสุจริต และ

ยมีการปฏิบัติตาม

ริหาร นําเสนอเบ้ีย

มการผูจัดการ 
ติท่ีประชุมผูถือหุน
นใดกับบริษัทฯ ให

เงินอยางถูกตอง

งไมนอยกวา 3 ใน

ายใหบุคคลอ่ืนเขา

ะ

ง
ฯ 
น 

อ

ะ

ม

ย

น 
ห

ง 

ใน 

า



 

2. คณ
คณะ

1 
2 
3 

โดย

หม
หม
คณ
   
 

วาระการดําร
คณะ

ได ในกรณีท่ีตํา
ครบถวนเปนกร
ตรวจสอบแทนอ
กรรมการอิสระ
ขอบเขตอํานา

1. 
เพียงพอ 

2. 
และมีประสิทธิผ
การพิจารณาผ

3. 
เก่ียวของกับธุร

4. 
ตอบแทนของบุค

5. 
หลักทรัพยแหงป

6. 
ตรวจสอบภาย
แนวทางและขอ

7. 
ประธานคณะกร

ไทย 

ณะกรรมการตรว
ณะกรรมการตรวจ

ช่ือ

 นายชูศักด์ิ ดิเร
 พลเรือเอกอภิว
 นางเสาวนีย ก

ยมี นางสาวหทัย

มายเหตุ  *   กรรม
มายเหตุ 1     ไดรับก
ณะกรรมการบริษัท 
             คร้ังที

รงตําแหนงของก
ณะกรรมการตรวจ
าแหนงกรรมการต
รรมการตรวจส
อยูในตําแหนงไดเพ
ะไวไมเกิน 9 ป 
าจหนาท่ีของคณ
 สอบทานใหบริษ

 สอบทานใหบริษั
ผล และพิจารณา
ผลการปฏิบัติงาน 
 สอบทานใหบริษ
รกิจของบริษัทฯ 
 พิจารณา คัดเลื
คคลดังกลาว รว
 พิจารณารายก
ประเทศไทย ท้ังน้ี
 สอบทานและอ
ยใน และประสานง
อเสนอแนะท่ีจําเปน
 จัดทํารายงานข
กรรมการตรวจสอ

(ก) ความเห็น
(ข) ความเห็น
(ค) ความเห็น

 หรือกฎหมายท่ีเกี
(ง) ความเห็น

วจสอบ 
จสอบ ประกอบด

อ - นามสกุล 

รกวัฒนชัย * 
วัฒน ศรีวรรธน
กมลบุตร * 

ยชนก ขวัญชัย  ผ

มการตรวจสอบท่ีมีค
การแตงต้ังเปนกรร
  
ท่ี 4/2558 เม่ือวันที

กรรมการตรวจ
จสอบมีวาระอยูใน
ตรวจสอบวางลง
สอบ เพ่ือใหกรรม
เพียงวาระท่ีเหลือ

ณะกรรมการตร
ษัทฯ มีรายงานท

ษัทฯ มีระบบการค
าความเปนอิสระห
 ความดีความชอ
ษัทฯ ปฏิบัติตามก

ลือก เสนอแตงต้ั
วมท้ังเขารวมประ
การท่ีเก่ียวโยงกัน
น้ีเพ่ือใหม่ันใจวารา
อนุมัติกฎบัตรขอ
งานกับผูสอบบัญ
นเพ่ือการพัฒนา 
ของคณะกรรมก
สอบและตองประก
นเก่ียวกับความถูก
นเก่ียวกับความเพีย
นเก่ียวกับการปฏิบ
ก่ียวของกับธุรกิจ
นเก่ียวกับความเหม

ดวยกรรมการอิส

นะ 1 

ผูจัดการแผนกตร

ความรูและประสบกา
รมการอิสระ แทนพล

ท่ี 9 กันยายน 255

จสอบ 
ในตําแหนงคราวล
งเพราะเหตุอ่ืนใดน
มการตรวจสอบ
ออยูของกรรมกา

รวจสอบ 
ทางการเงินถูกต

ควบคุมภายใน (I
หนวยงานตรวจส
อบของหัวหนาหน
กฎหมายวาดวย

ต้ังและเสนอถอดถ
ะชุมกับผูสอบบัญ
นหรือรายการท่ีอ
ายการดังกลาวสม
งหนวยงานตรว

ญชี และสอบทาน
 
การตรวจสอบ โด
กอบดวยขอมูลอย
กตอง ครบถวน เ
ยงพอของระบบค
บัติตามกฎหมายว
จของบริษัทฯ 
มาะสมของผูสอบ
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สระ ท้ังหมด 3 ท

ตําแ

ประธานกรรมก
กรรมการตรว
กรรมการตรว

ตรวจสอบภายใน 

ารณเพียงพอในการ
ลเอกภานุมาต  สีวะ

58   

ละ 3 ป กรรมกา
นอกจากถึงคราว
บมีจํานวนครบตา
ารตรวจสอบซ่ึงต

ตองตามท่ีควรตา

Internal Contro
สอบภายใน ตลอด
นวยงานตรวจสอบ
ยหลักทรัพยและต

ถอนบุคคลซ่ึงมีคว
ญชีโดยไมมีฝายจัด
อาจมีความขัดแย
สมเหตุสมผลและเป
วจสอบภายใน แผ
นใหบริษัทฯ มีกระ

โดยเปดเผยไวในรา
ยางนอยดังตอไปนี
เปนท่ีเช่ือถือไดขอ
ควบคุมภายในของ
วาดวยหลักทรัพย

บบัญชี 

ทาน ดังรายนามต

แหนง 

การตรวจสอบ  
วจสอบ  
วจสอบ  

เปนเลขานุการคณ

รสอบทานความนาเชื
ะรา  ซ่ึงไดถึงแกกร

ารตรวจสอบซ่ึงพ
วออกตามวาระ ใ
ามท่ีคณะกรรมก
ตนทดแทน ท้ังน้ีได

ามมาตรฐานการ

ol) และระบบกา
ดจนใหความเห็นช
บภายใน  
ตลาดหลักทรัพย 

วามเปนอิสระเพ่ือ
ดการเขารวมประช
ยงทางผลประโยช
ปนประโยชนสูงสุด
แผนงานตรวจสอ
ะบวนการพัฒนาก

ายงานประจําปข
น้ี 
องรายงานทางกา
งบริษัทฯ 
ยและตลาดหลักท

ตอไปน้ี 

ณะกรรมการตรว

ช่ือถือของงบการเงิน
รม ตามมติท่ีประชุม

พนจากตําแหนงต
ใหคณะกรรมการ
การบริษัทกําหนด
ดกําหนดนโยบายจ

รบัญชีท่ีกฎหมาย

ารตรวจสอบภาย
ชอบในการพิจารณ

 ขอกําหนดของต

อทําหนาท่ีเปนผูสอ
ชุมดวยอยางนอย
ชน ใหเปนไปตามก
สดตอบริษัทฯ 
อบภายในประจํา 
การกํากับดูแลกิจ

ของบริษัทฯ ซ่ึงรา

ารเงินของบริษัทฯ

ทรัพย ขอกําหนด

วจสอบ  

น 
ม

ตามวาระอาจแตง
รบริษัทแตงต้ังบุค
ด  โดยบุคคลท่ีเ
จํากัดวาระการด

ยกําหนด และมีก

ยใน (Internal A
ณาแตงต้ัง โยกย

งตลาดหลักทรัพย

สอบบัญชีของบริษ
ย  ปละ 1 คร้ัง 
กฎหมายและขอก

าป การปฏิบัติงา
จการท่ีดีอยางตอ

รายงานดังกลาวต

ฯ 

ดของตลาดหลักท

งต้ังใหกลับมาใหม
คคลท่ีมีคุณสมบัติ
เขาเปนกรรมการ
ดํารงตําแหนงของ

การเปดเผยอยาง

udit) ท่ีเหมาะสม
ยาย เลิกจาง และ

ย หรือกฎหมายที

ษัทฯ และเสนอคา
 
กําหนดของตลาด

านของหนวยงาน
อเน่ือง รวมท้ังให

ตอง  ลงนามโดย

ทรัพยแหงประเทศ

ม
ติ
ร
ง

ง

ม
ะ

ท่ี

า  

ด

น
ให

ย

ศ



 

คณะ
8. 

กฎหมายวาดวย
อยางมีนัยสําคัญ
ภายในเวลาท่ีคณ
หลักทรัพย หรือ

9. 
หรือบุคคลซ่ึงรั
เร่ืองทุจริต ฉอ
ตรวจสอบในเบ้ื
วันท่ีไดรับแจงจ

10. 
11. 

ผลกระทบอยา
ปรับปรุงแกไขภ

เก่ียว
หาก

รายงานวามีรา
12. 

บริษัทฯ ท่ีเก่ียว
13. 
14. 

ขอบังคับของบริ
ในกา

บริษัทฯ ยังคงรั
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(จ) ความเห็น
(ฉ) จํานวนกา
(ช) ความเห็นห
(ซ) รายการอื

ณะกรรมการบริษัท
 รายงานคณะก
ยหลักทรัพยและต
ัญตอฐานะการเงิ
ณะกรรมการตร
อตลาดหลักทรัพย
 เม่ือคณะกรรม
รับผิดชอบในการ
อโกง ยักยอก ห
บ้ืองตนใหแกสํานัก
จากผูสอบบัญชี 
 รายงานผลการ
 ในการปฏิบัติหน
างเปนนัยสําคัญต
ภายในเวลาท่ีคณะ

(ก) รายการที
(ข) การทุจริต
(ค) การฝาฝน

วของกับธุรกิจขอ
กคณะกรรมการบ
ายการหรือการกร
 ในการปฏิบัติงา
วของมาใหความเห็
 พิจารณาทบทว
 ปฏิบัติการอ่ืนใด
ริษัทฯ และกฎหม
ารปฏิบัติหนาท่ีดัง
รับผิดชอบในการด

นเก่ียวกับรายการ
ารประชุมของคณ
นหรือขอสังเกตโดย
อ่ืนท่ีเห็นวาผูถือ
ทฯ 
กรรมการบริษัท 
ตลาดหลักทรัพย 
งินและผลการดํา
รวจสอบเห็นสมค
พยแหงประเทศไทย
มการตรวจสอบได
รดําเนินงานของบ
หลอกลวง ฯลฯ
กงานคณะกรรมก

รปฏิบัติงานของค
นาท่ีของคณะกร
ตอฐานะการเงิน
ะกรรมการตรวจส
ท่ีเกิดความขัดแยง
ต หรือมีส่ิงผิดปก
นกฎหมายวาดวย
องบริษัทฯ  
บริษัทหรือผูบริหา
ระทําดังกลาวตอ
านตามขอบเขตอ
ห็น รวมประชุม ห
วนขอบเขตและปร
ใดตามท่ีคณะกรร
มาย 
ังกลาวขางตน ค
ดําเนินงานของบร

ท่ีอาจมีความขัดแ
ณะกรรมการตรว
ยรวมท่ีคณะกรร
หุนและผูลงทุนท

 หากพบหรือมีขอ
ขอกําหนดของตล
เนินงานของบริษั
ควร คณะกรรมก
ย 
ดรับแจงขอเท็จจร
บริษัทฯ ไดกระทํ
ฯ  คณะกรรมก
การกํากับหลักทร

คณะกรรมการมอ
รรมการตรวจสอ
นและผลการดําเนิ
สอบเห็นสมควร 
งทางผลประโยชน
กติ หรือมีความบ
ยหลักทรัพยและต

ารไมดําเนินการให
อสํานักงานคณะก
อํานาจหนาท่ีใหคณ
หรือสงเอกสารต
ระเมินผลการปฏิบ
รมการบริษัทฯ ม

คณะกรรมการตร
บริษัทฯ ตอบุคคลภ
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แยงทางผลประโย
วจสอบและการเข
รมการตรวจสอบ
ท่ัวไปควรทราบภ

ขอสงสัยวามีราย
ตลาดหลักทรัพย ห
ษัทฯ และหากคณ
การตรวจสอบอา

จริงจากผูสอบบัญ
ทําความผิดตามที
ารตรวจสอบจะ
รัพยและตลาดหล

อบใหคณะกรรมก
สอบ หากพบหรือม
นินงานของบริษั
 
น 
บกพรองท่ีสําคัญร
ะตลาดหลักทรัพย

ใหมีการปรับปรุงแ
กรรมการกํากับห
ณะกรรมการตร
ตามท่ีเห็นวาเก่ียวข
บัติงานของคณะก
มอบหมายดวยคว

รวจสอบมีความร
ภายนอก 

โยชน 
ขารวมประชุมของ
บไดรับจากการปฏิ
ภายใตขอบเขตห

ยการท่ีเกิดความข
หรือกฎหมายท่ีเกี

ณะกรรมการบริษั
าจรายงานตอสํา

ญชี ในเร่ืองเก่ียวก
ท่ีกําหนดไวในพระ
ะตองดําเนินการ
ลักทรัพยแหงประ

การบริษัทฯ ทราบ
อมีขอสงสัยวามีร
ษัทฯ  คณะกรรม

ระบบการควบคุม
ย ขอกําหนดของ

แกไขภายในเวลาที
หลักทรัพยและตลา
รวจสอบ มีอํานา
ของจําเปน 
กรรมการตรวจส
วามเห็นชอบจาก

รับผิดชอบตอคณ

งกรรมการตรวจ
ฏิบัติหนาท่ีตามกฎ
หนาท่ีและความรั

ขัดแยงทางผลปร
ก่ียวของกับธุรกิจข
ษัทหรือผูบริหารไม
านักงานคณะกรร

กับพฤติการณอัน
ะราชบัญญัติหลัก
รตรวจสอบในเร่ื
ะเทศไทย และผูส

บ อยางนอยไตรม
รายการหรือการ
มการบริษัทหรือผ

มภายใน 
งตลาดหลักทรัพย

ท่ีกําหนด กรรมก
าดหลักทรัพยและ
าจเชิญใหฝายจัด

สอบเปนประจําทุก
กคณะกรรมการ

ณะกรรมการบริษั

จสอบแตละทาน 
ฎบัตร 
รับผิดชอบท่ีไดรั

ประโยชน มีการทุ
จของบริษัทฯ ซ่ึงอ
มดําเนินการใหมีก
รมการกํากับหลัก

ันควรสงสัยวากร
ักทรัพยและตลาด
ร่ืองดังกลาวและ
สอบบัญชีทราบภา

มาสละ 1 คร้ัง  
รกระทําดังกลาว
อผูบริหารตองดํา

ยแหงประเทศไทย

การตรวจสอบรา
ะตลาดหลักทรัพย
ดการ ผูบริหารห

กป 
รตรวจสอบ โดยอ

ษัทฯ โดยตรง แล

รับมอบหมายจาก

ทุจริต หรือฝาฝน
อาจสงผลกระทบ
การปรับปรุงแกไข
ักทรัพยและตลาด

รรมการผูจัดการ
ดหลักทรัพย เชน
ะรายงานผลการ
ายใน 30 วัน นับ

 
วตอไปน้ี ซ่ึงอาจมี
าเนินการใหมีการ

ย หรือกฎหมายที

ายใดรายหน่ึงอาจ
ยแหงประเทศไทย 
หรือพนักงานของ

อาศัยอํานาจตาม

ละคณะกรรมการ

ก

น
บ
ข 
ด

ร 
น 
ร
บ

มี
ร

ท่ี

จ
 
ง

ม

ร



 

3. คณ
คณะ

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 
ขอบเขตอํานา

1. 
และอนุมัติ 

2. 
รวมท้ังใหขอเสน

3. 
4. 

บริษัทรับทราบ 
5. 

 
4. คณะผูบริห

คณะ

1 นายสมบัต
2 นางชลิดา
3 นายณัฐน
4 นางสาวข
5 นางธัญญ

6 นายอดิศั

7 นางเพ็ญศ
8 นางสาวด
9 นายประภ
 
 
 
 

ณะกรรมการบริห
ณะกรรมการบริหา

 นางเสาวนีย ก
 นายณัฐนัย อน
 นางสาวขวัญต
 นายอดิศักด์ิ เอ
 นางเพ็ญศรี จั
 นางสาวดาริก
 นายประภาส ลิ
 นายชาลี ชัยรั
 นางสาวหทัยช

าจหนาท่ีของคณ
 จัดทํานโยบายก

 พิจารณาสอบท
สนอแนะเพ่ือปรับปร
 กํากับดูแลความ
 รายงานความเ
 
 สอบทานนโยบา

ิหารระดับสูงขอ
ณะผูบริหารระดับสู

ช่ือ - นาม

บัติ อนันตรัมพร 
า อนันตรัมพร 
นัย อนันตรัมพร 
ขวัญตา มีสมพร 
ญรัตน เทียมอุดม

ศักด์ิ เองมหัสสกุล

ญศรี จันตะคาด 
ดาริกา แตงตรง2

ภาส ล่ิมกังวาฬม

หารความเส่ียง 
ารความเส่ียง ปร

ช่ือ - นามสกุล

กมลบุตร 
นันตรัมพร 
ตา มีสมพร 
องมหัสสกุล 
จันตะคาด 
กา แตงตรง 
ล่ิมกังวาฬมงคล 
รัตนชัย 
ชนก ขวัญชัย 

ณะกรรมการบริ
การบริหารความ

ทานความเส่ียง 
รุงแกไข 
มมีประสิทธิผลขอ
เส่ียงท่ีมีระดับคว

ายบริหารความเสี

องบริษัทฯ 
สูงของบริษัทฯ แล

มสกุล 

 
 
มฤกษ1 

ล 

2 
มงคล 

 
ระกอบดวยกรรม

ล 

 

ริหารความเส่ียง
มเส่ียง กลยุทธ แล

 และแนวทางกา

องกระบวนการบร
วามเส่ียงสูง และ

ส่ียงอยางสมํ่าเสม

และบริษัทยอย ปร

ประธ
กรรม
กรรม
รองก
รองก
ฝายบั
ผูอําน
แอนด
ผูอําน
ผูอําน
ผูอําน
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มการจํานวน 9 ท

 ประธาน
 กรรมก
 กรรมก
 กรรมก
 กรรมก
 กรรมก
 กรรมก
 กรรมก
 กรรมก

ง 
และหลักเกณฑในก

ารจัดการความเ

บริหารความเส่ียง
ะสูงมากใหคณะก

มอ 

ระกอบดวยผูบริห

ธานกรรมการและ
มการผูจัดการ  
มการผูจัดการ บริ
กรรมการผูจัดกา
กรรมการผูจัดกา
บัญชี 
นวยการฝายวิศวก
ด เอ็นเนอรย่ี  จํา
นวยการฝายการเ
นวยการฝายบัญชี
นวยการฝายขายแ

ทาน ดังรายนามต

ตําแหนง

นกรรมการบริหา
การ  
การ  
การ  
การ 
การ 
การ  
การ  
การ/เลขานุการ  

การบริหารความ

เส่ียงของบริษัท 

งของบริษัท โดยก
กรรมการบริหาร

หารท้ังหมด 8 ทา

ะกรรมการผูจัดก

บริษัท อินเตอรล้ิง
ารธุรกิจจัดจําหน
ารดูแลสายงานสน

กรรม / ผูจัดกา
ากัด 
เงิน  
ชี บริษัท อินเตอร
และการตลาด 

ตอไปน้ี 

 

ารความเส่ียง  

 

มเส่ียง เพ่ือเสนอใ

 ตามท่ีหนวยงาน

การติดตามและสอ
ร คณะกรรมการ

าน ดังรายนามตอ

ตําแหนง 

การใหญ  

งค  เทเลคอม จํา
นาย  
นับสนุนธุรกิจและ

ารท่ัวไป  บริษัท อิ

รล้ิงค เทเลคอม 

อใหคณะกรรมกา

นเจาของความเสี

สอบทานอยางตอเนื
ารตรวจสอบ แล

ตอไปน้ี 

ากัด(มหาชน)  

ะรักษาการผูอําน

อินเตอรล้ิงค เพา

 จํากัด (มหาชน) 

ารบริษัทพิจารณา

ส่ียงไดประเมินไว

น่ือง 
ละคณะกรรมการ

นวยการ

าเวอร 

 

า

ว 

ร



 

 
ขอบเขตอํานา

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

สําหรับพนักงาน
6. 
7. 
8. 
9. 
ท้ังน้ี

ฯ และในกรณีที
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ

นอก
หรือบริษัทยอย
จากคณะกรรม
น้ันๆ ดวย เพ่ือ

 
5. การสรรห

การ
ไดกําหนดแนวท
วิธีการแตงตั้ง

คณ
ความสามารถแ
กรรมการใหมจ

นอก
ประชุมผูถือหุนเ

- 
- 

ในกา
เปนสามสวนไมไ
น้ันใหจับสลากกั
อาจไดรับเลือกเ

 
 
 
 

าจหนาท่ีของกรร
 กําหนดภารกิจ 
 ดําเนินการตาม
 ตัดสินใจในเร่ือง
 มีอํานาจอนุมัติค
 มีอํานาจจาง แ
นระดับตํ่ากวากร
 มีอํานาจกระทํา
 อนุมัติการแตงต
 ดําเนินกิจการอื
 มีอํานาจมอบหม
น้ี การมอบอํานาจ
ท่ีการดําเนินการ
ร ก.ล.ต.) กรรม
รตรวจสอบลงคว
กจากน้ี ในกรณีที
ยแลวแตกรณี ตา
มการบริษัทและ/
อใหสอดคลองกับข

หากรรมการ   
รคัดเลือกกรรมกา
ทางในการเลือกต้ัง
งกรรมการ 

ณะกรรมการบริษ
และประสบการณ
จะผานการพิจารณ
กจากน้ีการแตงตั
นเลือกต้ังกรรมกา
 ผูถือหุนคนหน่ึง
 บุคคลผูซ่ึงไดรับ

เลือกต้ังในคร้ัง
พึงเลือกต้ังในคร

ารประชุมสามัญผ
ได ก็ใหออกโดยจํ
กันวาผูใดจะออกส
เขามาดํารงตําแห

รมการผูจัดการ
 วัตถุประสงค แน
มกลยุทธและแผนท
งการดําเนินงานป
คาใชจายในการดํ
แตงต้ัง ปลดออก
รรมการผูจัดการล
าการและแสดงตน
ต้ังท่ีปรึกษาดานต
อ่ืนๆ ท่ีคณะกรรม
มายใหผูดําเนินกา
จดังกลาวขางตน
รใดท่ีมีผลประโยช
มการผูจัดการไม
วามเห็นและสงเร่ือ
ท่ีการทํารายการใ
ามความหมายท่ีก
/หรือท่ีประชุมผูถื
ขอกําหนดของตล

ารของบริษัทฯ ไม
ั้งและแตงต้ังกรร

ษัท จะทําหนาที
ณท่ีเก่ียวของกับธุ
ณาจากท่ีประชุมค
ต้ังคณะกรรมกา
ารตามหลักเกณฑ
งมีคะแนนเสียงเทา
ับคะแนนเสียงสูง
งน้ัน ในกรณีท่ีบุค
คร้ังน้ันใหผูเปนประ
ผูถือหุนประจําปท
จํานวนใกลท่ีสุดกับ
สวนปหลังๆ ตอไ
หนงใหมก็ได 

ร 
แนวนโยบายของบร
ทางธุรกิจท่ีไดรับก
ประมูลงานภายใต
ดําเนินธุรกรรมตา
ก ใหออก ไลออก
ลงมา 
นเปนตัวแทนของกิ
ตางๆ ท่ีจําเปนตอ
มการบริษัทมอบห
ารแทนในกรณีท่ีก
นแกกรรมการผูจั
ชนหรือสวนไดสว
มมีอํานาจอนุมัติ
องตอใหคณะกรร
ใดเปนรายการท่ีเ
กําหนดตามประก
ถือหุนและ/หรือป
ลาดหลักทรัพยแห

ไมไดผานข้ันตอนข
รมการบริษัทดังน้ี 

ท่ีคัดเลือกบุคคล
ธรกิจ หรือพิจาร
คณะกรรมการบ
ารจะตองผานมติ
ฑและวิธีการดังตอ
ากับหน่ึงหุนตอเสีย
งสุดตามลําดับลง
คคลซ่ึงไดรับการเ
ะธานเปนผูออกเสี
ทุกคร้ัง ใหกรรม
บสวน 1 ใน 3 กร
ไป ใหกรรมการค
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บริษัทฯ รวมท้ังกล
บการอนุมัติจากคณ
ตนโยบายท่ีไดรับม
ามปกติของบริษัท
ก กําหนดอัตราค

กิจการตอบุคคลภ
อการดําเนินงาน 
หมาย 
กรรมการผูจัดกา
จัดการน้ัน ตองอย
วนเสียของกรรม
ติการดําเนินการด
รมการบริษัท พิจ
เก่ียวโยงกัน หรือ
กาศตลาดหลักทรั
ปฏิบัติการอ่ืนใดต
หงประเทศไทยในเรื

ของคณะกรรมก
น้ี  

ลท่ีจะเขาดํารงตํ
รณาจากผูถือหุนร
บริษัท  ซ่ึงมีคณะ
ติท่ีประชุมผูถือหุน
อไปน้ี 
สียงหน่ึง 
งมาเปนผูท่ีไดรับก
เลือกต้ังในลําดับถ
สียงช้ีขาด 
มการออกจากตําแ
กรรมการท่ีจะตอง
คนท่ีอยูในตําแหนง

ลยุทธและแผนกา
ณะกรรมการบริ
มอบหมายจากคณ
ทฯ ในวงเงินไมเกิน
คาจาง ใหบําเหน็

ลภายนอกในกิจกา

ารไมสามารถปฏิบั
ยูภายใตหลักเกณ
มการผูจัดการ ห
ดังกลาว โดยกร
จารณาตอไป 
อรายการเก่ียวกับ
รัพยแหงประเทศไ
ตามหลักเกณฑแล
ร่ืองดังกลาว 

การสรรหา (Nom

ตําแหนงคณะกร
รายใหญของบริษ
ะกรรมการตรวจส
นตามขอบังคับขอ

การเลือกต้ังเปนก
ถัดลงมามีคะแนน

แหนงเปนจํานวน 
งออกจากตําแหน
นงนานท่ีสุดน้ันเปน

ารทางธุรกิจนําเส
ษัทฯ 

ณะกรรมการบริษัท
น 30 ลานบาท 
จรางวัล ปรับข้ึน

ารท่ีเก่ียวของและ

บัติหนาท่ีไดเปนแตล
ณฑของกฎหมายแ
หรือบุคคลท่ีอาจมี
รรมการผูจัดการ

ับการไดมาหรือจํ
ไทย การทํารายก
ละวิธีการตามท่ีป

minating Comm

รรมการบริษัท 
ษัทฯ ท่ีมีประสบก
สอบรวมอยูดวย 
องบริษัทฯ ท้ังน้ีข

กรรมการเทาจําน
นเสียงเทากันเกินจ

น 1 ใน 3 ถาจําน
นงในปแรก และป
นผูออกจากตําแห

สนอตอคณะกรรม

ษัทฯ 

้นเงินเดือน คาตอ

ะเปนประโยชนตอก

ตละกรณีไป 
และกฎระเบียบขอ
มีความขัดแยง (ต
รจะตองนําเสนอ

จําหนายไปซ่ึงสินท
การดังกลาวตอง
ประกาศดังกลาว

mittee) อยางไร

โดยมีการพิจาร
การณ อยางไรก็
 
้ขอบังคับของบริ

นวนกรรมการท่ีจ
นจํานวนกรรมการ

นวนกรรมการท่ีจ
ปท่ีสองภายหลังจ
หนง กรรมการท่ีอ

มการบริษัทฯ 

อบแทน เงินโบนัส

กิจการ 

อบังคับของบริษัท
ตามประกาศของ
อเร่ืองดังกลาวให

ทรัพยของบริษัทฯ
งไดรับมติเห็นชอบ
วกําหนดไวในเร่ือง

รก็ตาม   บริษัทฯ

รณาจากความรู
ก็ตาม การแตงต้ัง

ริษัทฯ กําหนดใหที

จะพึงมีหรือจะพึง
รท่ีจะพึงมีหรือจะ

จะแบงออกใหตรง
จดทะเบียนบริษัทฯ
ี่ออกตามวาระน้ัน

ส 

ท
ง
ห

ฯ 
บ
ง

ฯ 

รู
ั้ง

ท่ี

ง
ะ

ง
ฯ 
น 



 

 
การพนวาระ 

1. 
สามสวนไมได ให

กรร
ตอไปใหกรรมก

2. 

โดยก
6. คาตอบแท

1 น
2 น
3 น
4 น
5 พ
6  
7 

พ
น

8 น
9 น

10 น
คณะกร
คณะผูบ
หมายเห
วันท่ี 9 

ท่ีประชุ

และความเก่ียว

2558 โดยมีรา

คาเบ้ียประชุม 
- 
- 

คาบําเหน็จปร
- 
- 

 

 ในการประชุมผู
ใหกรรมการออก
รมการท่ีจะตองอ
การคนท่ีอยูในตําแห
 นอกจากขอ 1 

- ตาย 
- ลาออก 
- ขาดคุณส
- ท่ีประชุมผู
- ศาลมีคําสั

กรรมการคนใดจ
ทนคณะกรรมก

คณะก

นายสมบัติ อนันตร
นางชลิดา อนันตรั
นายณัฐนัย อนันต
นายชูศักด์ิ ดิเรกวั
พลเอก ภานุมาต สี
พลเรือเอกอภิวัฒน
นางเสาวนีย กมลบ
นางสาวขวัญตา มี
นางธัญญรัตน เที
นางเพ็ญศรี จันตะ
รรมการบริษัท 
บริหาร รวม 9 
หตุ 1 ไดรับการแตงต
 กันยายน 2558   

ชุมสามัญผูถือหุน

วโยงกับผลการดํ

ายละเอียดดังน้ี 

ม  
 ประธานกรรมก
 กรรมการและก
ระจําปคณะกรร
 ประธานกรรมก
 กรรมการและก

ผูถือหุนสามัญปร
โดยจํานวนใกลท่ีส
ออกจากตําแหนงใ
แหนงนานท่ีสุดน้ันเ
 ใหกรรมการพนจ

สมบัติ หรือมีลักษ
ผูถือหุนลงมติใหอ
ส่ังใหออก   
จะลาออกจากตําแ
ารบริษัทและคณ

กรรมการบริษทั

รัมพร 
รัมพร       
ตรัมพร 
วัฒนชัย 
สีวะรา 
น ศรีวรรธนะ 1 
บุตร 
มีสมพร 
ทียมอุดมฤกษ 
ะคาด 
 รวม 9 ทาน ใน
 ทาน 
ต้ังเปนกรรมการอิส
 

น ประจําป 2558

ดําเนินงาน รวมถึ

การและประธานก
กรรมการตรวจส
รมการบริษัท 
การและประธานก
กรรมการตรวจส

ระจําปทุกคร้ัง ให
สุดกับสวน 1 ใน 
ในปแรก และปท่ีส
เปนผูออกจากตํา
จากตําแหนงเม่ือ 

ษณะตองหามตาม
ออก 

แหนง ใหย่ืนใบลาอ
ณะผูบริหาร ป 

ท  

 

นป 2559  

สระ แทนพลเอกภานุ

8 ไดพิจารณาคา

ถึงความเหมาะสม

กรรมการตรวจส
สอบ คร้ังละ 6,0

กรรมการตรวจส
สอบ ทานละ 84,
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หกรรมการออกจ
น 3 
สอง ภายหลังจด
าแหนงและกรรมก
  

มกฎหมาย 

าออกตอบริษัทฯ ก
 2558 

ประ

เบ้ีย
เบ้ีย
เบ้ีย
เบ้ีย
เบ้ีย
เบ้ีย
เบ้ีย
เบ้ีย
เบ้ีย
เบ้ีย

เบ้ียป
เงินเดือน 

นมาต  สีวะรา  ซ่ึงไ

าตอบแทนของคณ

มกับการทําหนาที

สอบ คร้ังละ 9,0
000 บาท/คร้ังกา

สอบ ทานละ 105
,700 บาท/ป 

จากตําแหนง 1 ใ

ดทะเบียนบริษัทน้ัน
การท่ีออกตามวา

การลาออกมีผลน

ะเภทของคาตอบ

ยประชุม + คาบํา
ยประชุม + คาบํา
ยประชุม + คาบํา
ยประชุม + คาบํา
ยประชุม + คาบํา
ยประชุม + คาบํา
ยประชุม + คาบํา
ยประชุม + คาบํา
ยประชุม + คาบํา
ยประชุม + คาบํา
ประชุม +  คาบํา
โบนัส และผลป
ไดถึงแกกรรม ตามม

ณะกรรมการ โด

ท่ีและความรับผิด

000 บาท/คร้ังก
ารประชุม 

5,875 บาท/ป 

ใน 3 ถาจํานวนก

ั้นใหใชวิธีจับฉลาก
าระน้ันอาจถูกเลือ

นับแตวันท่ีใบลาออ

บแทน 

เหน็จ 
เหน็จ 
เหน็จ 
เหน็จ 
เหน็จ 
เหน็จ 
เหน็จ 
เหน็จ 
เหน็จ 
เหน็จ 
าเหน็จ 
ประโยชนอื่น 
มติท่ีประชุมคณะกร

ดยคํานึงถึงความเ

ดชอบ และไดอนุม

ารประชุม 

กรรมการท่ีจะแบ

กกันวาผูใดจะออ
อกเขามาดํารงตํา

ออกไปถึงบริษัทฯ 

จํานวนเงินในป

 
 
 
 

 
 
 

1,2
24,4

รรมการบริษัท คร้ัง

เหมาะสมท่ีเก่ียวก

นมัติคาตอบแทนค

บงออกใหตรงเปน

อก สวนในปหลังๆ
าแหนงใหมก็ได 

 

ป 2558 

 159,875  
 120,700  
 120,700  
 204,875  
 92,467  
28,233  

150,700  
 120,700  
 120,700  
 120,700  
239,650 
422,795 
งท่ี 4/2558 เม่ือ

กับประเภท ขนาด

คณะกรรมการ ป

น

ๆ

ด 

ป 



 

 
ในป 
 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

หมายเหตุ 1 ได้รับก
กันยายน 2558  

7. เลข
เพ่ือ

คุณสมบัติเหมาะ
หนาท่ีและควา

1. 

2. 
3. 

กรรมการตรวจ
4. 
5. 

ของบริษัทฯ พร
6. 
7. 
8. 

หนวยงานทางก
9. 
 

 พ.ศ.2558 บริษั

ร
1 นายสมบัติ อ
2 นางชลิดา อ
3 นายณัฐนัย อ
4 นายชูศักด์ิ ดิ
5 พลเอกภานุม
6 นางเสาวนีย 
7 นางสาวขวัญ
8 นางธัญญรัต
9 นางเพ็ญศรี 
 
 

พลเรือเอกอภิ

การแต่งต้ังเป็นกรร
 

ขานุการบริษัทฯ 
ใหการดูแลการด
าะสมเพ่ือปฏิบัติหน
ามรับผิดชอบขอ
 จัดทําและเก็บรัก

1.1 ทะเบียน
1.2 รายงาน
1.3 หนังสือน
1.4 หนังสือน

 เก็บรักษารายง
 จัดสงสําเนารา
จสอบทราบภายใน
 จัดการประชุมค
 ดูแล ตรวจสอบ
ระราชบัญญัติหล
  เปนศูนยกลางก
 ประสานงาน แล
 ดูแลใหมีการเป
การ 
 ดําเนินการอ่ืนๆ

ษัทฯ ไดจัดใหมีกา

 
 
 
 

รายช่ือ 
อนันตรัมพร 
อนันตรัมพร 
อนันตรัมพร 
ดิเรกวัฒนชัย 
มาต สีวะรา 
 กมลบุตร 
ญตา มีสมพร 
ตน เทียมอุดมฤก
 จันตะคาด 
ภิวัฒน ศรีวรรธ

รมการอิสระ แทนพล

 
ดําเนินการงานด
นาท่ีเลขานุการบริ
องเลขานุการบริ
รักษาเอกสาร ดังต
นกรรมการ 
นประจําปของบริษ
นัดประชุมคณะก
นัดประชุมผูถือหุน
งานการมีสวนไดเสี
ายงานการมีสวน
ใน 7 วันทําการนั
คณะกรรมการบร
บ และใหคําแนะนํ
ลักทรัพยและตลา
งการติดตอส่ือสาร
และติดตามการดํา
ปดเผยขอมูลและ

ๆ ตามท่ีคณะกรร

ารประชุมโดยสรุป

สา

จําน

กษ 

ธนะ1 

ลเอกภานุมาต  สีวะ

านเลขานุการบริ
ริษัท ปจจุบันผูท่ีด
ริษัท  
ตอไปน้ี 

ษัทฯ 
กรรมการบริษัท แ
น และรายงานกา
สียท่ีรายงานโดยก
นไดเสียของกรรม
นับแตวันท่ีบริษัทฯ 
บริษัท และการปร
นําในการดําเนินงา
าดหลักทรัพย พร
รขอมูลขาวสารร
าเนินงานตามมติข
ะรายงานสารสน

รมการกํากับตลาด
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ปในแตละการประ

ามัญผูถือหุน 

นวนครั้งท่ีเขารว

1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
- 

ะรา  ซึ่งได้ถึงแก่กร

ริษัทใหเปนไปอยา
ดํารงตําแหนงเลข

และรายงานการป
ารประชุมผูถือหุน
กรรมการหรือผูบ
มการและผูบริหา
ฯ ไดรับรายงานน้ัน
ระชุมผูถือหุนใหเป
านของบริษัทฯ แล
ระราชบัญญัติบริ
ระหวางกรรมการ
ของกรรมการ แ
นเทศในสวนท่ีรับผิ

ดทุนประกาศกําห

ะชุม ดังน้ี 

การปร
คณะกร

วมประชุม/จําน

5/
5/
5/
5/
2/
5/
5/
5/
5/
- 

รม ตามมติที่ประชุม

างมีประสิทธิภาพ
ขานุการบริษัท คือ

ประชุมคณะกรร
น 
บริหาร 
าร หรือบุคคลท่ีมี
ั้น   
ปนไปตามระเบียบ 
ละคณะกรรมการ
ริษัทมหาชนจํากัด 
ร ผูบริหาร และผ
และผูถือหุน 
ผิดชอบตอหนวย

หนด หรือตามท่ีค

ระชุม 
รมการ 

นวนครั้งท่ีมีการ

/5 
/5 
/5 
/5 
/5 
/5 
/5 
/5 
/5 
 

มคณะกรรมการบริ

พ คณะกรรมการ
อ  นางสาวดาริก

มการบริษัท 

มีความเก่ียวของใ

 ขอบังคับ และกฎ
รบริษัทใหเปนไปต
 และกฎหมายอ่ืน
ผูถือหุน 

ยงานท่ีกํากับดูแล

คณะกรรมการบริ

คณะกรรมกา
ตรวจสอบ 

รประชุมในป 25

 -  
 -  
 -  

5/5 
3/5 
5/5 
 -  
 -  
 -  
 - 
 

ริษัท ครั้งที่    4/2

รบริษัทเปนผูพิจ
กา แตงตรง  

ใหประธานกรรม

ฎหมายท่ีเก่ียวขอ
ตามหนังสือบริคณ
นๆ ท่ีเก่ียวของ 

ลตามระเบียบแล

ริษัทมอบหมาย 

าร
 
558 

558 เมื่อวันที่ 9 

จารณาแตงต้ังผูมี

มการและประธาน

อง  
ณหสนธิ ขอบังคับ

ละขอกําหนดของ

มี

น

บ

ง



 

8. นโยบายดา
เน่ือง

นโยบายในการพ
ใหบริการแกลูก

บริษั
พนักงานตลอด
เก่ียวของกับงา
อุตสาหกรรมอย

บริษัทฯ
หรือตําแหนง ไม
ผลตอบแทนใหแ
มากกวาท่ีกฎหม
เงินสมทบโครงก
ในการทํางานให
พนักงานไดผอน
โอกาสในการเรีย

ณ ว

รายละเอียดดัง

ตาร

บริษัท อินเตอ

บริษัท อินเตอ

บริษัท อินเตอ

บริษัท อินเตอ

ตาร

บริษัท อินเตอ

บริษัท อินเตอ

บริษัท อินเตอ

บริษัท อินเตอ

 

ผลต
นายจางและลูก

านบุคลากร 
งจากบุคลากรถื
พัฒนาบุคลากรข
กคาของบริษัทฯ อ
ษัทฯ มีระบบการ
ดท้ังป นอกจากน้ี 
านโดยตรงและโ
ยางสมํ่าเสมอ 
ฯปฏิบัติตอพนักง
มมีการใชหรือสนั
แกพนักงานอยางเ
มายกําหนด เชน 
การรวมทุนระหว
หมีความปลอดภัย
นคลายจากการทํ
รียนรูและพัฒนาศั
วันท่ี 31 ธันวาคม

งแสดงในตารางด

รางแสดงจํานว

อรล้ิงค คอมมิวนิ

อรล้ิงค เทเลคอม 

อรล้ิงค เพาเวอร 

อรล้ิงค ดาตาเซ็น

รางแสดงผลตอ

อรล้ิงค คอมมิวนิ

อรล้ิงค เทเลคอม 

อรล้ิงค เพาเวอร 

อรล้ิงค ดาตาเซ็น

ตอบแทนพนักงาน
กจาง (EJIP) และ

ถือเปนปจจัยหน่ึง
ของบริษัทฯ อยา
อยางมีประสิทธิภ
รอบรมพนักงานต
น้ี บริษัทฯ ยังมีกา
โดยออม เพ่ือพัฒ

านอยางเทาเทียม
นับสนุนการใชแรง
เหมาะสมและสอด
 การจัดต้ังกองทุ
วางนายจางและลู
ยและถูกสุขลักษณ
ทํางานและไดใชเวล
ศักยภาพของพนัก
คม 2558 บริษัท 

ดานลาง 

นพนักงาน 

บริษัท 

นิเคช่ัน จํากัด (มห

ม จํากัด (มหาชน)

 แอนด เอ็นเนอร

นเตอร จํากัด 

รวม 

อบแทนพนักงาน

บริษัท 

นิเคช่ัน จํากัด (มห

ม จํากัด (มหาชน)

 แอนด เอ็นเนอร

นเตอร จํากัด 

รวม 

น ไดแก เงินเดือน
ะสวัสดิการอ่ืนๆ 

งท่ีทําใหบริษัทฯ ป
างตอเน่ือง ท้ังน้ี 
ภาพ 
ต้ังแตการปฐมนิเ
ารสงเสริมใหกับพ
ฒนาความรูควา

มและเปนธรรม ไม
งงานเด็ก การคาม
ดคลองกับการจา
ทนสํารองเล้ียงชีพ
ลูกจาง ( EJIP)  
ณะอนามัย  การส
ลาทํากิจกรรมตา
กงาน 
 ฯ และบริษัทยอย

หาชน) 

) 

รย่ี จํากัด 

น 

หาชน) 

) 

รย่ี จํากัด 

น คาลวงเวลา ป
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ประสบความสําเ
น้ี เพ่ือใหบุคลากร

เทศสําหรับพนักง
พนักงานในการเข
ามสามารถของพ

มมีขอยกเวนในเร่ื
มนุษย และไมสนับ
ายผลตอบแทนขอ
พ  
 การตรวจสุขภาพ
สงเสริมกิจกรรม
างๆรวมกัน  รวม

ยมีรายละเอียดเกี

ประกันสังคม เงิน

เร็จในการดําเนิน
รของบริษัทฯ มีค

งานเขาใหม และ
ขารวมประชุม สัม
พนักงานท่ีมีอยูใน

ื่องถ่ินกําเนิด เช้ือ
ับสนุนแนวทางกา
องอุตสาหกรรมเด

พประจําป  การจ
มตางๆใหกับพนักง
มท้ังยังใหความสํา

ก่ียวกับจํานวนพนั

             จ

          

             

         

นสมทบกองทุนสํา

นงาน บริษัทฯ จึง
ความรู ความชําน

ะมีหลักสูตรการอ
สัมมนา และฝกอบ
ในปจจุบัน ใหพรอ

อชาติ ศาสนา เพศ
ารทุจริตและคอรับ
ดียวกัน ตลอดจน

จัดกิจกรรม 5 ส
งาน  การจัดสถา
าคัญกับการพัฒน

นักงานและการจา

จํานวนพนักงาน

         ป 255

 ผลตอบแทน (

       ป 2558
160,263,0

140,129,8

9,529,3

118,6

310,040,9

ารองเล้ียงชีพ เงิ

จึงใหความสําคัญ
านาญ และมีการ

อบรมตามสวนง
บรมความรูทางด
รอมรับมือกับสภ

พศ สถานภาพ กา
รับช่ันทุกรูปแบบ บ
นจัดใหมีสวัสดิกา

ส  การดูแลรักษ
านท่ีออกกําลังกา
นาบุคลากรในระย

ายผลตอบแทนให

น (คน) 

58 

329 

319 

12 

1 

661 

(บาท) 

8 
066.75 

858.92 

303.34 

686.00 

915.01 

งินสมทบโครงการ

ญและวางแนวทาง
รเช่ียวชาญในการ

านและระดับของ
ดานวิชาการ ท้ังที
าพการแขงขันใน

ารสมรส ภาษา
บริษัทมีการจาย
ารตางๆซ่ึง

ษาสภาพแวดลอม
าย เพ่ือให
ยะยาว การสราง

หแกพนักงานตาม

รรวมทุนระหวาง

ง
ร

ง
ท่ี
น

ง

ง



 

คณะ
 
นายสม

ประธาน
อายุ: 
ความสั
เปนสามี
เปนบิดา
 
 
คุณวุฒิ
ปริญญ
สถาบัน
ปริญญ
มหาวิท
ปริญญ
วิทยาลั
ประกาศ
สถาบัน
เทคนิคก
ศาลทรั
ประกาศ
สถาบัน
ประกาศ
ธรรม 
ประวัติ
Directo
สมาคม
 
การถือ
ณ 26 
การเปลี
ณ 16 
สัดสวน
 
 
 
 
 
 
 
 

ะกรรมกา

มบัติ อนันตรัมพ

นกรรมการและก
57 ป 

สัมพันธทางครอ
มี: นางชลิดา อ
า: นายณัฐนัย 

           
           

ฒิการศึกษา: 
ญาโท พัฒนบริหาร
นบัณฑิตพัฒนบริ
ญาตรี วิศวกรรมไ
ทยาลัยเทคโนโลยี
ญาบัตร การปองก
ลัยปองกันราชอ
ศนียบัตรหลักสูตร
นวิทยาการตลาด
การไกลเกล่ียขอพิ
รัพยสินทางปญญ
ศนียบัตรการเมือง
นพระปกเกลา 
ศนีบัตรกระบวนก

ตกิารฝกอบรม: 
ors Accreditati
มสงเสริมสถาบัน

อหุน: 
 พ.ค.58  
ล่ียนแปลงระหวาง
 มี.ค.59  
นการถือหุน  

ารบริษัทแล

พร 

กรรมการผูจัดการ

อบครัวระหวางผู
อนันตรัมพร    
ย อนันตรัมพร   
               
               

รศาสตร 
ริหารศาสตร 
ไฟฟา 
ยีพระจอมเกลา
กันราชอาณาจักร
อาณาจักร 
รผูบริหารระดับสู
ดทุน ตลท. 
พิพาท 
ญาและการคาร
องการปกครองใน

การยุฒิธรรมระด

 
ion Program (D
ันกรรมการบริษ

 
งป  

 
 

ละคณะผูบ

รใหญ 

ผูบริหาร: 
   กรรมการผูจัด
   กรรมการและ
   บมจ. อินเตอร
   บจก. อินเตอร

าธนบุรี 
ร (วปอ. 2548)

สูง (วตท. 4) 

ระหวางประเทศ
นระบอบประชาธิป

ดับสูง (บ.ย.ส.19

DAP) 
ษัทไทย 

35,237,456
8,828,020 
44,065,476
13.13% 

บริหาร 

ดการ 
ะกรรมการผูจัดก
รล้ิงค เทเลคอม 
รล้ิงค ดาตาเซ็นเต

) 

ศกลาง 
ปไตย (ปปร. 14)

9) วิทยาลัยการยุ

6 หุน 
 หุน  
6 หุน 
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( 

การ  
และ  
เตอร 

) 

ยุฒิ

ประสบ
2538 
 
2546 
 
 
2554 
 

2548 
 

2556 
 
2557 
 
2557 
 

2557 
 
 
2548 
 
2548 
 
การดํ
การดํ
2530 
 
2550 
 
2551 
 
 
 

สบการณทํางาน
 – ปจจุบัน ป

บ
 – ปจจุบัน ผู

 ศ
ก

 – ปจจุบัน น
 ส

ไอ
 – ปจจุบัน    ก

 ค
ส

 – ปจจุบัน น
 ส

 – ปจจุบัน ที
 ร

 – ปจจุบัน ที
 ค

ส
 – ปจจุบัน ที

 ค
 ก

 – 2553 น
 โร

 – 2558 ร
 ส

ํารงตําแหนงใน
ํารงตําแหนงใน
 – ปจจุบัน ป

บ
 – ปจจุบัน ร

บ
 – ปจจุบัน ป

บ
จํ

 

: 
ประธานกรรมการ
บริษัท อินเตอรลิ
ผพิพากษาสมทบ 
ศาลทรัพยสินทา
กลาง 
นายกกอต้ัง / นา
สมาคมบริษัทจด
อ 
กรรมการ 
คณะกรรมการส
สภาหอการคาแห
นายกกอต้ัง / นา
สมาคมเคเบ้ิลล่ิง
ท่ีปรึกษากิตติมศัก
รองประธานสภ
ท่ีปรึกษากิตติมศัก
คณะกรรมาธิกา
สนช. 
ท่ีปรึกษากิตติมาศั
คณะกรรมาธิกา
การแรงงาน สน
นายกสมาคมผูปก
โรงเรียนสตรีวิท
รองประธานกรรม
สภาหอการคาแห
นบริษัทจดทะเบีย
นบริษัทอ่ืนท่ีมิใชบ
ประธานกรรมการ
บริษัท อินเตอรลิ
รองประธานกรรม
บริษัท อินเตอรลิ
ประธานกรรมการ
บริษัท อินเตอรลิ
จํากัด 

ร/กรรมการผูจัด
ล้ิงค คอมมิวนิเ

างปญญาและก

ายกกิตติมศักด์ิ 
ดทะเบียนในตลา

สงเสริมและพัฒ
หงประเทศไทย 
ายกกิตติมศักด์ิ 
งไทย 
กด์ิ 
ภานิติบัญญัติแห
กด์ิ 
ารเศรษฐกิจ กา

ศักด์ิ 
ารการพาณิชย 
นช. 
กครองและครู 
ทยา 2 
มการธุรกิจ ICT
หงประเทศไทย 
ยนอ่ืน:  ไ
บริษัทจดทะเบีย
ร 
ล้ิงค โฮลดิ้ง จาํ
มการ/กรรมการ
ล้ิงค เทเลคอม 
ร/กรรมการผูจัด
ล้ิงค เพาเวอร 

ดการใหญ 
คช่ัน จํากัด (ม

การคาระหวางป

าดหลักทรัพย เอ

ฒนาสมาคมการ
 

หงชาติ คนท่ี 2 

ารเงินและการค

 การอุตสาหกร

T 
 
ไมมี 
ยน: 

ากัด 
รผูจัดการใหญ 
 จํากัด(มหาชน)
ดการ 
แอนด เอ็นเนอ

มหาชน) 

ประเทศ 

อ็ม เอ    

รคา  

 

คลัง  

รรมและ

) 

อรย่ี  



 

คณะ
นางชลิ

กรรมก
อายุ: 
ความสั
เปนภรร
เปนมาร
 
 
คุณวุฒิ
ปริญญ
สถาบัน
ปริญญ
มหาวิท
อนุปริญ
วิทยาลั
ประกาศ
สถาบัน
ปริญญ
วิทยาลั
วุฒิบัตร
สถาบัน
ประกาศ
วิทยาลั
ประวัติ
Directo
สมาคม
การถือ

สัดสวน
ประสบ
2538 –
 
การดาํ
การดาํ
2530 –
 
2551 –
 
2550 –
 

ะกรรมกา
ลิดา อนันตรัมพ

การผูจัดการ 
58  ป 

สัมพันธทางครอ
รยา: นายสมบัติ 
รดา: นายณัฐนัย 

 
 

ฒิการศึกษา: 
ญาโท พัฒนบริหาร
นบัณฑิตพัฒนบริ
ญาตรี การจัดการ
ทยาลัยสุโขทัยธร
ญญา สาขาบัญชี 
ลัยพาณิชยการวิ
ศนียบัตรหลักสูตร
นวิทยาการตลาด
ญาบัตร การปองก
ลัยปองกันราชอ
ร ผูบริหารระดับส
นวิทยาการการค
ศนียบัตร การบริ
ลัยปองกันราชอ
ตกิารฝกอบรม: 
ors Accreditati
มสงเสริมสถาบัน
อหุน: ณ 26 พ.ค

  การเปล่ียน
  ณ 16 มี.ค

นการถือหุน  
บการณทํางาน: 
– ปจจุบัน กร

บริ
ารงตําแหนงในบ
ารงตําแหนงในบ
– ปจจุบัน กร

บริ
– ปจจุบัน กร

บริ
– ปจจุบัน กร

บริ

ารบริษัทแล
พร 

อบครัวระหวางผู
 อนันตรัมพร ป
ย อนันตรัมพร ก

บ
บ

รศาสตร 
ริหารศาสตร 
ร 
รรมาธิราช 
 
วิทยาเขตพระนค
รผูบริหารระดับสู
ดทุน ตลท. 
กันราชอาณาจักร
อาณาจักร 
บสูงดานการคาแล
คา  
ริหารจัดการดานค
อาณาจักร 
 
ion Program (D
ันกรรมการบริษ
ค.58  
นแปลงระหวางป 
ค.59  

 
 
รรมการและกรรม
ริษัท อินเตอรล้ิ
บริษัทจดทะเบีย
บริษัทอื่นท่ีมิใชบ
รรมการผูจัดการ
ริษัท อินเตอรล้ิ
รรมการ 
ริษัท อินเตอรลิง้
รรมการ 
ริษัท อินเตอรล้ิ

ละคณะผูบ

ผูบริหาร: 
ประธานกรรมการ
กรรมการและกรร
มจ. อินเตอรล้ิงค
บจก. อินเตอรล้ิงค

คร 
สูง 

ร (วปอ. 2552)

ละการพาณิชย (

ความม่ันคงข้ันสูง

DAP) 
ษัทไทย 

39,736,982
9,934,245 
49,671,227
14.80% 

มการผูจัดการ 
ล้ิงค คอมมิวนิเค
ยนอื่น: ไม
บรัษัทจดทะเบียน
ร 
ล้ิงค โฮลดิ้ง จําก

งค เพาเวอร แอน

ล้ิงค เทเลคอม จ

บริหาร (ต

รและกรรมการผู
รมการผูจัดการ 
ค เทเลคอม และ 
ค ดาตาเซ็นเตอร

) 

TEPCOT) รุนท่ี 

ง (สวปอ.มส.4) 

2 หุน 
 หุน 
7 หุน 

คช่ัน จํากัด (มห
มมี 
น: 

กัด 

นด เอ็นเนอรย่ี จ

จํากัด (มหาชน)
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ตอ)  

ผจัดการ 
  
ะ  
ร 

ท่ี 5 

 

หาชน) 

จาํกดั 

) 

ประสบ
2555 
 
2556 
 
2557 
 
2557 
 
2558 
 
2552 
 
2556 

 
2553 
 
2554 

 
2553 
 
2554 

2553 
 

2556 
 

2553 
 
2552 
 
2552 
 
 
 

สบการณทํางาน
 – ปจจุบัน ป

มู
 – ปจจุบัน ผู

ศ
 – ปจจุบัน ป

 ส
 – ปจจุบัน น

 ส
 – ปจจุบัน ที

 ส
 – ปจจุบัน  ก

 ส
 – 2557 ที

แ
ผู

 วุ
 – ปจจุบัน ก

 ส
 – ปจจุบัน ป

ก
 ส

 – ปจจุบัน เล
 ค

 – ปจจุบัน ป
ก
ส

 – ปจจุบัน ป
 ส

ก
 – 2557 เล

 ส
ก

 – 2557 ก
 ส

 – 2553 ร
 ค

 – 2553 ก
 ค

  

: (ตอ) 
ประธานมูลนิธิอินเ
มลนิธิอินเตอรล้ิง
ผพิพากษาสมทบ 
ศาลเยาวชนและ
ประธานคณะกรร
สหกรณออมทรั
นายกกอต้ังสโมสร
สโมสรซอนตากร
ท่ีปรึกษา คณะกร
สภานิติบัญญัตแิ
กรรมการบริหาร/
สภาสตรีแหงชา
ท่ีปรึกษากิตติมศัก
และกิจการเด็ก เย
ผูดอยโอกาส 
วุฒิสภา 
กรรมการคณะกร
สภาหอการคาแห
ประธานสมาคมสง
กลาง 
สมาคมสงเสริมบ
ลขานุการประจําค
คณะกรรมการน
ประธานสมาคมสง
กลาง  
สมาคมสงเสริมบ
ประธานฝายกิจกร
สมาคมสตรีนักธุ
กรุงเทพฯ ในพร
ลขานุการประจําค
สมาคมสตรีนักธุ
กรุงเทพฯ ในพร
กรรมการฝายปฏิ
สมาคมนักศึกษา
รองประธานฝายส
คณะกรรมการน
กรรมการเหรัญญิ
คณะกรรมการส

 

เตอรล๊ิงคใหใจ 
ล้ิงคใหใจ 

ะครอบครัวกลา
รมการดําเนินงาน
รัพยอินเตอรล๊ิงค
สรวอนตากรุงเทพ
กรุงเทพ 10 
รรมาธิการ เศรษ
แหงชาติ 
ร/ประธานฝาย ส
าติในพระบรมรา
กด์ิ คณะกรรมาธิ
ยาวชน สตรี ผูสู

รรมการธรรมาภิ
หงประเทศไทย 

สงเสริมบุคลลิกสต

บุคคลิกสตรี 
าคณะกรรมาธิกา
นักศึกษา วปอ. 
สงเสริมบุคลิกสตรี

บุคลิกสตรี 
รรมพิเศษ 
ธุรกิจและวิชาชี
ระบรมราชูปถัมภ
าคณะกรรมาธิกา
ธุรกิจและวิชาชี
ระบรมราชูปถัมภ
ฏิคม  
าสถาบันวิทยาก
สันทนาการ  
นักศึกษา วปอ.ร
ญิก / ประชาสัม
สถาบันวิทยากา

  

าง 
น 
คใหใจ 
พ 10 

ษฐกิจการเงินและ

สารสนเทศ 
าชินูปถัมภ 
ธิการการพัฒนาส
สงอายุ คนพิการ 

ภิบาลและความรับ
  
ตรีรุน 61 / กรร

าร 
 รุน 2552 
รี รุน 61 / กรร

ชีพแหงประเทศไ
มภ 
ารการเกษตรและ
ชีพแหงประเทศไ
มภ 

การตลาดทุน 

รุน 2552 
มพันธ 
ารตลาดทุนรุน 

  

ะการคลัง 

สังคม 
 และ

ับผิดชอบ 

รมการ 

รมการ 

ไทย  

ะสหกรณ
ไทย  
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คณะ
 
นายณัฐ

กรรมก
อินเตอร
อายุ: 
ความสั
เปนบุตร
 
เปนบุตร
คุณวุฒิ
ปริญญ
Boston
ปริญญ
จุฬาลง
ประวัติ
Directo
สมาคม
SCB Y
ธนาคา
ประกาศ
สถาบัน
ประกาศ
Boston
การถือ
ณ 26 
การเปลี
ณ 16 
สัดสวน
ประสบ
2555 –
 
2554 –
 
2556 –
 
การดาํ
การดาํ
2555 –
 
2556 –
 

ะกรรมกา

ัฐนัย อนันตรัมพ

การและกรรมการ
รล๊ิงคดาตาเซ็นเต

29 ป 
สัมพันธทางครอ
ร: นายสมบัติ 

ใหญ 
ร: นางชลิดา อ
ฒิการศึกษา: 
ญาโท Financial E
n University 

ญาตรี วิศวกรรมศ
งกรณมหาวิทยา
ตกิารฝกอบรม: 
ors Accreditati
มสงเสริมสถาบัน
Young Entrepre
ารไทยพาณิชย 
ศนียบัตรผูนํายุคให
นพระปกเกลา 
ศนียบัตร Projec
n University 
อหุน: 
 พ.ค.58  
ล่ียนแปลงระหวาง
 มี.ค.59  
นการถือหุน  
บการณทํางาน: 
– ปจจุบัน กร

บริ
– 2555 ผูจ

บริ
– ปจจุบัน  กร

สม
ารงตําแหนงในบ
ารงตําแหนงในบ
– ปจจุบัน กร

บริ
– ปจจุบัน กร

 บริ

ารบริษัทแล

พร 

รผูจัดการ บมจ. 
ตอร 

อบครัวระหวางผู
 อนันตรัมพร ป

อนันตรัมพร ก

Economics 
สหรัฐอเมริกา 
ศาสตร 
าลัย 
 
ion Program (D
ันกรรมการบริษ
eneur Program 

ใหมในระบบประช

ct Manager 
สหรัฐอเมริกา 

 
งป  

 
 

 
รรมการและผูจัด
ริษัท อินเตอรล้ิ
จัดการท่ัวไป 
ริษัท อินเตอรล้ิ
รรมการบริหาร 
มาคมบริษัทจดทะ
บริษัทจดทะเบีย
บริษัทอื่นท่ีมิใชบ
รรมการและกรรม
ริษัท อินเตอรล้ิ
รรมการผูจัดการ
ริษัท อินเตอรล๊ิ

ละคณะผูบ

 อินเตอรล้ิงค เท

ผูบริหาร: 
ประธานกรรมการ

กรรมการผูจัดการ

 

DAP) 
ษัทไทย 
 รุน 12 

ชาธิปไตย รุนท่ี 3 

 

1,834,398 
465,560 หุน
2,299,958 
0.69% 

ดการท่ัวไป 
ล้ิงค คอมมิวนิเค

ล้ิงค เทเลคอม จ

ะเบียนในตลาดห
ยนอื่น: ไม
บรัษัทจดทะเบียน
มการผูจัดการ 
ล้ิงค เทเลคอม จ
ร 
ล๊ิงค ดาตาเซ็นเต

บริหาร (ต

ทเลคอม และ บจก

ร/กรรมการผูจัด

ร 

 

 หุน 
หน 
 หุน 

คช่ัน จํากัด (มห

จํากัด  

หลกัทรัพย เอ็ม เอ
มมี 
น: 

จํากัด (มหาชน)

ตอร จํากัด 

71 

ตอ)  

ก. 

ดการ 

หาชน) 

อ ไอ 

) 

นางสา

กรรมก
อายุ: 
ความส
คุณวุฒ
ปริญญ
สถาบัน
ปริญญ
มหาวิท
หลักสูต
สถาบัน
Direc
สมาคม
ประวัต
Direc
สมาคม
การถือ
ณ 26
การเปล
ณ 16
สัดสว
ประสบ
2547 
 
2556 
 
2538 
 
การดํ
 
การดํ
2535 
 

สาวขวัญตา มีสม

การและรองกรร
46 ป 

สัมพันธทางครอ
ฒิการศึกษา: 
ญาโท คณะรัฐปร
ันบัณฑิตพัฒนบ
ญาตรี การจัดกา
ทยาลัยราชภัฎจ
ตร Mini Maste
ันบัณฑิตพัฒนบ
tor Accreditati
มสงเสริมสถาบั
ัติการฝกอบรม:
tors Accreditat
มสงเสริมสถาบั
อหุน: 

6 พ.ค.58  
ปล่ียนแปลงระหวา
6 มี.ค.59  
วนการถือหุน  
สบการณทํางาน
 – ปจจุบัน ก

บ
 – ปจจุบัน ร

บ
 – 2556 ผู

บ
ํารงตําแหนงใน

 ไม
ํารงตําแหนงใน
 – 2538 เล

บ

มพร 

รมการผูจัดการธุร

อบครัวระหวาง

ระศาสนศาสตร 
บริหารศาสตร 
ารท่ัวไป คณะศิลป
จันทรเกษม 
er of Managem
บริหารศาสตร 
on Program (D
บันกรรมการบริ
: 
tion Program (
บันกรรมการบริ

2,475
างป 625,7

3,101
0.92%

: 
กรรมการ 
บริษัท อินเตอรลิ
รองกรรมการธุรกิ
บริษัท อินเตอรลิ
ผอํานวยการฝายจ
บริษัท อินเตอรลิ
นบริษัทจดทะเบีย
มมี 
นบริษัทอ่ืนท่ีมิใชบ
ลขานุการกรรมก
บริษัท อินเตอรลิ

ธรกิจจัดจําหนาย 

งผูบริหาร: ไม

ลปศาสตร 

ment (MMM) ค

DAP) 
ริษทัไทย 

(DAP) 
ริษัทไทย 

5,601 หุน 
759 หุน 
1,360 หุน 
% 

ล้ิงค คอมมิวนิเ
กิจจัดจําหนาย 
ล้ิงค คอมมิวนิเ
จัดจําหนาย 
ล้ิงค คอมมิวนิเ
ยนอ่ืน:  

บรัษัทจดทะเบีย
การผูจัดการ 
ล้ิงค โฮลดิ้ง จาํ

 

ไมมี 

คณะรัฐประศาสน

คช่ัน จํากัด (ม

คช่ัน จํากัด (ม

คช่ัน จํากัด (ม
 

ยน: 

ากัด 

สนศาสตร 

มหาชน) 

มหาชน) 

มหาชน) 



 

คณะ
 
นางเพ็ญ

กรรมก
อายุ: 
ความสั
คุณวุฒิ
ปริญญ
มหาวิท
ปริญญ
มหาวิท
อนุปริญ
โรงเรยี
Directo
สมาคม
ประวัติ
Directo
สมาคม
หลักสูต
สถาบัน
การถือ
ณ 26 
การเปลี
ณ 16 
สัดสวน
ประสบ
2547 –
 
2538 –
 
การดาํ
การดาํ
2556 –
 
2556 –
 
 
2530 –
 

ะกรรมกา

ญศรี จันตะคาด

การและผูอํานวยก
48 ป 

สัมพันธทางครอ
ฒิการศึกษา: 
ญาโท บริหารธุรกิ
ทยาลัยเซนตจอห
ญาตรี การจัดการ
ทยาลัยสุโขทัยธร
ญญาตรี สาขาบัญ
ยนพาณิชยการเ
or Accreditatio
มสงเสริมสถาบัน
ตกิารฝกอบรม: 
ors Accreditati
มสงเสริมสถาบัน
ตรการพัฒนาผูจัด
นบัณฑิตพัฒนบริ
อหุน: 
 พ.ค.58  
ล่ียนแปลงระหวาง
 มี.ค.59  
นการถือหุน  
บการณทํางาน: 
– ปจจุบัน กร

บริ
– ปจจุบัน ผูอ

บริ
ารงตําแหนงในบ
ารงตําแหนงในบ
– ปจจุบัน ผูอ

บริ
– ปจจุบัน ผูอ

บริ
จํา

– 2538 ผูจ
บริ

ารบริษัทแล

ด 

การฝายการเงิน 

อบครัวระหวางผู

กิจมหาบัณฑิต 
หน 
ร 
รรมาธิราช 
ญชี 
เชียงใหม 
on Program (D
ันกรรมการบริษ
 
ion Program (D
ันกรรมการบริษ
ดการ ระดับสูง 
ริหารศาสตร 

1,166,
งป 291,65

1,458,
0.43%

 
รรมการ 
ริษัท อินเตอรล้ิ
อํานวยการฝายก
ริษัท อินเตอรล้ิ
บริษัทจดทะเบีย
บริษัทอื่นท่ีมิใชบ
อํานวยการฝายก
ริษัท อินเตอรล้ิ
อํานวยการฝายก
ริษัท อินเตอรล้ิ
ากัด 
จัดการแผนกบัญ
ริษัท อินเตอรล้ิ

ละคณะผูบ

ผูบริหาร: ไม

DAP) 
ษัทไทย 

DAP) 
ษัทไทย 

,638 หุน 
59 หุน 
,297 หุน 

% 

ล้ิงค คอมมิวนิเค
การเงิน 
ล้ิงค คอมมิวนิเค
ยนอื่น: ไม
บรัษัทจดทะเบียน
การเงิน 
ล้ิงค เทเลคอม จ
การเงิน 
ล้ิงค เพาเวอร แ

ญชีและการเงิน 
ล้ิงค โฮลดิ้ง จําก

บริหาร (ต

มมี  

คช่ัน จํากัด (มห

คช่ัน จํากัด (มห
มมี 
น: 

จํากัด (มหาชน)

แอนด เอ็นเนอร

กัด 

72 

ตอ)  

หาชน) 

หาชน) 

) 

รย่ี  

นางธัญ

กรรมก
บริษัท 
อายุ: 
ความส
คุณวุฒ
ปริญญ
จุฬาล
ปริญญ
มหาวิท
หลักสูต
สํานักง
ประวัต
Direc
สมาคม
Comp
สมาคม
หลักสูต
สํานักง
การถือ
สัดสว
ประสบ
2558 
 
2548 
 
2540 
 
2540 
 
2540 
 
การดํ
 
การดํ
 
 

ัญญรัตน เทียม

การ/รองกรรมก
 

40 ป 
สัมพันธทางครอ
ฒิการศึกษา: 
ญาโท บัญชีการเงิ
งกรณมหาวิทย
ญาตรี การบัญชี 
ทยาลัยเชียงใหม
ตรผูตรวจสอบบัญ
งานธรรมนิต ิ
ัติการฝกอบรม:
tors Accreditat
มสงเสริมสถาบั
pany Secretary 
มสงเสริมสถาบั
ตรผูตรวจสอบบัญ
งานธรรมนิต ิ
อหุน: 
วนการถือหุน   
สบการณทํางาน
 – ปจจุบัน ร

บ
 – ปจจุบัน ก

บ
 – 2554 ผู

บ
 – 2554 ผู

บ
 – ปจจุบัน ผู

ห
ํารงตําแหนงใน

ไม
ํารงตําแหนงใน

ไม

มอุดมฤกษ 

การผูจัดการ (สา

อบครัวระหวาง

งิน 
ยาลัย 
 
ม 
ัญชีภาษีอากร 

: 
tion Program (
บันกรรมการบริ
 Program (CSP
บันกรรมการบริ
ัญชีภาษีอากร 

ไมมี 
: 
รองกรรมการผูจัด
บริษัท อินเตอรลิ
กรรมการ 
บริษัท อินเตอรลิ
ผอํานวยการฝายบ
บริษัท อินเตอรลิ
ผอํานวยการฝายบ
บริษัท อินเตอรลิ
ผจัดทํา/บัญชี 
หางหุนสวนจํากัด
นบริษัทจดทะเบีย
มมี 
นบริษัทอ่ืนท่ีมิใชบ
มมี 

ายงานสนับสนุนธุ

งผูบริหาร: ไม

(DAP) 
ริษัทไทย 
P) รุน 29/200
ริษัทไทย 

จัดการ (สายงานส
ล้ิงค คอมมิวนิเ

ล้ิงค คอมมิวนิเ
บัญชี 
ล้ิงค คอมมิวนิเ
บัญชี 
ล้ิงค โฮลดิ้ง จาํ

ัด เรืองบัณฑิต 
ยนอ่ืน:  

บรัษัทจดทะเบีย

ธรกิจ)และเลขานุก

ไมมี  

09 

นสนับสนุนธุรกิจ) 
คช่ัน จํากัด (ม

คช่ัน จํากัด (ม

คช่ัน จํากัด (ม

ากัด 

 ปโตรเลียม (1
 

ยน: 

การ

 
มหาชน) 

มหาชน) 

มหาชน) 

991) 



 

คณะ
 
นายชูศั

กรรมก
อายุ: 
ความสั
คุณวุฒิ
ปริญญ
North
ปริญญ
มหาวิท
ประวัติ
Charte
สมาคม
Directo
สมาคม
Directo
สมาคม
Audit C
สมาคม
Financ
สมาคม
การถือ
สัดสวนก
ประสบ
2553 –
 
2553 –
2558 –
 
2557 –

2546 –

การดาํ
2552 –
 
 
การดาํ
2551 –
 

ะกรรมกา

ศักดิ์ ดิเรกวัฒน

การอิสระและประ
71 ป 

สัมพันธทางครอ
ฒิการศึกษา: 
ญาโท บริหารธุรกิ
ern Illinois U

ญาตรี เศรษฐศาส
ทยาลัยธรรมศาส
ตกิารฝกอบรม: 
red Director C
มสงเสริมสถาบัน
ors Accreditati
มสงเสริมสถาบัน
ors Certificatio
มสงเสริมสถาบัน
Committee Pro
มสงเสริมสถาบัน
ce for Non-Fina
มสงเสริมสถาบัน
อหุน: 
นการถือหุน  
บการณทํางาน: 
– ปจจุบัน กร

บริ
– ปจจุบัน ท่ีป
– ปจจุบัน ท่ีป

 สม
– ปจจุบัน ท่ีป

กา
– ปจจุบัน ผูพิ

 ศา
กล

ารงตําแหนงในบ
– ปจจุบัน กร

กร
บริ

ารงตําแหนงในบ
– ปจจุบัน กร

บริ

ารบริษัทแล

นชัย 

ะธานกรรมการตร

อบครัวระหวางผู

กิจมหาบัณฑิต (M
University สหร
สตรบัณฑิต 
สตร 
 
Class (CDC) รุน
ันกรรมการบริษ
ion Program (D
ันกรรมการบริษ
on Program (D
ันกรรมการบริษ
ogram (ACP) 
ันกรรมการบริษ
ance Directors
ันกรรมการบริษ

ไมมี 
 
รรมการอิสระ / 
ริษัท อินเตอรล้ิ
ปรึกษา หอการค
ปรึกษาคณะกรรม
มาคมสงเสริมส
ปรึกษาประจําคณ
ารคลัง สภานิติบัญ
พิพากษาสมทบ 
าลทรัพยสินทาง
ลาง 
บริษัทจดทะเบีย
รรมการอิสระ/ป
รรมการสรรหาแล
ริษัท เมืองไทยป
บริษัทอื่นท่ีมิใชบ
รรมการท่ีปรึกษา
ริษัทกรีนเนเจอร

ละคณะผูบ

รวจสอบ 

ผูบริหาร: ไม

MBA) 
รัฐอเมริกา 

นท่ี 1 
ษัทไทย 
DAP) 
ษัทไทย 

DCP) รุนท่ี 24 
ษัทไทย 

ษทัไทย 
s (FN) 
ษัทไทย 

 ประธานกรรมก
ล้ิงค คอมมิวนิเค
คารัสเซยี 
มการ 
สถาบันกรรมกา
ณะกรรมาธิการก
บัญญัติแหงชาติ ส

งปญญาและกา

ยนอื่น:  
ประธานกรรมการ
และคาตอบแทน 
ประกันภัย จํากัด
บรัษัทจดทะเบียน
า 
รัลโปรดักส จํา

บริหาร (ต

มมี  

การตรวจสอบ 
คช่ัน จํากัด (มห

รบริษัทไทย (IO
การเศรษฐกิจ การ
สภานิติบญัญัตแิ

ารคาระหวางปร

รตรวจสอบ/ 

ัด (มหาชน) 
น: 

กัด 
73 

ตอ)  

หาชน) 

OD) 
ารเงิน
แหงชาติ 

ระเทศ

พลเรอื

กรรมก
อายุ: 
ความส
คุณวุฒ
โรงเรี
โรงเรี
โรงเรี
วิทยาล
การบร
ราชอา
ประวัต
ผูบรหิ
ผูบรหิ
มหาวิท
ผูบรหิ
วิทยาก
ประกา
Direc
ประกา
Direc
ประกา
Role o
ประกา
Advan
การถือ
สัดสวน
ประสบ
2558 
 
2557 
 
2554 
2556 
การดํ
2556 
 
การดํ
 

อเอกอภิวัฒน ศ

การอิสระและกรร
64 ป 

สัมพันธทางครอ
ฒิการศึกษา: 
ียนมัธยมศึกษา
ียนเตรียมทหาร
ียนเสนาธิการท
ลัยปองกันราชอ
ริหารจัดการดา
าณาจักร (มส.2
ัติการฝกอบรม:
หารระดับสูง สถ
หารระดับสูงดาน
ทยาลัยนวมินทร
หารระดับสูงดาน
การพลังงาน 
าศนียบัตร สถา
tors Accreditat
าศนียบัตร สถา
tors Certificatio
าศนียบัตร สถา
of the Charem
าศนียบัตร สถา
nce Audit Com
อหุน: 
นการถือหุน  
สบการณทํางาน
 – ปจจุบัน ก

บ
 – ปจจุบัน ป

ก
 – 2555 ป
 – 2557  ที
ํารงตําแหนงใน
 – ปจจุบัน ก

บ
ํารงตําแหนงใน

ไม

ศรีวรรธนะ 

รมการตรวจสอบ

อบครัวระหวาง

วิทยาลัยวิชากา
ร 
ทหารเรอื 
อาณาจักร สถา
านความมั่นคงร
2) 
: 
ถาบันวิทนาการ
นการบริหารงา
ราธิราช 
นวิทยากรพลังง

าบันกรรมการบ
tion Program (
าบันกรรมการบ
on Program (D
าบันกรรมการบ
man Program : 
าบันกรรมการบ
mmittee Progra

ไมมี 
: 
กรรมการอิสระแล
บริษัท อินเตอรลิ
ประธานกรรมการ
การทาเรือแหงป
ประธานคณะท่ีปรึ
ท่ีปรึกษา บริษัท ท
นบริษัทจดทะเบีย
กรรมการอิสระ 
บริษัท สหโคเจน
นบริษัทอ่ืนท่ีมิใชบ
มมี 

อบ 

งผูบริหาร: ไม

ารศึกษาประสา

าบันปองกันประ
ระดับสูง สมาคม

รตลาดทุน (วตท
านพัฒนาเมือง 

งาน รุน 7 (วพ

บริษัทไทย 
(DAP) รุน 109
บริษัทไทย 
DCP) รุน197/2
บริษัทไทย 
 RCP รุน 36/2
บริษัทไทย  
am : AACP รุน

ละกรรมการตรว
ล้ิงค คอมมิวนิเ
ร 
ประเทศไทย 
รึกษา กองทัพเรื
ทีซซ โฮลดิ้ง จํ
ยนอ่ืน: 

น(ชลบุรี) จํากัด
บรัษัทจดทะเบีย

ไมมี  

นมิตร 

ะเทศ (วปอ.254
มวิทยาปองกัน

ท.19) 
(มหานคร รุน 4

พน.7) สถาบัน

9/2014 

2014 

2015 

น 19/2015 

วจสอบ 
คช่ัน จํากัด (ม

ือ 
ํากัด 

ด (มหาชน) 
ยน:  

48) 

4) 

มหาชน) 



 

คณะ
นางเสา

กรรมก
อายุ: 
ความสั
คุณวุฒิ
ปริญญ
มหาวิท
ปริญญ
มหาวิท
ปริญญ
วิทยาลั
ประกาศ
สถาบัน
Senior 
Kellog
The M
Whart
หลักสูต
วิทยาลั
ประวัติ
Directo
สมาคม
Role o
สมาคม
Role o
สมาคม
Financ
การถอื
สัดสวน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ะกรรมกา
าวนีย กมลบุตร

การอิสระและกรร
64 ป 

สัมพันธทางครอ
ฒิการศึกษา: 
ญาโท รัฐศาสตรม
ทยาลัยธรรมศาส
ญาตรี รัฐศาสตรบ
ทยาลัยธรรมศาส
ญาบัตร การปองก
ลัยปองกันราชอ
ศนียบัตรหลักสูตร
นวิทยาการตลาด
 Executive Pro
gg – สถาบันศศิ
Management De
ton School 
ตรการบริหารจัดก
ลัยปองกันราชอ
ตกิารฝกอบรม: 
ors Certificatio
มสงเสริมสถาบัน
of Compensatio
มสงเสริมสถาบัน
of Chairman Pr
มสงเสริมสถาบัน
cial Institutio
อหุน: 
นการถือหุน  

ารบริษัทแล
ร 

รมการตรวจสอบ

อบครัวระหวางผู

มหาบัณฑิต สาขา
สตร 
บัณฑิต สาขาบริห
สตร 
กันราชอาณาจักร
อาณาจักร 
รผูบริหารระดับสู
ดทุน วตท.รุนที
ogram 
ศินทร 
evelopment Pr

การดานความม่ัน
อาณาจักร 
 
on Program (D
ันกรรมการบริษ
on Committee 
ันกรรมการบริษ
rogram (RCP) 
ันกรรมการบริษ
ns Governan

ไมมี 

ละคณะผูบ

บ 

ผูบริหาร: ไม

าบริหารรัฐกิจ 

หารรัฐกิจ 

ร (2548) 

สูง 
ท่ี 7 

rogram 

นคงข้ันสูง 

DCP) 
ษัทไทย 
 (RCC) 
ษัทไทย 
 
ษัทไทย 
ce Program (

บริหาร (ต

มมี  

(FGP) 

74 

ตอ)  

ประสบ
2556 
 
2552 
 
2552 
 
2555 
 
2552 
 
2551 
 
2547 

2548 
 
2547 
 
การดํ
2557 
 
2555 
 
การดํ
2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สบการณทํางาน
 – ปจจุบัน ก

บ
 – 2556 ป

ธ
 – 2556 ก

บ
 – 2556 ป

ก
 – 2555 ร

ก
 – 2555 ก

ก
 – 2551 ก

สั
 ส
ไท

 – 2551 ก
บ

 – 2550  ร
ก

ํารงตําแหนงใน
 – ปจจุบัน ป

บ
 –  ปจจุบัน ก

บ
ํารงตําแหนงใน
 – ปจจุบัน ก

 ธ
แ

: 
กรรมการ/กรรมก
บริษัทอินเตอรล้ิง
ประธานกรรมการ
ธนาคารทหารไท
กรรมการ 
บริษัท ทางยกระ
ประธานกรรมการ
กลุมธุรกิจคาปลี
รองปลัด 
กระทรวงการคล
กรรมการ/ประธา
การประปาสวนภู
กรรมการ/กรรมก
สัมพันธ 
สถาบันวิจัยวิทย
ทย 
กรรมการ/กรรมก
บริษัท เคทีบี ลิส
รองอธิบดี 
กรมสรรพากร ก
นบริษัทจดทะเบีย
ประธานกรรมการ
บริษัทคาราบาว 
กรรมการอิสระ /
บริษัท ที.เค.เอส
นบริษัทอ่ืนท่ีมิใชบ
กรรมการ/กรรมก
ธนาคารพัฒนาวิ
แหงประเทศไทย 

มการตรวจสอบ 
ล้ิงค คอมมิวนิเค
ร 
ทย จํากัด (มหา

ะดับดอนเมือง 
รบริหาร 
ลีก บริษัทไทยยา

ลัง 
านกรรมการตรว
ภูมิภาค 
มการตรวจสอบ/ป

ยาศาสตรและเท

มการตรวจสอบ 
สซิ่ง จํากัด 

กระทรวงการค
ยนอ่ืน: 
ร 
 กรุป จํากัด (ม
/ ประธานกรรมก
ส. เทคโนโลยี จํา
บรัษัทจดทะเบีย
มการตรวจสอบ 
วิสาหกิจขนาดก
ย (SME Bank) 

คช่ัน จํากัด (มห

าชน) 

จํากัด (มหาชน

านยนต จํากัด 

วจสอบ 

ประธานกรรมกา

ทคโนโลยีแหงปร

คลัง 

มหาชน) 
การตรวจสอบ 
ากัด (มหาชน) 
ยน: 

กลางและขนาด
 

หาชน) 

น) 

ารกิจการ

ระเทศ

 

ยอม



 

คณะ
 
นายอดิ

ผูอํานวย
อายุ: 
ความสั
คุณวุฒิ
ปริญญ
มหาวิท
ประวัติ
หลักสูต
สถาบัน
Subma
VISCA
หลักสูต
คณะวิศ
หลักสูต
คณะวิศ
Optica
YOFC,
Subma
Exsym
Subma
Draka 
Dec. 8
JEPIC 
17,199
Elastim
Under
1994 
Mediu
การถือ
สัดสวน
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ะกรรมกา

ดิศักดิ์ เองมหัสส

ยการฝายวิศวกร
58 ป 

สัมพันธทางครอ
ฒิการศึกษา: 
ญาตรี วิศวกรรมไ
ทยาลัยเทคโนโลยี
ตกิารฝกอบรม: 
ตรการพัฒนาผูจัด
นบัณฑิตพัฒนบริ
arine Composit
AS Corporatio
ตรเทคโนโลยีการสื
ศวกรรมศาสตร
ตรการบริหารโคร
ศวกรรมศาสตร
al Fiber Cable 
C, Wuhan, Ch
arine Composit

m Corporation
arine Composit
 Shanghai Op
8-13, 2008 
 Underground
95 
mode 94 Con
rground Cabl

um Voltagr Tr
อหุน: 
นการถือหุน  

ารบริษัทแล

สกุล 

รรม 

อบครัวระหวางผู

ไฟฟา 
ยีพระจอมเกลา
 
ดการระดับสูง 
ริหารศาสตร 
te Cable Train
on, Japan Sep
ส่ือสารผานเสนใย
ร จุฬาลงกรณม
รงการ 
ร จุฬาลงกรณม
 Training 
hina May 16-1
te Cable Train
n Nagoya Jap
te Cable Train
ptical Fiber C

d Training at 

nference, Toro
le Training, N

raining Franc

ไมมี 

ละคณะผูบ

ผูบริหาร: ไม

าธนบุรี 

ning 
p. 15-19, 201
ยแกวนําแสง 
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย 

19, 2008 
ning 
pan Sep. 21-2
ning 
Cable Co., Ltd

t Nagoya & T

onto Canada 
New Jersey U

ce Oct 12-22 

บริหาร (ต

มมี  

4 

26, 2008 

d., Shanghai 

Tokyo japan N

 and Elastical
USA Mar 19-3

 , 1992 

75 

ตอ) 

 China 

Nov.5-

lly 
31 , 

 
 
ประสบ
2545 
 
2553 
 
2539 
 
2525 
 
การดํ
 
การดํ
2556 

 

สบการณทํางาน
 – ปจจุบัน ผู

บ
 – 2555 ก

ส
 – 2544 ผู

 บ
 – 2539 หั

 ก
ํารงตําแหนงใน

ไม
ํารงตําแหนงใน
 – ปจจุบัน ผู

 บ
จํ

: 
ผอํานวยการฝายวิ
บริษัท อินเตอรลิ
กรรมการธุรกิจกอ
สภาหอการคาแห
ผูจัดการโครงการ
บริษัท เด็มโก จํ
หัวหนาแผนกกอส
การไฟฟานครหล
นบริษัทจดทะเบีย
มมี 
นบริษัทอ่ืนท่ีมิใชบ
ผจัดการท่ัวไป 
บริษัท อินเตอรล
จํากัด 

วิศวกรรม 
ล้ิงค คอมมิวนิเ
กอสรางและออกแ
หงประเทศไทย 
ร 
จํากัด 
สรางและบํารุงรัก
ลวงเขตวัดเลีย
ยนอ่ืน: 

บรัษัทจดทะเบีย

ล้ิงค เพาเวอร 

คช่ัน จํากัด (ม
แบบ 
 

กษาสายใตดิน 1 
ยบ 

ยน: 

 แอนด เอ็นเนอ

มหาชน) 

อรย่ี 



 

คณะ
 
นางสา

ผูอํานวย
อายุ: 
ความสั
คุณวุฒิ
ปริญญ
มหาวิท
ปริญญ
มหาวิท
การถือ
สัดสวน
ประสบ
2555 –
 
2552 –
 
2548 –
 
2547 –
 
การดาํ
 
การดาํ
2556 –
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ะกรรมกา

าวดาริกา แดงต

ยการฝายขายแล
34 ป 

สัมพันธทางครอ
ฒิการศึกษา: 
ญาโท คณะพาณิช
ทยาลัยธรรมศาส
ญาตรี บัญชีบัณฑิ
ทยาลัยธรรมศาส
อหุน: 
นการถือหุน  
บการณทํางาน: 
– 2558 ผูอ

บริ
– 2555 ผูจ

 บริ
– 2552 ผูช

 บริ
– 2548 ผูช

 บริ
ารงตําแหนงในบ

ไมม
ารงตําแหนงในบ
– ปจจุบัน กร

บริ

ารบริษัทแล

ตรง 

ละการตลาด 

อบครัวระหวางผู

ชยศาสตรและการ
สตร 
ฑิต คณะพาณิชยศ
สตร 

ไมมี 
 
อํานวยการฝายบั
ริษัท อินเตอรล้ิ
จัดการตรวจสอบ
ริษัท สํานักงาน
ชวยผูตรวจสอบบ
ริษัท สํานักงาน
ชวยผูตรวจสอบบ
ริษัท สํานักงาน
บริษัทจดทะเบีย
มมี 
บริษัทอื่นท่ีมิใชบ
รรมการและผูอําน
ริษัท อินเตอรล้ิ

ละคณะผูบ

ผูบริหาร: ไม

รบัญชี สาขาบริห

ศาสตรและการบั

บัญชี 
ล้ิงค คอมมิวนิเค
บบัญชี 
น เอินสท แอนด
บัญชีอาวุโส 
น เอินสท แอนด
บัญชี 
น เอินสท แอนด
ยนอื่น: 

บรัษัทจดทะเบียน
นวยการฝายบัญ
ล้ิงค เทเลคอม จ

บริหาร (ต

มมี  

หารธุรกิจ 

บัญชี 

คช่ัน จํากัด (มห

ด ยัง จํากัด 

ด ยัง จํากัด 

ด ยัง จํากัด 

น: 
ญชี 
จํากัด (มหาชน)

76 

ตอ)  

หาชน) 

) 

นายปร

ผูอํานว
อายุ: 
ความส
คุณวุฒ
ปริญญ
มหาวิท
ปริญญ
มหาวิท
การถือ
ณ 26
การเปล
ณ 16
สัดสว
ประสบ
2556 
 
2553 
 
2550 
 
2546 
 
2541 
 
2534 
 
การดํ
 
การดํ
 
 
 

ระภาส ล่ิมกังว

วยการฝายขายแล
46 ป 

สัมพันธทางครอ
ฒิการศึกษา: 
ญาโท บริหารธุรกิ
ทยาลัยกรุงเทพ
ญาตรี ครุศาสตร
ทยาลัยพระจอม
อหุน: 

6 พ.ค.58  
ปล่ียนแปลงระหวา
6 มี.ค.59  
วนการถือหุน  
สบการณทํางาน
 – ปจจุบัน ผู

บ
 – 2555 Sa

M
 – 2553 B

S
 – 2550 B

 A
 – 2546 T

 P
 – 2541 S

 Ja
ํารงตําแหนงใน

ไม
ํารงตําแหนงใน

ไม

วาฬมงคล 

ละการตลาด 

อบครัวระหวาง

กิจมหาบัณฑิต 
พ 
รอุตสาหกรรมบัณ
มเกลาธนบุรี 

290 หุ
างป 3,384

3,674
0.00%

: 
ผอํานวยการฝายข
บริษัท อินเตอรลิ
Sales Engineerin
MHE-Demag (
Business Unit M
Schneider (Th
Business Unit M
Asia Pacific E
Technical Man
Property Care
Service Sales M
ardine Schind
นบริษัทจดทะเบีย
มมี 
นบริษัทอ่ืนท่ีมิใชบ
มมี 

งผูบริหาร: ไม

ณฑิต (ไฟฟา) เกีย

หุน 
4 หุน 
4 หุน 
% 

ขายและการตลาด
ล้ิงค คอมมิวนิเ
ing Manager 
(T) Ltd. 
Manager 
hailand) Co., 
Manager 
Elevator Servi
nager 
e Services (Th
Manager 
dler (Thai) Lt
ยนอ่ืน: 

บรัษัทจดทะเบีย

ไมมี  

ยรตินิยมอันดับสอ

ด 
คช่ัน จํากัด (ม

Ltd. 

ices Limited. 

hailand) Limi

td. 

ยน: 

สอง 

มหาชน) 

 

ited. 



 

การกํากับ
คณะ

ของบริษัทฯ เพิ
สนับสนุนและส
เหมาะสมกับธุร
ของการมีจริยธ
พ.ศ. 2546 อีก
ตอหนาท่ี มีกลไ

การกํากับดูแล
คณ

ความสามารถใ
กิจการท่ีดีของ
เสริมสรางองค
ระบบควบคุมภ
กํากับดูแลกิจกา

- 
- 

ตอการปฏิบัติห
ผลประโยชน ร

- 
หมวดท่ี 1  สิ

คณะ
ทุกรายอยางเท
สถาบันหรือผูถือ

- 
- 
- 
- 
- 
- 

รวมถึง
ใหผูถือหุนไดใชสิ
สิทธิและผลประ
บริษัท มีนโยบา
คัดเลือกสถานที
โอกาสใหผูถือหุ
และบริษัทจัดช
(Barcode) มา
ย่ิงข้ึน และไดจัด

ับดูแลกิจก
ณะกรรมการบริษัท
พ่ิมความเช่ือม่ันให
สงเสริมใหมีการป
รกิจของบริษัทฯ 
ธรรมท่ีดี โดยเห็น
กท้ังบริษัทฯ มีคว
ไกการควบคุมและ

ลกิจการ 
ณะกรรมการบริษั
ในการแขงขันขอ
งตลาดหลักทรัพย
คกรใหมีระบบการ
ายในตางๆ รวมถ
ารโดยครอบคลุม
การปฏิบัติตอผูถื
คณะกรรมการมี
หนาท่ีดวยความส
รวมถึงรับผิดชอบ
ดําเนินงานดวยค

สิทธิของผูถือหุน
ณะกรรมการบริษัท
ทาเทียมกันตามท่ีก
ือหุนรายใหญ โด
สิทธิในการไดรับใ
สิทธิในการไดรับส
สิทธิในการเขารว
สิทธิในการแตงต้ั
สิทธิในการแตงต้ั
สิทธิในสวนแบงผ
งการไดรับขอมูล 
สิทธิของตนอยาง
ะโยชนของตน 
ายสงเสริมและอํ
ท่ีจัดการประชุมซึ
หนจัดสงเอกสารล
ชองทางการลงท
าใชในการลงทะเบี
ัดเตรียมอากรแสต

การ 
ัทฯ ตระหนักถึงค
ใหแกผูถือหุน ผูลง
ปฏิบัติตามหลักกา
ท่ีจะกอใหเกิดปร
นไดจากการท่ีบริษ
วามเช่ือม่ันวาระบ
ะการถวงดุลอําน

ษัทไดตระหนักถึง
องกิจการ และเพื
ยแหงประเทศไทย
รบริหารงานท่ีมีป
มถึงการใหความสํ
มหลักการสําคัญด
ถือหุนและผูมีสวนไ
มีความมุงม่ันในก
สามารถและมีปร
บตอการกระทําแล
ความโปรงใส สาม
น 
ษัทตระหนักและให
กําหนดไว ในขอบ
ดยผูถือหุนทุกราย
ใบหุน สิทธิการซ้ือ
สารสนเทศท่ีเพียง
วมประชุมและออ
ต้ังหรือถอดถอนก
ต้ังผูสอบบัญชีและ
ผลกําไรของบริษัท
ล ขาวสารของบริ
งเต็มท่ีผานการป

อํานวยความสะด
ซ่ึงมีระบบขนสงม
ลงทะเบียนเขารว
ทะเบียน ณ สถาน
บียนและนับคะแนน
สตมปใหแกผูถือหุน

ความสําคัญของก
งทุน และผูมีสวน
ารกํากับดูแลกิจก
ระโยชนสูงสุดแกผู
ษัทฯ ไดรับคัดเลือ
บบการบริหารจัดก
นาจจะสงเสริมใหก

งความสําคัญของ
พ่ือเพ่ิมความเช่ือม
ย และระเบียบปฏิ
ประสิทธิภาพ สร
สําคัญกับผูถือหุน 
ดังน้ี 
นไดเสียอยางเทาเที
ารสรางมูลคาเพ่ิ
ระสิทธิภาพท่ีเพีย
ละการตัดสินใจขอ
มารถตรวจสอบได

หความสําคัญเก่ีย
บังคับบริษัทฯ แล
ยมีสิทธิและความเ
้อขายหรือโอนหุน
งพอ ทันเวลา เหม
อกเสียงลงคะแนน
กรรมการบริษัท 
ะกําหนดจํานวนเงิ
ทฯ 
ริษัทอยางรวดเร็ว
ประชุมสามัญผูถือ

ดวกใหแกผูถือหุน
มวลชนเขาถึงและ
วมประชุมลวงหน
นท่ีจัดการประชุ
นเสียง เพ่ือชวยให
นในการมอบฉันทะ

77 

การกํากับดูแลกิจ
นไดเสียอ่ืน ซ่ึงเป
การท่ีดีตามแนวท
ผูถือหุนและคํานึง
อกจากหอการคาไ
ดการท่ีดี การมีคณ
หการบริหารงานเป

องการกํากับดูแล
อม่ันใหแกผูถือหุน 
ฏิบัติของคณะกร
รางความโปรงใส
น และการรักษาป

ทียมกันและเปนธร
พ่ิมแกกิจการในระ
ยงพอเพ่ือใหเกิด
องตนเอง 
ได และมีการเปดเ

ยวกับสิทธิตางๆ ข
ละกฎหมายท่ีเก่ีย
เทาเทียมกันโดยใน
น  
หมาะสมตอการตัด
นในท่ีประชุมผูถือหุ
และกําหนดคาตอ
งินคาสอบบัญชี 

ว ครบถวนและเพี
อหุน ท้ังน้ีเพ่ือใหผู

น รวมถึงนักลงท
ละเพียงพอเพ่ือใหผู
นากอนวันประชุม 
ชมสําหรับผูถือหุน
หข้ันตอนการลงท
ทะ ท้ังน้ีเพ่ืออํานวน

 

จการท่ีดี เพ่ือเพ่ิม
ปนพ้ืนฐานของกา
ทางท่ีตลาดหลักท
งถึงผลประโยชนข
าไทยและสภาหอก
ณะกรรมการบริ
ปนไปอยางโปรงใส

ลกิจการท่ีดีเพ่ือให
น ผูลงทุนและผูเกี
รรมการกํากับหลั
สในการทํางาน ก
ประโยชนของผูถือ

รรมตอทุกฝาย 
ะยะยาว บริหารง
ดประโยชนสูงสุด

เผยขอมูลอยางเพี

ของผูถือหุนและท
ยวของ ไมวาผูถือ
นป 2557  ดังน้ี 

ัดสินใจ 
หุน เพ่ือตัดสินใจใ
อบแทนกรรมการ

พียงพอ  ผานชอง
ผูถือหุนมีสวนรวม

ทุนสถาบัน  ในก
ผูถือหุนสามารถ
 เพ่ือลดระยะเวล
นบุคคลธรรมดา
ทะเบียนและการป
นความสะดวกให

มความโปรงใส เพิ
ารเจริญเติบโตท่ีย
ทรัพยแหงประเท
ของผูมีสวนไดสว
ารคาไทยใหเปนบร
ษัทและผูบริหารที
ใสและตรวจสอบได

หมีความโปรงใสใ
ก่ียวของทุกฝาย 
ลักทรัพยและตลา
การดําเนินการใหมี
อหุนเปนสําคัญ จึ

งานดวยความรอ
ตอผูถือหุน ดูแล

พียงพอแกผูเก่ียวข

ทําหนาท่ีในการดู
อหุนน้ันจะเปนราย
 

ในการเปล่ียนแปล
 

งทางท่ีเขาถึงไดง
มในการตัดสินใจ

การเขารวมการป
เดินทางเขารวมป
ลาในการตรวจสอ
าและนักลงทุนสถ
ประมวลผลการล
หแกผูถือหุน 

พ่ิมขีดความสามา
ย่ังยืน คณะกรร
ทศไทยกําหนด เพื
วนเสียทุกฝาย พร
บริษัทจรรยาบรรณ
ท่ีมีวิสัยทัศนและมี
ได 

สในการดําเนินกิจ
 โดยนําหลักเกณ
าดหลักทรัพย มา
หมีจริยธรรมทางธ
จึงไดกําหนดนโยบ

อบคอบและระมัดร
ลมิใหเกิดปญหาค

วของทุกฝาย 

ดแลรักษาผลประ
ยยอย ผูลงทุนต

ลงนโยบายท่ีสําคัญ

งาย โดยสนับสนุน
จในเร่ืองท่ีกระทบ

ประชุมสามัญผูถื
ประชุมไดอยางส
อบตรวจสอบเอก
ถาบัน โดยบริษัท
ลงคะแนนเสียงเปน

ารถในการแขงขัน
รมการบริษัทฯ ได
พ่ือนํามาปรับใชให
รอมใหอยูในกรอบ
ณดีเดน ประจําป
มีความรับผิดชอบ

จการ เพ่ือเพ่ิมขีด
ณฑการกํากับดูแล
าเปนปจจัยในการ
ธุรกิจ การจัดทํา
บายสนับสนุนการ

ระวัง รับผิดชอบ
ความขัดแยงทาง

ะโยชนของผูถือหุน
ตางชาติ นักลงทุน

ญของบริษัทฯ 

น 
บหรือเก่ียวของกับ

ถือหุน โดยบริษัท
สะดวก บริษัทเปด
กสารในวันประชุม
ทนําระบบบารโคด
ปนไปอยางรวดเร็ว

น
ด
ห
บ
ป 
บ

ด
ล
ร
า
ร

บ
ง

น
น

บ

ท
ด
ม
ด 
ว



 

ท้ังน้ี ใน
นับต้ังแตการเรี
ประชุมเพ่ือสงเส
หมวดท่ี 2  ก

คณะ
ผูบริหาร ผูถือ
ทันเวลา และสน
ฉันทะใหกรรมก
คิดเห็น ขอคําอ
กอนการประช

(1) 
ประชุมผูถือหุน
เก่ียวกับวัน เวล
เพ่ือรักษาสิทธิใน
การประชุมและ
กําหนดใหมีการ
นัดประชุมผูถือห

(2) 
บุคคลใดๆ เขาร
มอบฉันทะผานท
วันประชุมผูถือ

(1) 
ท่ีหองประชุมแก
ล้ิงค ซอยรุงเรื
จอดรถไวอยาง

(2) 
(3) 

ซักถาม บริษัทฯ
แนะนําคณะกรร

(4) 
คะแนน และสิท
แสดงความเห็น
เรียบรอยและโป

(5) 
แจงใหผูถือหุนท

(6) 
ลงคะแนนไดตาม
เพ่ือการตรวจส

(7) 
สามารถเสนอช่ื

ในการประชุมสาม
รียกประชุม การ
สริมอํานวยความ
ารปฏิบัติตอผูถื

ณะกรรมการบริษั
อหุนรายยอย ผูล
สนับสนุนใหผูถือหุ
การอิสระ หรือบุ
อธิบาย หรือต้ังคํา
ชุมผูถือหุน 
 ผูถือหุนทุกราย
น และเอกสารปร
ลา สถานท่ี และแ
ในการเขาประชุม 
ะความเห็นของคณ
รเผยแพรขอมูลเก่ี
หุน 
 ในกรณีท่ีผูถือ
รวมประชุมแทนต
ทาง Website: w
อหุน 
   ในป 2558 ที
กรนดสุวรรณภูมิ
รือง ถนนรัชดาภิเ
งเพียงพอและเปนส
   บริษัทฯ จัดเต
   ประธานกรรม
ฯ ใหสิทธิผูถือหุน
รมการบริษัท คณ
   ท้ังน้ีกอน
ทธิของผูถือหุนอย
นและซักถาม ในแ
ปรงใส  
   ดําเนินการปร
ทราบลวงหนา เพื
   ดําเนินกา
มท่ีเห็นสมควร ซึ
สอบในภายหลังดว
   ในวาระการเล
ช่ือบุคคลใหเขารับก

มัญผูถือหุนประจ
รจัดสงเอกสารแล
มสะดวกในการใชส
ถือหุนอยางเทาเท
ษัทมีนโยบายท่ีจะอ
ลงทุนตางชาติ นั
หนเขารวมประชุม
บคคลใดๆ เปนผูอ
าถามใดๆ  ไดอยา

ยจะไดรับขอมูลท่ี
ระกอบใหกับผูถือ
แผนท่ี ของสถาน
 รวมถึงขอบังคับ
ณะกรรมการบริ
ก่ียวกับการประชุม

อหุนไมสามารถเข
ตนไดโดยใชหนังสือ
www.interlink.

ท่ีผานมา บริษัทฯ 
มิ ช้ัน 7 อาคารอิ
เษก แขวงสามเส
นสถานท่ีท่ีผูถือหุนส
ตรียมการเล้ียงรับ
มการและกรรมก
นในการซักถามคณ
ณะกรรมการตรว
นเร่ิมการประชุม 
ยางชัดเจน และด
แตละวาระอยางเ

ระชุมผูถือหุนตามล
พ่ือใหผูถือหุนไดมีโอ
ารใหผูถือหุนใชบั
ซ่ึงจะมีการเก็บบัต
วย 
เลือกต้ังกรรมกา
บการเลือกต้ังไดอย

จําป 2558 บริ
ละแจงระเบียบวา
สิทธิของผูถือหุน
ทียมกัน 
อํานวยความสะด
นักลงทุนสถาบันห
ม และใชสิทธิออก
ออกเสียงแทนในก
างเทาเทียมกันในก

ท่ีจําเปนและเพียงพ
อหุนเปนการลวง
นท่ีประชุมผูถือหุน
บบริษัทเก่ียวกับก
ริษัทในแตละวาระ
มผาน ผานทาง W

ขารวมประชุมดวย
อมอบฉันทะท่ีบริษั
co.th ของบริษัท

 จัดประชุมผูถือห
อินเตอรล้ิงค ขอ
สนนอก เขตหวยข
นสามารถรวมประ
บรองท่ีเหมาะสม 
การผูจัดการ ประ
ณะกรรมการในที
วจสอบ และผูสอ
ประธานในท่ีประช
ะดําเนินการประชุ
เต็มท่ี เพ่ือสร

ลําดับระเบียบวาร
โอกาสศึกษาขอมูล
บัตรลงคะแนนสําห
ตรลงคะแนนดังก

ารบริษัท บริษัทฯ 
ยางเปนอิสระ แล
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ริษัทฯ ไดดําเนินก
าระการประชุม 
นจากสิทธิพ้ืนฐานต

ดวกแกผูถือหุนทุก
หรือผูถือหุนรายใ
กเสียงลงคะแนน
กรณีท่ีไมสามารถ
การประชุมผูถือห

พอ เก่ียวกับวันป
งหนาอยางนอย 
น พรอมแจงราย
การประชุมผูถือหุ
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ระชุมผูถือหุนและ
ม และยังใหสิทธิผู
บริษัท โดยทุก ๆ
ารอยละ 40 ของ

าเร็จในการดําเนิน
ท่ีกฎหมายกําหนด
ล้ียงชีพ เงินสมทบ
หมีสภาพท่ีดีเพ่ือให
มงเนนในเร่ืองการ
ท้ังบริษัท ฯ ยังได

บ
ร

ท
ด
น

ด
น

ๆ 
-
ร

ก 
ว) 
ร
ง

า

ผู
ท่ี

ร
ญ

น 
ะ
ผู
ๆ 
ง

น
ด 
บ
ห
ร
ด



 

ใหความสําคัญ
ความสามารถใน

 
มีมาตรฐานท่ีสู
สัมพันธภาพท่ีดี
ขอบังคับของกฎ
ลูกคาท่ัวไป และ

 
เปนจริงและถูก
ความสัมพันธกั
กฎหมายใดๆ 

 
ตามเง่ือนไขและ
เจาหน้ีทราบลวง

 
ตอเน่ือง เพ่ือปร
สุจริต ดําเนินธุ
ไดมาซ่ึงขอมูลข

 
มีตอสังคมโดย
สามารถดูไดจาก

นอก
เก่ียวของควรรั
สวนไดสวนเสียแ
การตอตานทุจ

ในป 
ธรรม สุจริต โ
เห็นชอบจากคณ
ยังพนักงานทุกค
ผานบอรดภายใ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ญในเร่ืองของการ
ในการทํางาน และ
 ลูกคา  : บริษั
สงข้ึนอยางตอเน่ือ
ดีกับลูกคา โดยจ
ฎหมาย นอกจาก
ะนักศึกษาเพ่ือใหค
 คูคา : บริษัทฯ
กตอง พรอมให
กับคูคากลุมตางๆ

 เจาหน้ี : บริษั
ะขอตกลงท่ีกําหน
วงหนาเพ่ือรวมกัน
 คูแขงขัน : บริ

ประโยชนของลูกค
ธรกิจดวยความเป
ของคูแขงขันอยาง
 ชุมชน และสังค
ยรวม ท้ังไดจัดทํา
ากหัวขอ “นโยบาย
กจากน้ี คณะกรร
รับรูท้ังการรายง
และผูมีสวนเก่ียว
จริตคอรรัปช่ัน 

 2557 บริษัทฯ 
โปรงใส มีความร
ณะกรรมการตรว
คน โดยมีการกํา
ในบริษัทฯ อีกท้ังบ

รปลูกฝงจิตสํานึ
ะเปนพลเมืองท่ีดีใ
ษัทฯ มีความมุงม่ัน
อง ในระดับราค
จะไมเปดเผยขอมูล
กน้ี บริษัท ฯ ไดจ
ความรูเก่ียวกับระ
ฯ ไดปฏิบัติตอคูคา
หความสําคัญกับ
ๆ อยางเปนธรร

ษัทฯ ยึดม่ันในการ
นดไวในสัญญาอ
นพิจารณาแนวทา
ริษัทฯ ตระหนักถ
คา จึงมีนโยบายส
ปนธรรม ภายใตก
งผิดกฎหมาย แล
คม : บริษัทฯ มุง
ําโครงการตางๆ
ยความรับผิดชอบ
รมการบริษัทยังก
งานขอมูลในแบบ 
วของไดมีโอกาสแส
 

 ไดมีการจัดทํานโ
รับผิดชอบตอสัง
วจสอบและไดรับอ
าหนดให มีการอบ
บนเว็บไซทของบริ

นึก และจริยธรร
ในสังคม 
นในการสรางควา
คาท่ีเหมาะสม แล
ลของลูกคาโดยไ
จัดอบรมสัมมนา 
ะบบขายสายสัญญ
าอยางเสมอภาคแ
บคูคาเพราะถือเป
รมเพ่ือประโยชนท

รดําเนินธุรกิจอย
อยางเครงครัด 
างแกไขปญหา 
ถึงประโยชนจาก
สนับสนุนและสงเส
กรอบของกฎหมา
ละขัดตอจริยธรรม
งดําเนินงานดานกิ
ๆ ท่ีใหความชวยเ
บตอสังคม” 
กําหนดใหมีการร
 56-1 รายงานป
สดงความเห็นและ

โยบายตอตานการ
งคมและผูมีสวนได
อนุมัติคณะกรรม
บรมนโยบายตอต
ริษัทฯ เพ่ือเผยแพ
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รม   ท่ีดีในการ

ามพึงพอใจและคว
ละจะใหขอมูลเก่ีย
ไมไดรับอนุญาต 
 (Training Co

ญญาณและอุปกรณ
และเทาเทียมกันโด
ปนปจจัยสําคัญ
ทางธุรกิจรวมกัน

ยางมีหลักการและ
และหากเกิดกร

กการแขงขันท่ีจะ
สริมการแขงขันท
าย และจรรยาบร
รม 
กิจกรรมเพ่ือสังค
ยเหลือ และสนับส

รายงานขอมูลเก่ี
ประจําป เว็บไซด
ะรองเรียนในกรณ

ารทุจริตคอรรัปชั
ไดเสียทุกกลุมตาม
มการบริษัทฯ เปน
ตานทุจริตคอรรัป
พรแกบุคคลท่ัวไปที

 

รทํางานและการ

วามม่ันใจใหกับลูก
ยวกับบริการแกลู
 เวนแตเปนขอมูล
ourse) ตางๆ ให
ณในการเลือกใชแ
โดยต้ังอยูบนพ้ืนฐา
ญในการรวมสรา
ัน โดยไมสรางค

ละวินัย เพ่ือสราง
รณีท่ีไมสามารถป

ะมีตอการบริหาร
ทางการคาอยาง
รรณ และไมมีนโย

คมอยางตอเน่ืองแ
สนุนกิจกรรมท่ีเป

ก่ียวกับการปฏิบัติ
ด ฯลฯ รวมท้ังจั
ณีท่ีไมไดรับความ

ช่ัน เพ่ือแสดงใหเห็
มหลักการกํากับ
นท่ีเรียบรอยแลว
ปช่ันแกพนักงานทุ
ปท่ีสนใจ ดังมีเน้ือห

ดําเนินชีวิต เพ่ือ

กคา ท่ีจะไดรับผลิ
ลูกคาโดยไมบิดเบื
ลท่ีตองเปดเผยต
ใหกับทุกกลุมลูกค
และติดต้ังไดอยาง
านของการไดประ
างมูลคาใหกับคูค
วามเส่ือมเสียตอ

งความเช่ือถือใหกั
ปฏิบัติตามเง่ือนไข

รกิจการและการ
เสรี การปฏิบัติต
โยบายในการแขงขั

และจริงจัง โดยต
ปนประโยชนตอส

ติงานของบริษัทฯ
จัดใหมีชองทางกา
เปนธรรมจากการ

ห็นถึงความต้ังม่ัน
บดูแลกิจการท่ีดี 
วเม่ือวันท่ี 14 พฤ
ทกคนในการปฐมนิ
หาตอไปน้ี 

อท่ีจะใหเปนพนัก

ลิตภัณฑและบริก
บือนขอเท็จจริง 
ตอบุคคลภายนอก
คา เชน กลุมรัฐวิ
งถูกตอง อยางต
ระโยชนรวมกัน แล
คา บริษัทฯ จึงม
อช่ือเสียงของบริ

กับเจาหน้ี โดยบริ
ขท่ีตกลงกันไวได 

รปรับปรุงคุณภา
ตามกรอบการแข
ขันทางการคาโดย

ตระหนักดีถึงควา
สังคม รายละเอี

ฯ ท่ีผูมีสวนไดสว
ารส่ือสารแบบสอ
ารกระทําของบริษ

นในการดําเนินธุร
 โดยนโยบายดังก
ฤศจิกายน 2557
มนิเทศพนักงานใหม

กงานท่ีดีมีความรู

การท่ีดี มีคุณภาพ
 รวมท้ังจะรักษา
กท่ีเก่ียวของตาม
วิสาหกิจ ราชการ
ตอเน่ืองทุกป 
แลกเปล่ียนขอมูลที
มุงเนนการสราง
ริษัทฯ หรือขัดตอ

ริษัทยึดหลักปฏิบัติ
 บริษัทฯจะแจงให

าพ บริการอยาง
ขงขันทางการคาที
ยใชวิธีการใดๆ ให

ามรับผิดชอบท่ีพึง
อียดของกิจกรรม

วนเสียและผูมีสวน
องทาง เพ่ือใหผูมี
ษัทฯ ดวย 

รกิจดวยความเปน
กลาว ไดรับความ
7 โดยไดส่ือสารไป
หมและติดประกาศ

รู

พ 
า
ม
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ท่ี
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1. คํานํา 

ดูแลกิจก
มาภิบาล
ปฏิบัติท่ีเ
พนักงาน 
ในการรอ
ไดรับการ
ชัดเจนใน

2. วัตถุประ
2.1 

2.2 
2.3 

2.4 
3. ขอบเขต

ของบริษั
ดําเนินกา

4. คํานิยาม

การปฏิบั
ตนเอง ทั
ธรรมาภิ
การคาให

5. นโยบาย
5.1 
5.2 
5.3 

5.4 

6. การแจง

สืบสวนข

บริษัท อินเตอรลิ
การท่ีดี โดยใหควา
ล บริหารงานดวย
เหมาะสมของกร
น ซ่ึงเปนสวนหน่ึง
องเรียน เพ่ือปอง
รพิจารณาและปฏิ
นการดําเนินธุรกิจ
ะสงค 
เพ่ือสนับสนุนใหบ
คอรรัปช่ัน 
เพ่ือสงเสริมบทบ
เพ่ือใหขอมูล และ
ในกรณีพบเห็น ห
เพ่ือสรางความเชี
ต 
นโยบายตอตานก
ษัทฯ และบริษัทใน
ารแทนบริษัทฯ ปฏ
ม 
การคอรรัปช่ัน ห
บัติหนาท่ีเพ่ือกระท
ท้ังทางตรงและทา
ภิบาลของบริษัทฯ 
หกระทําได 
ยตอตานการคอ
บริษัทฯ จะยึดถือ
บริษัทฯ จะไมเขา
บริษัทฯ จะไมรับ
หลักการของคุณ
การรับหรือมอบ
เพ่ือรักษาและพัฒ
มาภิบาล 
งเบาะแสและขอ
หากพบเห็นการก
ขอเท็จจริงตอไป 

บริ

ล้ิงค คอมมิวนิเคช
ามสําคัญในการต
ยความโปรงใส แ
รรมการ ท่ีปรึกษ
งของบรรษัทภิบาล
งกันการคอรรัป
ปฏิบัติอยางรอบคอ
จ และสามารถพัฒ

บริษัทฯ กรรมก

บาทและการมีสวน
ะแนวปฏิบัติสําหรั
หรือเก่ียวของกับก
ช่ีอม่ันแกผูมีสวนไ

การคอรรัปช่ันฉบ
ในเครือ โดยยึดถื
ปฏิบัติตามนโยบาย

หมายถึง การแสว
ทําการใดๆ ท่ีเปนก
างออม รวมถึงก
 ยกเวนแตเปนกร

อรรัปช่ัน 
อหลักการของคุณ
าไปมีสวนรวมในก
บหรือมอบสินบน
ณธรรม ศีลธรรม
บของกํานัล การเ
ฒนาความสัมพันธ

อรองเรียน 
กระทําท่ีเขาขายก

นโยบาย

ิษัท อินเตอรล้ิง

ช่ัน จํากัด (มหาช
ตอตานการคอรรั
และรับผิดชอบต
ษาฯ อนุกรรมกา
ลของบริษัทฯ เพ่ื
ปช่ัน รวมถึงเพ่ือใ
อบ จึงไดจัดทํา 
ฒนาองคกรใหเติ

การ ท่ีปรึกษาฯ อ

นรวมของพนักงา
รับกรรมการ ท่ีปรึ
การคอรรัปช่ัน 
ไดสวนเสียวา บริ

บับน้ี มีผลบังคับใ
ือเปนแนวทางในก
ยดังกลาวดวย 

สวงหาผลประโยชน
การเอ้ือประโยชน
การกระทําใดๆ ท่ีข
รณีท่ีกฎหมาย ระ

ณธรรม ศีลธรรม
การคอรรัปช่ัน ท้ัง
นใดๆ ไมวาจะเปน
ม จริยธรรม จรร
เล้ียงรับรองไมถือ
ธระหวางองคกร 

การคอรรัปช่ันท่ีเ
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ยตอตานการคอ

งค คอมมิวนิเคช

ชน) และบริษัทใน
รัปช่ัน รวมท้ังยึดม
ตอผูมีสวนไดสวน
าร ผูบริหาร แล
พ่ือใหเกิดความม่ัน
ใหการตัดสินใจแล
“นโยบายตอตาน
ติบโต ตอเน่ือง แล

อนุกรรมการ ผู

าน และผูมีสวนได
ปรึกษาฯ อนุกรรม

ริษัทฯ มีนโยบายต

ใชกับกรรมการ 
นการดําเนินกิจกา

นท่ีมิควรไดโดยชอ
นใหกับตนเอง พว
ท่ีขัดหรือแยงกับหล
ะเบียบ ประกาศ 

ม จริยธรรม จร
ั้งทางตรงและทาง
นในรูปแบบของเ
รยาบรรณ และธ
อเปนการคอรรัป
ร และไมขัดตอหลั

่เก่ียวของกับบริษ

 

อรรัปช่ัน 

ช่ัน จํากัด (มหา

นเครือ มุงม่ันท่ีจะ
ม่ันในหลักคุณธร
นเสีย ทุกฝาย ท้ัง
ละพนักงานของบ
นใจวา บริษัทฯ มีน
ละการดําเนินการ
นการคอรรัปช่ัน”เ
ละย่ังยืน 

ผูบริหาร และพนั

ดสวนเสียในการปอ
มการ ผูบริหาร 

ตอตานการคอรรั

 ท่ีปรึกษาฯ อนุก
าร อีกท้ัง บริษัท

อบดวยกฎหมาย 
วกพอง หรือผูอ่ืน 
ลักการของ คุณ
ขอบังคับ ขนบธร

รรยาบรรณ และ
งออม 
เงินสดหรือทรัพย
ธรรมาภิบาล 
ปช่ัน หากการรับห
ลักการของคุณธร

ษัทฯ โดยทางตรง

าชน) 

ะดําเนินธุรกิจตาม
รรม ศีลธรรม จริ
งน้ี บริษัทฯ จึงได
บริษัท ในจริยธร
นโยบายกําหนดแน
รทางธุรกิจท่ีอาจ
เปนลายลักษณอัก

นักงานของบริษัท

ปองกัน และตอตา
และพนักงานของ

ัปช่ัน และสนับสนุ

กรรมการ ผูบริห
ทฯ ยังสนับสนุนใ

 การใชตําแหนงห
น ใหไดมาซ่ึงทรัพย
ณธรรม ศีลธรรม 
รรมเนียมประเพณ

ะธรรมาภิบาล ในก

ยสินอ่ืนๆ เพ่ือหว

หรือมอบน้ันเปนไ
รรม ศีลธรรม จร

งหรือทางออม โ

มหลักธรรมา ภิบ
จริยธรรม จรรยา
ไดกําหนดแนวทา
รรมทางธุรกิจแล
แนวปฏิบัติ ขอกําห
จมีความเส่ียงดว
อักษรข้ึน เพ่ือใหยึ

ท ไมมีสวนเก่ียว

านการคอรรัปช่ัน
งบริษัท รวมถึงผู

นุนหลักบรรษัทบา

หาร และพนักงาน
ใหบุคคลหรือองค
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งกับการคอรรัปชั

ยใน การบริหารค
าปท่ีไดรับความเห็

ทดสอบและประเมิ
างมีประสิทธิผล ต
ณะกรรมการบริห

อขอรองเรียนมีห
นของบริษัทฯ รว
กับการคอรรัปช่ัน
ท เพ่ือดําเนินการป

องกับการคอรรัป
นรับทราบและถือป

งท่ีมีผลกระทบตอ
ท่ีเปนสารสนเทศท
ภาษาไทยและภาษ
จากน้ัน บริษัทฯ ไ
รัฐท่ีเก่ียวของอย
เก่ียวกับการเปดเผ
ริษัท อินเตอรล้ิงค
ศัพท 0-2693-12
กาสใหซักถามขอ
erlink.co.th  
ษาไทยและภาษาอ
รดําเนินงาน ตลอ
บขอมูลของบริษัท
y) จํานวน 4 คร
รายไตรมาสและร

นตางๆ เขาเย่ียมช

ขอมูลทางการเงิน

ฏิบัติในการปองกัน

ตามนโยบายการก
ของบริษัทฯ จริย
ช่ัน และจรรยาบร

ความเส่ียง การก
ห็นชอบจากคณะก

มินความเส่ียงจาก
ตลอดจนติดตาม 
หารความเส่ียง แ

หลักฐานท่ีมีเหตุอัน
วมถึงการฝาฝนก
ัน หรือขอสงสัยใน
ปรับปรุงแกไขภาย

ปช่ันน้ี โดยเผยแพร
ปฏิบัติโดยท่ัวกัน  

อการตัดสินใจของ
ทางการเงินและที
ษาอังกฤษ โดยเปด
ไดจัดใหมีนักลงทุน
ยางเทาเทียมและเป
เผยขอมูลและควา
ค คอมมิวนิเคช่ัน
222 ตอ 291 
อมูลท่ีไมเขาใจ โดย

อังกฤษ ผาน W
อดจนผลประกอ
ทฯ อยางท่ัวถึงแล
ร้ัง เพ่ือสงเสริมค
รายปท่ีเปดเผย แ

ชม พบปะ และส

น  และอ่ืนๆ ท่ีเกี

กันการมีสวนเก่ียว

กํากับดูแลกิจการ
ยธรรมวาดวยกา
รรณ/ขอพึงปฏิบั

กํากับดูแลกิจการ 
กรรมการตรวจส

กการทุจริตและค
ม ทบทวนและปรับ
และรายงานตอคณ

ันควรใหเช่ือวามีร
การกระทําผิดกฎห
ในรายงานทางกา
ยในระยะเวลาท่ีคณ

รผานทางชองทา
 

งผูลงทุนและผูมีส
ท่ีไมใชทางการเงิน
ดเผยขอมูลสารส
ทนสัมพันธซ่ึงทําหน
ปนธรรม ซ่ึงทาง
ามโปรงใสอยางเค
น จํากัด (มหาชน

ยผูท่ีสนใจสามาร

Website: www
อบการของบริษัท
และทันเวลา  
มความเขาใจอันดีต
และเปดเผยขอมูล

สอบถามประเด็นต

ก่ียวของ สามาร

วของกับการ

รท่ีดีและ
ารสนับสนุนการ
บัติของพนักงาน 

ร และให
สอบ และรายงาน

คอรรัปช่ันอยาง
บปรุงมาตรการ
ณะกรรมการ

รายการ หรือการ
หมายหรือ
ารเงิน หรือระบบ
ณะกรรมการ

างตาง เๆชน 

สวนไดเสีย จึงมี
นใหถูกตองตามท่ี
สนเทศผานระบบ 
นาท่ี
งคณะกรรมการ
ครงครัด โดย
น) เลขท่ี 48 ซอย

รถติดตอขอขอมูล

w.interlink.co.th
ทฯ  ผานส่ือตางๆ

ตอสถานการณที
ลท่ีนอกเหนือจาก

ตางๆ โดยตรงกับ

รถไปถึงนักลงทุน

น

ร
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ล
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ท่ี
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หมวดท่ี 5  ค

1. คุณสมบัต
1.1 ควา

คณะ
และความเปนอิส
มีสวนไดสวนเสีย

1.2 คุณส
คณะ

ของบริษัทฯ ทํา
อยางเต็มท่ี รวม
ตําแหนงกรรมก

นอก
DAP DCP A
ใหกรรมการได
จัดเตรียมคูมือ
กรรมการอยาง
สามารถทําหนา

1.3 คุณส
คณะ

ของกรรมการต
1. 

ความขัดแยง โด
2. 

บริษัทใหญ บริ
2 ปกอนไดรับก

3. 
ความขัดแยง ใ
กรรมการอิสระ
มีความขัดแยง 

4. 
ขัดแยง และไมเ 
บริษัทฯ บริษัทใ
การแตงต้ัง 

5. 
คาบริการเกินก
ทางวิชาชีพเปน
วิชาชีพน้ันดวย 

6. 
ผูมีอํานาจควบค

7. 
ใหญของบริษัท

8. 

วามรับผิดชอบข

ัติ โครงสราง อ
ามเปนอิสระและเป
ณะกรรมการบริษัท
สระท่ีจะต้ังคําถา
สีย 
ณสมบัติของกรรมก
ณะกรรมการบริษัท
าใหสามารถนํามุม
วมท้ังเปนผูท่ีประก
การ ไมเกิน 5 บริ
กจากน้ัน บริษัทฯ
ACP และหลักสูต
ดรับทราบขอมูลข
อการเปนกรรมก
งเพียงพอ รวมท้ั
าท่ีไดอยางมีประสิ

ณสมบัติของกรรมก
ณะกรรมการบริษัท
ตรวจสอบ ดังน้ี 
ถือหุนไมเกินรอย
โดยใหนับรวมการ
ไมเปน หรือเคยเป
ริษัทยอย บริษัทร
การแตงต้ัง 
ไมมี หรือ เคยมีค
ในลักษณะท่ีอาจ
ะ หรือผูบริหาร ข
 เวนแตไดพนจาก
ไมเปน หรือเคยเป
เปนผูถือหุนรายให
ใหญ บริษัทยอย 

ไมเปน หรือเคยเ
กวาสองลานบาท
นนิติบุคคลใหรวม
 เวนแตไดพนจาก
ไมมีความสัมพันธ
คุม หรือบุคคลท่ีจ
ไมเปนกรรมการ

ทฯ 
ไมมีลักษณะอ่ืนใด

ของคณะกรรม

องคประกอบขอ
ปนกลางของกรร
ทจะปฏิบัติหนาท่ีแ
าม แสดงความคิด

มการ 
ษัทประกอบดวยก
มมองใหมๆ มาสู
กอบดวยคุณธรร
ริษัท 
ฯ ยังสนับสนุนให
ตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ
ของบริษัทฯ กฎ
การบริษัท เพ่ือให
ท้ังบริษัทฯ ไดสนับ
สิทธิภาพดวย 
มการอิสระ 
ัทกําหนดคุณสมบ
 
ยละ 1 ของจํานว
รถือหุนของผูท่ีเก่ีย
ปนกรรมการท่ีมีส
รวม บริษัทยอยลํ

ความสัมพันธทาง
จขัดขวางการใชวิ
ของผูท่ีมีความสัม
กลักษณะดังกลาว
ปนผูสอบบัญชีขอ
หญ กรรมการซ่ึง
 บริษัทรวม หรือ

เปนผูใหบริการท
ทตอปจากบริษัทฯ
มถึงการเปนผูถือห
กการมีลักษณะดัง
ธในลักษณะท่ีเปน
จะไดรับการเสนอ
รท่ีไดรับการแตงต้ั

ดท่ีทําใหไมสามาร

มการ 

องคณะกรรมกา
รมการ 
และใชดุลยพินิจอย
ดเห็นหรือคัดคาน

กรรมการท่ีมีความ
สคณะกรรมการบ
รมและจริยธรรม 

หกรรมการของบ
อง เพ่ือใหมีความ
ฎ ระเบียบ และข
หกรรมการมีควา
บสนุน สงเสริมให

บัติของกรรมการ

วนหุนท่ีมีสิทธิออก
ยวของดวย 
สวนรวมบริหารง
ลําดับเดียวกัน หรื

งธุรกิจกับบริษัทฯ
วิจารณญาณอย
สัมพันธทางธุรกิจก
วไมนอยกวา 2 ป
องบริษัทฯ บริษัท
งไมใชกรรมการอิ
นิติบุคคลท่ีอาจมีค

ทางวิชาชีพใดๆ ซึ
ฯ บริษัทใหญ บริ
หุนรายใหญ กรร
งกลาวมาแลวไมน
นบิดา มารดา คูสม
อใหเปนกรรมการ 
ต้ังเพ่ือเปนตัวแทน

รถใหความเห็นอยา

84 

ารบริษทั 

ยางเปนอิสระ ใน
นในกรณีท่ีมีความ

ามหลากหลายในด
บริษัท เปนผูท่ีสา
ม อีกท้ังไดกําหน

บริษัทฯ ไดเขารับ
มรู ความเขาใจท่ีเ
ขอมูลธุรกิจของ
ามรู ความเขาใจ
ใหกรรมการไดรับ

รอิสระใหเปนไปต

กเสียงท้ังหมดขอ

งาน ลูกจาง พนั
รือนิติบุคคลท่ีอาจ

ฯ บริษัทใหญ บริ
ยางอิสระของต
กับบริษัทใหญ บริ
ปกอนไดรับการแต
ทใหญ บริษัทยอย
อิสระ ผูบริหาร ห
มีความขัดแยงสังก

ซ่ึงรวมถึงการให
ริษัทยอย บริษัทร
รมการซ่ึงไมใชกร
นอยกวา 2 ปกอ
สมรส พ่ีนองและบ
ร ผูบริหารหรือผูมี
นกรรมการของบ

ยางเปนอิสระเก่ียว

 

นการพิจารณาตัด
มเห็นขัดแยงในเร่ือ

ดานอายุ ทักษะ ค
ามารถอุทิศเวลาแ
นดนโยบายจํากัดจ

บการอบรมท่ีเก่ีย
เพียงพอ โดยเฉพ
งบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข
จเก่ียวกับการปร
บการอบรม และพ

ตามขอกําหนดของ

องบริษัทฯ บริษัท

นักงาน ท่ีปรึกษาที
จมีความขัดแยง 

ษัทยอย บริษัทรว
ตน รวมท้ังไมเปน
ริษัทยอย บริษัทร
ตงต้ัง  
ย บริษัทรวม บริ
หรือหุนสวนผูจัดก
กัดอยู เวนแตไดพ

หบริการเปนท่ีปรึ
รวม หรือนิติบุคค
รรมการอิสระ ผู
อนไดรับการแตงต้ั
บุตรรวมท้ังคูสมร
มีอํานาจควบคุมข
บริษัทฯ ผูถือหุนร

วกับการดําเนินงา

ดสินใจในเร่ืองตาง
องท่ีมีผลกระทบต

ความรู ความเช่ีย
และความพยายาม
จํานวนบริษัทจดท

ยวกับบทบาท หน
พาะกรรมการท่ีได
ของอยางเพียงพ
ระกอบธุรกิจของ
พัฒนาความรูอย

งตลาดหลักทรัพย

ทใหญ บริษัทยอย 

ท่ีไดเงินเดือนประจ
 เวนแตไดพนจาก

วม บริษัทยอยลํา
นหรือเคยเปนผูถือ
รวม บริษัทยอยลํ

ริษัทยอยลําดับเดีย
การของสํานักงา
พนจากลักษณะดั

รึกษากฎหมายหรื
คลท่ีอาจมีความขั
ผบริหาร หรือหุน
ต้ัง 
รสของบุตรของก
ของบริษัทฯ หรือ
รายใหญ หรือผูถื

านของบริษัทฯ 

งๆ โดยกรรมการ
ตอผลประโยชนข

ช่ียวชาญท่ีเปนปร
ามใหกับการเปนก
ทะเบียนท่ีกรรมก

นาท่ีของกรรมกา
ดรับการแตงต้ังให
พอกอนปฏิบัติหน
งบริษัทฯ และบท
ยางตอเน่ือง เพ่ือ

พยแหงประเทศไทย

ย บริษัทรวม และ

ะจํา หรือผูมีอํานา
กลักษณะดังกลา

าดับเดียวกัน หรือ
ถือหุนรายใหญ ก
ลําดับเดียวกัน หรื

ยวกัน หรือนิติบุค
านสอบบัญชี ซ่ึงมี
ดังกลาวไมนอยกว

รือท่ีปรึกษาทางก
ขัดแยง ท้ังน้ี ในก
นสวนผูจัดการขอ

กรรมการ ผูบริห
อบริษัทยอย 
ถือหุนท่ีเปนผูท่ีเก่ีย

รแตละคนมีหนาที
ของผูถือหุนหรือผู

ระโยชนตอกิจการ
กรรมการบริษัทได
การแตละคนดํารง

าร เชน หลักสูตร
หม บริษัทฯ ไดจัด
นาท่ี ตลอดจนได
ทบาท หนาท่ีของ
อชวยใหกรรมการ

ย เร่ืองคุณสมบัติ

ะนิติบุคคลท่ีอาจมี

าจควบคุมบริษัทฯ
าวแลวไมนอยกวา

อนิติบุคคลท่ีอาจมี
กรรมการซ่ึงไมใช
รือนิติบุคคลท่ีอาจ

คคลท่ีอาจมีความ
มีผูสอบบัญชีของ
วา 2 ปกอนไดรับ

การเงิน ซ่ึงไดรับ
กรณีท่ีผูใหบริการ
องผูใหบริการทาง

หาร ผูถือหุนใหญ

ยวของกับผูถือหุน

ท่ี
ผู

ร
ด
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9. 
ยอยลําดับเดียว
อิสระรายน้ันตอ

10. 
การดํารงตําแห

1.4 องค
คณ

คณะกรรมการ
 
 

หรือไมเปนผูบริห
ดังน้ั

สําหรับกรรมก
คุณสมบัติและข

1.5 ประ
บริษั

บทบาทของปร
ประกอบไปดวย
บริหารงานไดร
สวนไดเสีย หรือ
พิจารณาและรับ

อน่ึง
คุณสมบัติ อนัน

1.6 วาระ
คณะ

การพิจารณาเส
ของกรรมการอิ

1.7 การ
คณะ

ซ่ึงมีข้ึนหลังจาก
1.8 การ

การ
กําหนดแนวทาง

 

วิธีก
คณะ

ประสบการณที
สมาคมสงเสริม
มีประสบการณ
ซ่ึงมีคณะกรรม

 

กรณีไดรับมอบห
วกัน หรือนิติบุคค
องไมเปนกรรมกา
สามารถดํารงตํา
หนงกรรมการอิส
คประกอบของคณ
ณะกรรมการบริษั
รบริษัท ประกอบด
 กรรมการท่ีเปน
 กรรมการท่ีไมไ
ริหารหรือตัวแทนผู
น้ัน บริษัทฯ มีกร
การท่ีไมไดเปนผูบ
ขอบเขตการดําเนิ
ะธานกรรมการ ป
ษัทฯ มีประธานกร
ระธานกรรมการ
ยคณะกรรมการต
ระดับหน่ึง นอกจ
ออาจมีความขัด
ับรอง  
งวิธีการปฏิบัติก็มี
นตรัมพร ไดนําเส
ระการดํารงตําแห
ณะกรรมการบริษัท
สนอช่ือตอท่ีประช
อิสระไวไมเกิน 9 
รเกษียณอายุของก
ณะกรรมการบริษัท
กท่ีกรรมการผูน้ัน
รสรรหากรรมการ
รคัดเลือกกรรมกา
งในการเลือกต้ังแล

การแตงต้ังกรรมก
ณะกรรมการบริษัท
ท่ีเก่ียวของกับธุร
มสถาบันกรรมการ
ณ เพ่ือสรางความ
มการตรวจสอบร

หมายจากคณะกร
คลท่ีอาจมีความขัด
ารตรวจสอบดวย
าแหนงกรรมการ
สระในกลุมและคาต
ณะกรรมการบริษั
ษัทประกอบดวยก
ดวย 
ปนผูบริหารและเปน
ไดเปนผูบริหาร แ
ผูถือหุนของผูถือห
รรมการอิสระท้ัง
บริหารท้ัง 3 ทา
นินงานของคณะก
ประธานกรรมการ
รรมการบริษัทแล
รบริษัทและอํานา
ตรวจสอบซ่ึงเปนก
จากน้ี คณะกรรม
ดแยงทางผลประโ

มีการแยกบทบาท
สนอในฐานะกรรม
หนงของกรรมการ
ษัทกําหนดใหกรรม
ชุมผูถือหุนเพ่ือพิจ
 ป 
งกรรมการ 
ษัทกําหนดใหกรรม
นมีอายุครบ 72 
ร 
ารของบริษัทฯ ไม
และแตงต้ังกรรมก

การ 
ัทจะทําหนาท่ีคัดเล
รกิจ ใหสอดคลอง
ารบริษัทไทย (IOD
มม่ันใจใหแกผูถือหุ
รวมอยูดวย 

รรมการบริษัทให
ัดแยง โดยมีการต
ย 
ท่ีไมมีสวนรวมบริ
ตอบแทนรวมท่ีได
ษัท 
กรรมการจํานวน

นกรรมการท่ีมีสว
และไมมีสวนไดเสีย
หุนใหญ จํานวน 
งหมด 3 ทาน บริ
าน มีคุณสมบัติข
กรรมการตรวจสอ
รบริหาร และการ
ละกรรมการผูจัด
จภายใตบทบาทข
นกรรมการอิสระจ
มการบริษัทจะไมส
โยชนในลักษณะอื

ทจากประธานคณ
มการผูจัดการและ
ร 
มการมีวาระการ
จารณาเลือกต้ังเ 

มการเกษียณอาย
ปบริบูรณ 

มไดผานข้ันตอนข
การบริษัทดังน้ี  

ลือกบุคคลท่ีจะเข
งกับกลยุทธในกา
D) เปนสวนประก
หุน อยางไรก็ตาม
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หตัดสินใจเร่ืองกา
ตัดสินใจในรูปแบบ

ริหารงาน หรือกร
ดรับจากกลุมบริษั

น 9 ทาน ซ่ึงเปน

สวนไดเสีย จํานวน
สย ไมมีความสัมพั
 3 ทาน 
ริษัทฯ จึงมีการถ
ของกรรมการต
สอบ 
ารแยกตําแหนง 
ดการเปนบุคคลคน
ของกรรมการผู
จํานวน 1 ใน 3 
สามารถอนุมัติรา
อ่ืนใดกับบริษัทฯ 

ณะกรรมการและ
ละเปดโอกาสใหคณ

รดํารงตําแหนงค
เปนกรรมการบริ

ยุเม่ือมีอายุครบ 

ของคณะกรรมกา

ขาดํารงตําแหนงก
ารดําเนินธุรกิจข
ะกอบในการสรรห
ม การแตงต้ังกรร

 

ารดําเนินงานกิจก
บองคคณะ (Col

รรมการอิสระขอ
ษัท ในแบบ 56-1 

นจํานวนท่ีเหมาะ

น 6 ทาน 
พันธกับผูถือหุนใหญ

ถวงดุลของกรรม
ตรวจสอบตามปร

นเดียวกัน อยางไร
ผจัดการไวอยางช
ของจํานวนกรรม
ายการใดๆ ท่ีตน
 โดยตองมีการเส

ะกรรมการผูจัดก
ณะกรรมการบริษั

คราวละ 3 ป แล
ริษัทตอเน่ืองได ท้ัง

 72 ป โดยมีผลต

ารสรรหา (Nom

กรรมการบริษัท 
ของบริษัทฯและจ
หากรรมการใหม 
รมการใหมจะผา

การของบริษัทให
llective Decisio

องบริษัทฯ ในกลุม
 และรายงานประ

ะสมกับขนาดของ

ญ ไมเปนกรรมก

มการท่ีไมเปนผูบริ
ระกาศตลาดหลัก

ไรก็ตาม บริษัทฯ 
ชัดเจน และมีโคร
มการท้ังคณะ ทํา
เองหรือบุคคลท่ีมี
สนอรายการดังก

การอยางแทจริง 
ษัททานอ่ืน ๆ ไดซั

ละเม่ือครบกําหนด
ั้งน้ีไดกําหนดนโยบ

ต้ังแตวันถัดจากว

minating Comm

 โดยมีการพิจารณ
จะใชฐานขอมูลกร
 หรือพิจารณาจา
านการพิจารณาจ

หญ บริษัทยอย บ
ion) สามารถทําไ

มได แตตองเปดเผ
ะจําป  

งกิจการ โดยมีอ

การหรือผูบริหาร

ริหารของบริษัท
ลักทรัพยแหงประ

 ไดมีการกําหนดแ
รงสรางคณะกร
ําใหมีการถวงดุล
มีความขัดแยงทา
กลาวใหคณะกรร

ง ดังเชนการนําเส
ซักถาม และทวงติ

ดตามวาระ  กร
ยบายจํากัดวาระก

กวันประชุมสามัญ

mittee) อยางไรก็

รณาจากความรูค
รรมการ (Direc
ากผูถือหุนรายให
จากท่ีประชุมคณะ

บริษัทรวม บริษัท
ได โดยกรรมการ

ผยขอมูลเก่ียวกับ

องคประกอบของ

รของผูถือหุนใหญ

ฯ ไดในระดับหน่ึง
ะเทศไทย วาดวย

แบงอํานาจภายใต
รรมการบริษัทซ่ึง
ลและสอบทานการ
างผลประโยชน มี
รมการตรวจสอบ

สนอแผนธุรกิจซ่ึง
ติงไดอยางเต็มท่ี 

รรมการอาจไดรับ
การดํารงตําแหนง

ญผูถือหุนประจําป

ก็ตาม บริษัทฯ ได

ความสามารถและ
ctor  Pool)
หญของบริษัทฯ ที
ะกรรมการบริษัท

ท
ร

บ

ง

ญ 
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บ
ง

ป  

ด

ะ
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ท่ี
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นอก
ประชุมผูถือหุนเ

 
 

เลือกต้ังในคร้ังน
น้ัน ใหผูเปนประ

ในกา
เปนสามสวนไมไ
น้ันใหจับสลากกั
อาจไดรับเลือกเ

การ
1. 

สวนไมได ใหกร
กรร

ตอไปใหกรรมก
 2. 

โดยก
1.9 คาต

บริษั
แตละคนไดรับม

คาต
การดําเนินงาน
อุตสาหกรรมเดี
ท่ีมีคุณสมบัติตา
ไดรับมอบหมาย

1.10  คณ
คณะ

โดยจะพิจารณ
คณะกรรมการ

 
บริหารเขารวมป
บริษัทฯ เปนผูรั

ปจจุ
1) 

ของบริษัทฯ ท้ัง
บุตร กรรมการ
และระเบียบขอ

กจากน้ี การแตง
นเลือกต้ังกรรมกา
 ผูถือหุนคนหน่ึง
 บุคคลผูซ่ึงไดรั
น้ัน ในกรณีท่ีบุคค
ะธานเปนผูออกเสี
ารประชุมสามัญผ
ได ก็ใหออกโดยจํ
กันวาผูใดจะออก 
เขามาดํารงตําแห
รพนวาระ 
ในการประชุมผูถื
รรมการออกโดยจ
รมการท่ีจะตองอ
การคนท่ีอยูในตําแห
นอกจากขอ 1 ให
 ตาย 
 ลาออก 
 ขาดคุณส
 ท่ีประชุมผู
 ศาลมีคําสั
กรรมการคนใดจ
ตอบแทนของกรรม
ษัทฯ กําหนดนโยบ
มอบหมาย รวมท้ัง
ตอบแทนผูบริหาร
นของผูบริหารแต
ดียวกันท่ีมีขนาดร
ามท่ีบริษัทฯ ตอง
ย 
ณะกรรมการยอย
ณะกรรมการบริษัท
ณาบทบาทและห
รยอยแตละคณะมี

คณะกรร
ประชุม ช้ีแจง หรื
รับผิดชอบคาใชจา
จุบัน คณะกรรมก
คณะกรรมการต
งหมด 3 ทานโดย
รตรวจสอบ ซ่ึงเ
อบังคับของบริษัท

งต้ังคณะกรรมกา
ารตามหลักเกณฑ
งมีคะแนนเสียงเท
รับคะแนนเสียงสูง
คลซ่ึงไดรับการเลื
สียงช้ีขาด 
ผูถือหุนประจําปท
จํานวนใกลท่ีสุดกับ
 สวนปหลังๆ ตอ
หนงใหมก็ได 

ถือหุนสามัญประจ
จํานวนใกลท่ีสุดกั
ออกจากตําแหนงใ
แหนงนานท่ีสุดน้ันเ
ใหกรรมการพนจ

สมบัติ หรือมีลักษ
ผูถือหุนลงมติใหอ
ส่ังใหออก   

จะลาออกจากตําแ
รมการและผูบริหา
บายคาตอบแทนไว
ั้งอยูในระดับท่ีเพีย
เปนไปตามหลักกา
แตละทานประกอ
รายไดในระดับเดีย
งการ รวมท้ังสรา

ยในคณะกรรมกา
ษัทจะแตงต้ังกรรม
หนาท่ีของคณะก
มีวาระการดํารงต
รมการยอยแตละ
หรือจัดทํารายงาน
าย และจะตองจัด
การบริษัทไดแตงต
ตรวจสอบ โดยค
ยมีกรรมการตรว
เปนผูท่ีมีความรูแ
ทฯ ตลอดจนกฎห

ารจะตองผานมติ
ฑและวิธีการดังตอ
ทากับหน่ึงหุนตอเสี
งสุดตามลําดับลง
ลือกต้ังในลําดับถัด

ทุกคร้ัง ใหกรรม
บสวน 1 ใน 3 กร
อไป ใหกรรมการค

จําปทุกคร้ัง ใหกร
ับสวน 1 ใน 3 
ในปแรก และปท่ีส
เปนผูออกจากตํา
ากตําแหนงเม่ือ  

ษณะตองหามตาม
ออก 

แหนง ใหย่ืนใบลาอ
าร 
วอยางชัดเจนและ
ยงพอท่ีจะจูงใจแล
ารและนโยบายท่ีค
อบการพิจารณา 
ยวกัน รวมถึงพิจ
างแรงจูงใจใหมีก

ารบริษัท 
มการจํานวนหน่ึง
กรรมการยอยเ
ตําแหนงคราวละ 
ะคณะจะตองปฏิ
นเสนอ หรือวาจา
ดทํารายงานเสนอ
ต้ังคณะกรรมการ
คณะกรรมการตร
วจสอบ 2 ทาน คื
และประสบการณ
หมาย กฎเกณฑ 
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ติท่ีประชุมผูถือหุ
อไปน้ี 
สียงหน่ึง 
งมาเปนผูท่ีไดรับก
ถัดลงมามีคะแนนเ

มการออกจากตํา
กรรมการท่ีจะตอง
คนท่ีอยูในตําแหนง

รรมการออกจาก

สอง ภายหลังจด
าแหนงและกรรมก
 

มกฎหมาย 

าออกตอบริษัทฯ ก

ะโปรงใส โดยคาต
ละรักษากรรมกา
คณะกรรมการบริ
า นอกจากน้ี ยัง
จารณาจากสภาว
การปฏิบัติงานท่ีมีค

น่ึงจากคณะกรรม
เปรียบเทียบกับค
 3 ป และอาจได
ฏิบัติหนาท่ีตามท่ีได
างท่ีปรึกษาเพ่ือให
อตอคณะกรรมก
ารยอยจํานวน 2 
ตรวจสอบประกอ
คือ นายชูศักด์ิ ดิ

ณในการสอบทานง
 ขอกําหนดและร

 

หนตามขอบังคับข

การเลือกต้ังเปนก
เสียงเทากันเกินจํ

แหนงเปนจํานวน 
งออกจากตําแหน
นงนานท่ีสุดน้ันเปน

กตําแหนง 1 ใน 3

ดทะเบียนบริษัทน้ัน
การท่ีออกตามวา

การลาออกมีผลน

ตอบแทนมีความเ
ารและผูบริหารท่ีมี
บริษัทกําหนด โดย
งคํานึงถึงหลักยุติ
วการณทางเสรษ
มีคุณภาพและมาต

มการบริษัทเปนก
คุณสมบัติของก
ดรับการแตงต้ังให
ดรับมอบหมายจ
หคําแนะนําการดํา
การบริษัทเปนประ
 คณะ คือ  
บดวยกรรมการอ
ดิเรกวัฒนชัย ปร
งบการเงิน ทําหน
ระเบียบของหนวย

ของบริษัทฯ ท้ังน้ีข

กรรมการเทาจําน
ํานวนกรรมการที

น 1 ใน 3 ถาจําน
นงในปแรก และป
นผูออกจากตําแห

3 ถาจํานวนกรร

ั้นใหใชวิธีจับฉลาก
าระน้ันอาจถูกเลือ

นับแตวันท่ีใบลาออ

เหมาะสมกับหนาที
มีคุณสมบัติตามที
ยเช่ือมโยงกับผลก
ติธรรม สามารถ
ษฐกิจ และเปนคาต
ตรฐานท่ีดี เหมาะส

กรรมการในคณะ
กรรมการแตละ
หมได 
จากคณะกรรมกา
าเนินการท่ีไดรับม
ะจําทุกป 

อิสระท่ีมิไดเปนผูบ
ระธานกรรมการ
นาท่ีสอบทานการ
ยงานท่ีเก่ียวของ

น้ีขอบังคับของบริ

นวนกรรมการท่ีจ
ท่ีจะพึงมีหรือจะพึ

นวนกรรมการท่ีจ
ปท่ีสองภายหลังจ
หนง กรรมการท่ีอ

รมการท่ีจะแบงออ

กกันวาผูใดจะออ
อกเขามาดํารงตํา

ออกไปถึงบริษัทฯ 

ท่ีและความรับผิด
ท่ีบริษัทฯ ตองกา
การดําเนินงานขอ
ถเปรียบเทียบอา
าตอบแทนท่ีสามาร
สมกับหนาท่ีและค

ะกรรมการยอยเพ
ะคน ท้ังน้ี บริษัท

ารบริษัท โดยมีอ
มอบหมายไดตามที

ผบริหารหรือมีสว
รตรวจสอบ และน
รดําเนินงานใหถูก
ง สอบทานใหบริษ

ริษัทฯ กําหนดใหที

จะพึงมีหรือจะพึง
พึงเลือกต้ังในคร้ัง

จะแบงออกใหตรง
จดทะเบียนบริษัทฯ
ท่ีออกตามวาระน้ัน

อกใหตรงเปนสาม

อก สวนในปหลังๆ
าแหนงใหมก็ได 

 

ดชอบท่ีกรรมการ
ารได 
องบริษัทฯ และผล
างอิงกับบริษัทใน
รถรักษาผูบริหาร
ความรับผิดชอบที

พ่ือทําหนาท่ีพิเศษ
ัทฯ ไดกําหนดให

อํานาจแจงใหฝาย
ท่ีเห็นสมควร โดย

วนรวมบริหารงาน
นางเสาวนีย กมล
กตองตามนโยบาย
ษัทฯ มีระบบการ

ท่ี

ง
ั้ง

ง
ฯ 
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ม
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ร
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น
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ท่ี
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ควบคุมภายใน 
ผูสอบบัญชีของ
ความถูกตอง ค
หนวยงานตรวจ

2) ค
เปนประธานกรร
เปนปจจัยภายใ
และการปฏิบัติก
รวมท้ังมาตรกา
ประยุกตใชเพ่ือป
ทํางานใหมีประสิ

1.11 เลขา
เพ่ือ

คุณสมบัติเหมาะ
หนา
1) 

2) 
3) 

กรรมการตรวจ
4) 
5) 

ของบริษัทฯ พร
6)  
7) 
8) 

หนวยงานทางก
9) 
 

2. การปฏบัิ
2.1 อําน

ในก
วัตถุประสงค ข
ของคณะกรรม

1. 
คณะกรรมการ

2. 
3. 

 ระบบการตรวจ
งบริษัทฯ การเป
ครบถวน โปรงใ
จสอบภายใน 
คณะกรรมการบ
รรมการบริหารคว
ในและปจจัยภายน
การดานอ่ืนๆ โด
ารในการรายงาน
ประเมินความเพีย
สิทธิภาพมากย่ิงขึ
านุการบริษัท 

ใหการดูแลการด
าะสมเพ่ือปฏิบัติหน
าท่ีและความรับผิด
จัดทําและเก็บรัก
1.1) ทะเบียน
1.2) รายงาน
1.3) หนังสือน
1.4) หนังสือน
เก็บรักษารายงาน
จัดสงสําเนาราย
จสอบทราบภายใน
จัดการประชุมคณ
ดูแล ตรวจสอบ 
ระราชบัญญัติหล
 เปนศูนยกลางก
ประสานงาน แล
ดูแลใหมีการเปด
การ 
ดําเนินการอ่ืนๆ 

บัติงานของคณะ
นาจหนาท่ีเฉพาะขอ
การกํากับดูแลกิจ
ขอบังคับ และมติ
มการท่ีจะเปนผูพิจ
อํานาจหนาท่ีตา
รในบริษัทมหาชน 
อํานาจหนาท่ีตาม
กําหนดนโยบายแ

จสอบภายใน ท่ีรั
ปดเผยขอมูลของ
ใส รวมท้ังพิจาร

บริหารความเส่ียง 
วามเส่ียง และผูบ
นอกอยางสมํ่าเส
ดยพิจารณาถึงโอ
นและการติดตาม
ยงพอของระบบก
ข้ึน 

ดําเนินการงานด
นาท่ีเลขานุการบริ
ดชอบของเลขานุก
กษาเอกสาร ดังต
นกรรมการ 
นประจําปของบริษ
นัดประชุมคณะก
นัดประชุมผูถือหุน
นการมีสวนไดเสีย
ยงานการมีสวนได
ใน 7 วันทําการนั
ณะกรรมการบริ
 และใหคําแนะนํา
ลักทรัพยและตลา
การติดตอส่ือสารข
ละติดตามการดําเ
ดเผยขอมูลและร

ตามท่ีคณะกรรม

ะกรรมการบริษั
ของคณะกรรมกา
จการของบริษัท
ติท่ีประชุมผูถือหุน
จารณาอนุมัติ 
ามพระราชบัญ
 
มขอบังคับของบริ
และทิศทางการดํา

ัดกุม เหมาะสม 
งบริษัทฯ ในกรณี
รณาใหความเห็นเ

ง โดยประกอบดว
บริหารของกลุมบ
สมอ โดยครอบคล
อกาสท่ีจะเกิดและ
มประเมินผล โดย
การควบคุมภายใน

านเลขานุการบริ
ริษัท ปจจุบันผูท่ีด
การบริษัท ไดแก 
ตอไปน้ี 

ษัทฯ 
กรรมการบริษัท แ
น และรายงานกา
ยท่ีรายงานโดยกร
ไดเสียของกรรมก
นับแตวันท่ีบริษัทฯ 
ริษัท และการประ
าในการดําเนินงาน
าดหลักทรัพย พร
ขอมูลขาวสารระ
เนินงานตามมติขอ
รายงานสารสนเ

มการกํากับตลาดท

ษัท 
ารบริษัท 
ทฯ บริษัทยอยแ
นของบริษัทฯ แล

ญญัติบริษัทมหาช

ริษัทฯ ท่ีกําหนดให
าเนินงานของบริษั
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 ทันสมัยและมีปร
ณีท่ีเกิดรายการท่ีเ
เก่ียวกับแผนงาน

วย นางเสาวนีย ก
บริษัทอินเตอรล้ิงค
คลุมปจจัยความเสี
ะการระงับความร
ยสวนตรวจสอบภ
ในและผลักดันใหเกิ

ริษัทใหเปนไปอยา
ดํารงตําแหนงเลข
 

และรายงานการป
ารประชุมผูถือหุน
รรมการหรือผูบริ
การและผูบริหาร
ฯ ไดรับรายงานน้ัน
ะชุมผูถือหุนใหเปน
นของบริษัทฯ แล
ระราชบัญญัติบริ
ะหวางกรรมการ 
องกรรมการ แล
เทศในสวนท่ีรับผิ

ดทุนประกาศกําหน

และบริษัทรวม น
ลว คณะกรรมก

ชนจํากัดและกฎ

หเปนของคณะกร
ษัทฯ 

 

ระสิทธิภาพ พิจา
เก่ียวโยงกันหรือร
น งบประมาณ ร

กมลบุตร กรรมก
ค จํานวน 9 ทาน
ส่ียงท่ีเก่ียวของกั
รุนแรงของผลกร
ภายในของบริษัทฯ
กิดการควบคุมภ

างมีประสิทธิภาพ
ขานุการบริษัท คือ

ประชุมคณะกรร
น 
ริหาร 
ร หรือบุคคลท่ีมีค
ั้น   
นไปตามระเบียบ ข
ละคณะกรรมการ
ริษัทมหาชนจํากัด 
 ผูบริหาร และผู
ละผูถือหุน 
ผิดชอบตอหนวย

นด หรือตามท่ีคณ

นอกเหนือจากก
การกําหนดใหเร่ือง

ฎหมายอ่ืนใดท่ีก

รรมการ 

ารณาคัดเลือก เส
รายการท่ีอาจมีค
รวมท้ังการแตงต

การอิสระและกร
น เพ่ือรวมกันประ
กับวิสัยทัศน เปาห
ระทบ พรอมกําห
ฯ ไดนําแนวทางก
ายในของหนวยง

พ คณะกรรมการ
อ นางสาวดาริกา

มการบริษัท 

ความเก่ียวของให

ขอบังคับ และกฎห
รบริษัทใหเปนไปต
 และกฎหมายอ่ืน
ผถือหุน 

ยงานท่ีกํากับดูแล

ณะกรรมการบริษ

การดําเนินการอื
งดังตอไปน้ี เปนอ

กําหนดใหเปนอํา

เสนอแตงต้ังและ
ความขัดแยงทาง
ต้ัง เลิกจาง และ

รรมการตรวจสอ
ระเมินความเส่ียงท
หมาย กลยุทธทา
หนดมาตรการใน
การวิเคราะหจัดก
งานตางๆ และสร

รบริษัทเปนผูพิจ
า แตงตรง  

ใหประธานกรรม

ฎหมายท่ีเก่ียวของ
ตามหนังสือบริคณ
นๆ ท่ีเก่ียวของ 

ลตามระเบียบแล

ษัทมอบหมาย 

อ่ืนใด เพ่ือใหเปน
นอํานาจหนาท่ีและ

านาจหนาท่ีของ

ะเสนอคาตอบแทน
งผลประโยชนใหมี
ะอัตรากําลังของ

อบ ดํารงตําแหนง
ท่ัวท้ังองคกรท้ังที
างธุรกิจ การเงิน
นการปองกันแกไข
การความเส่ียงมา
รางมาตรฐานการ

จารณาแตงต้ังผูมี

มการและประธาน

ง  
ณหสนธิ ขอบังคับ

ละขอกําหนดของ

นไปตามกฎหมาย
ะความรับผิดชอบ

งกรรมการหรือ

น
มี
ง

ง
ท่ี
น 
ข
า
ร

มี

น

บ

ง

ย 
บ

อ



 

4. 
ระมัดระวังรักษ

5. 
มาตรฐานบัญชี

6. 
ประชุม และบําเ

7. 
8. 
9. 

ท้ังน้ี กําหนดให
กรรมการซ่ึงมีส

10. 
ครบถวน ทันเว

11. 
2.2 การ

คณะ
ตอคร้ัง) โดยกํ
พฤศจิกายน) แ

ประ
ดูแลใหกรรมกา
การออกเสียงล

ในท่ีป
การพิจารณาข
ประชุม 

ในกา
ในกา

ตลอดจนจัดหาท
การ

นอยกวา 2 ใน 
คณะ

ดูแลและจัดการ
ขอบังคับ และร
พิจารณารับรอ

กรรมการลวงห

2.3 ราย
คณะ

บริษัทฯ และบริ
บัญชีท่ีรองรับทั
กําหนดใหมีการ

ปฏิบัติหนาท่ีเปนไ
ษาผลประโยชนขอ
รับผิดชอบในกา
ชีท่ัวไป ซ่ึงไดมีการ
พิจารณางบประ
เหน็จกรรมการแ
พิจารณาโครงสร
พิจารณาอนุมัติค
ควบคุมดูแลการ
หรายการท่ีกรรม
สวนไดเสียในเร่ือง
ดูแลใหบริษัทฯเป
วลา โปรงใส ผาน
ติดตามและดูแลใ
รประชุมของคณะ
ณะกรรมการบริษัท
กําหนดวันประชุมไ
และอาจมีการประ
ะธานกรรมการเป
ารไดรับเอกสารก
ลงคะแนน ดูแลให
ประชุม ประธานก
ของกรรมการ เป

ารประชุม กรรม
ารพิจารณาเร่ือง
าท่ีปรึกษาหรือผูเชี
รลงมติใหใชคะแน
 3 ของจํานวนก

ณะกรรมการบริษัท
รประชุม จัดเก็บ
ระเบียบตางๆ ท่ีเ
องรายงานการปร

ท้ังน้ี เลขานุ
หนาไมนอยกวา 5

โดยในป 255

ยงานประจําปของ
ณะกรรมการบริษั
ริษัทยอย และสาร
ท่ัวไปในประเทศไท
รเปดเผยขอมูลส

ไปตามกฎหมาย 
องบริษัทฯ 
ารพิจารณางบก
รตรวจสอบโดยผู
ะมาณ และการป
และอัตราจายเงิน
สรางบริหาร แตงต
คาใชจายในการดํ
รดําเนินงานของบ
มการหรือบุคคล
งน้ัน ไมมีสิทธิออก
ปดเผยขอมูลสําค
นชองทางท่ีเขาถึง
ใหฝายจัดการดําเ
ะกรรมการบริษัท
ัทปฏิบัติงานผานก
ไวลวงหนา ตลอด
ะชุมวาระพิเศษเพิ
ปนผูบริหารการป
การประชุมลวงห
หเอกสารการประช
นกรรมการมีหนาที
ปดโอกาสและสนั

มการผูมีสวนไดสว
งหน่ึงเร่ืองใด กร
ช่ียวชาญภายนอก
นนเสียงขางมาก 
กรรมการท้ังหมด 
ษัทไดจัดใหมีเลขานุ
บเอกสารเก่ียวกับ
่เก่ียวของ และจั
ระชุม 
นการบริษัท ทําหน
5 วัน เพ่ือใหกรร
57 บริษัทไดมีกา

งคณะกรรมการบ
ษัทเปนผูรับผิดชอ
รสนเทศทางการ
ทย โดยเลือกใชนโย
สําคัญอยางเพีย

วัตถุประสงคแล

การเงินประจําป 
ผูสอบบัญชีของบริ
ปรับเงินเดือนประ
นปนผลตอผูถือหุน
ต้ังคณะผูบริหาร
ําเนินงาน หรือธุร
บริษัทฯใหเปนไปต
ลท่ีอาจมีความขั
กเสียงลงคะแนนใ
คัญท่ีเก่ียวของก
งขอมูลไดงาย มีค
เนินงานตามนโยบ
 
การประชุมของค
ดท้ังป (จัดประชุ
พ่ิมตามความจําเป
ปฏิบัติหนาท่ีของค
หนากอนการประ
ะชุมมีสาระขอมูลก
ท่ีจัดสรรเวลาในก
นับสนุนใหกรรมก

วนเสียโดยนัยสําคั
รรมการมีสิทธิขอ
กมาใหความเห็น 
โดยจํานวนองคป
 และหากมีกรรม
นุการบริษัท ทําห
บการประชุม แล
จัดทํารายงานการ

นาท่ีจัดสงหนังสือ
รมการไดมีเวลาศึก
ารประชุมคณะกร

บริษัท 
อบในดูแลการจัดท
เงินท่ีปรากฏในรา
โยบายบัญชีท่ีเหมา
ยงพอในหมายเหต
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ละขอบังคับของบ

 ใหมีความถูกตอ
บริษัทฯ 
ะจําป งบประมาณ
น 
ร กรรมการผูจัด
รกรรมในวงเงินที
ตามกฎหมาย วัตถ
ขัดแยงมีสวนไดเสี
นในเร่ืองน้ัน  
กับบริษัทฯท้ังขอ
ความเทาเทียมกัน 
บายและแผนท่ีกําห

คณะกรรมการ โ
ชุมทุกวันพุธท่ี 2 
ปน 
คณะกรรมการบ
ะชุมเปนเวลาเพียง
การวิเคราะหและ
การนําเสนอสารส
การแตละคนแสด

คัญในเร่ืองท่ีพิจาร
อดูหรือตรวจเอก
โดยบริษัทฯ เปนผู
ประชุมข้ันตํ่า ณ 
มการคัดคานมติใด
หนาท่ีใหการสนับส
ละใหคําปรึกษาเกี
รประชุมเสนอขอ

สือเชิญประชุมพร
ศกษามากอนลวงห
รรมการบริษัท รว

ทํารายงานกิจกา
ายงานประจําป โ
มาะสมและถือปฏิบ
หตุประกอบงบกา

 

บริษัทฯ ตลอดจน

องและแสดงถึงฐ

ณจายโบนัสพนัก

ดการและคณะกรร
ท่ีเกินอํานาจประธ
ถุประสงค และข
สีย หรืออาจมีค

อมูลทางการเงิน
 และนาเช่ือถือ 
หนดไวอยางมีประ

โดยกําหนดใหมีกา
ของเดือนกุมพาพ

บริษัท กําหนดระ
งพอ สําหรับการ
ะขอเสนอแนะท่ีชัด
สนเทศและการอภิ
ดงความคิดเห็น 

รณา ตองออกจ
กสารท่ีเก่ียวของ 
ผูรับผิดชอบคาใช
 ขณะท่ีคณะกรร
ด ใหบันทึกคําคัดค
สนุนการจัดเตรีย
ก่ียวกับการปฏิบัติ
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ธานการกรรมการ
ขอบังคับของบริษั
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ยมระเบียบวาระก
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การประชุม ทําหน
มการบริษัทใหเปน
มการกอนท่ีจะนํา

ะเอกสารประกอบ
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ตรวจสอบเปนผู
แบบรายงานขอ

 
2.4 การ

คณะ
ท่ีเก่ียวกับวาระที
งานโดยตรง ขณ

คณ
นอกเหนือจากก
ติดตอส่ือสารกั
ประธานกรรมก

2.5 การ
คณะ

เห็นไดจากในกา
กระจาง การต้ั
สํานักงานคณะ
Directors Acc
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กรรมการ กรร
นาสนใจใหกับกร

นอก
ฯ จากประธาน

นอก
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ
สมาคมบริษัทจด

2.6 การ
คณ

ปฏิบัติงานของค
 

9.2 ดานการติ
คณะ

การบรรลุเปาห
และงบประมาณ

คณะ
ทราบอยางสมํ่า
ในกรณีท่ีการดํ
แกไขสถานการ
ฝายบริหารดวย
 

9.3 ดานการบ
บริษัทฯ

ประเมินความเสี

ผูดูแลรับผิดชอบเ
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ณะกรรมการบริษัท
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น ซ่ึงกรรมการส
รมการตรวจสอบ
รรมการทุกทานท
กจากน้ี หากมีกรร
นกรรมการเพ่ือเป
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รวาจางท่ีปรึกษาผู
ณะกรรมการบริษั
คณะกรรมการบร

ตดิตามและการ
ณะกรรมการบริษัท
หมายของกิจการ 
ณท่ีต้ังไว ตลอดจ
ณะกรรมการบริษัท
าเสมอ เพ่ือใหผล
ดําเนินงานไมเปนไ
รณ  นอกจากน้ัน
ย 

บริหารความเส่ีย
ฯ มีคณะกรรมก
ส่ียงท่ัวท้ังองคก

เก่ียวกับคุณภาพข
รายงานประจําป 

บฝายบริหาร 
ทสนับสนุนใหผูบริ
ตอท่ีประชุมคณะก
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ษัทสงเสริมใหมีก
กรรมการบริษัท 
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คร้ัง คณะกรรม
รเสนอแนะความคิ
บหลักทรัพยและต
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สวนใหญของบริษ
บ ผูบริหาร เลขา
ทราบ 
รมการใหมเขามา
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ผูเช่ียวชาญภายน
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บริษัทและคณะกร
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ษัทไดกําหนดทิศทา
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89 

การเงิน และเปนผ
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ามเขาใจมุมมองขอ
แลกเปล่ียนความ
รไดมีโอกาสทําควา
ไมเปนการกาวลว

นาท่ีความรับผิดช
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ของ ซ่ึงทางเลขา
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9.4 ระบบการ
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ดําเนินการของ
การแบงแยกหน
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เงินท่ีสําคัญของ
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ตรวจสอบการป
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9.5 วิสัยทัศน
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บริหารอยางเต็ม
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มีจุดมุงหมายไป

 
 
 
 

ยทธทางธุรกิจ กา
ารในการปองกันแ

2558 ทางแตละส
ท่ีสําคัญท่ีอาจจะเกิ
ผนกตรวจสอบภา
และผลักดันใหเกิด
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 ในการปฐมนิเทศ
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นความเสียหายจา
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รวจสอบภายในมี
การปฏิบัติงานหลัก
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แกไขรวมท้ังมาตร
สวนงานไดรวบรว
กิดข้ึนและสงผลต
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ท่ีกําหนดไว  พรอ
ราบและติดตามผ
จะมีการประเมินร
อบประจําป 
รมการตรวจสอบ
2558 จากการต

ทดูแลใหมีการจัดท
ทฯ โดยมอบหมาย
ามเห็นชอบรวมกัน
นป 2558 ท่ีผาน
กัน ดังน้ี 

ปฏิบัติการดานอ่ืน
รการในการรายง
วมความเส่ียงท่ีอา
ตอการดําเนินธุรกิ
ไดนําแนวทางการ
ในของหนวยงานต
ยบริหารความเส่ีย
ละติดประกาศผา

สอบภายใน 
รควบคุมภายในท้ัง
ลายลักษณอักษร
มและประเมินผลอ
สวนตรวจสอบภา
ทางท่ีกําหนดเอาไ
กรรมการตรวจส
ษัทฯ และบริษัทยอ
ท้ังน้ีเพ่ือใหม่ันใจได
สนของบริษัทฯ ไปใ
ษัทฯ มีสวนตรวจส
สามารถทําหนาท่ีต
างการเงินท่ีสําคัญ
ย ท่ีเก่ียวของกับบ
ยในน้ัน  จะเร่ิมวา
นินการตรวจสอบ
อมรายงานผลกา
ผลการแกไขปรับป
ระบบการควบคุม

บไดรับทราบและ
ตรวจสอบของผูต

ทําวิสัยทัศน พันธ
ยใหฝายบริหารเป
ันกอนท่ีจะพิจารณ
นมาไดมีสวนรวมใ
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นๆ โดยพิจารณาถ
งานและการติดต
าจจะเกิดข้ึนของแ
กิจ รายงานตอค
รวิเคราะหจัดการ
นตางๆ และสรางม
ยงไปยังพนักงานทุ
านบอรดภายในบริ

ั้งในระดับบริหารแ
รอยางชัดเจน มีก
ออกจากกันเพ่ือให
ายใน ซ่ึงทําหนาที
ไวอยางมีประสิท
สอบ (Audit C
อย โดยระบบกา
ดวาบริษัทฯ มีการ
ปใชโดย   มิชอบห
สอบภายในท่ีราย
ตรวจสอบและถว
ญของ บริษัทฯ   
บริษัทฯ  
วางแผนการตรวจ
บตามแผนท่ีกําหน
ารตรวจสอบภาย
ปรุงอยางตอเน่ือง
มภายในของบริษัท

ะใหขอคิดเห็นเก่ียว
ตรวจสอบภายในแ

ธกิจ เปาหมาย น
ปนผูนําเสนอ และ
ณาอนุมัติ และเพื
ในการพิจารณาท

 

ถึงโอกาสท่ีจะเกิด
ตามประเมินผล  
แตละสวนงานแล
คณะกรรมการบริ
รความเส่ียงมาป
มาตรฐานการทํา
ทุกคน โดยมีการก
ริษัทฯ 

และระดับปฏิบัติง
การควบคุมดูแลก
หเกิดการถวงดุลแ
ท่ีตรวจสอบเพ่ือให
ทธิภาพ รวมถึงตร
Committee) เพ่ื
ารควบคุมภายในข
รบริหารจัดการที
หรือโดยไมมีอํานาจ
ยงานผลการตรว
วงดุลไดอยางเต็ม
 ไดดําเนินการตา

จสอบประจําป ซ่ึง
นดไวโดยจัดเก็บเอ
ยในและขอเสนอแน
ง ในป 2558 มี
ทฯ อยางสมํ่าเสม

วกับขอสังเกตแล
และผูสอบบัญชีภา

นโยบาย ทิศทางก
ะคณะกรรมการ
พ่ือใหม่ันใจวาการ
ทบทวนและอนุมัติ

ดและการระงับค

ละนําความเส่ียงต
ริหารความเส่ียง 
ประยุกตใชเพ่ือปร
างานใหมีประสิทธิภ
กําหนดใหมีการอ

งาน จึงไดกําหนดภ
การใชทรัพยสินขอ
และตรวจสอบระ
หม่ันใจวาการปฏิบ
รวจสอบการปฏิบ
พ่ือแสดงความเห็น
ของบริษัทฯ ครอ
ท่ีเหมาะสม เปนไป
จ  
จสอบภายในโดยต
มท่ีในการปฏิบัติงา
ามแนวทางท่ีกําหน

งแผนการตรวจส
อกสารท่ีสําคัญไว
นะใหแกฝายบริหา
มีการประชุมคณ
มอตลอด ท้ังป โด

ละขอเสนอแนะขอ
ายนอก ไมพบขอ

การดําเนินงาน แผ
รบริษัทแสดงความ
รดําเนินงานของบ
ติวิสัยทัสนและพัน

ความรุนแรงของผ

ตางๆมาจัดระดับค

ระเมินความเพียงพ
ธิภาพมากย่ิงข้ึน 
อบรมนโยบายบริห

ดภาระหนาท่ีอํานา
ของบริษัทฯ ใหเกิด
ะหวางกันอยางเห
ฏิบัติงานหลักและกิ
ฏิบัติตามกฎหมาย
นเก่ียวกับความเพี
รอบคลุมเร่ืองเก่ีย
ปตามหลักการกําก

ยตรงตอคณะกรร
านพรอมทําหนาที
นดไวอยางมีประส

สอบประจําปจะผ
ไวเปนหลักฐานตา
ารท่ีเก่ียวของทร
ณะกรรมการตรว
โดยจะหมุนเวียนต

องผูสอบบัญชีภา
อสังเกตท่ีมีสาระส

แผนกลยุทธระยะย
ามคิดเห็นและอภิป
บริษัทฯ เปนไปในทิ
นธกิจ เพ่ือใหผูบริ

ผลกระทบ พรอม

บความเส่ียงเพ่ือจะ

พอของระบบการ

หารความเส่ียงแก

าจการอนุมัติ และ
ดประโยชน และมี
หมาะสม ซ่ึงระบบ
กิจกรรมทางการ
ย และขอกําหนดที
พียงพอและความ
ยวกับการควบคุม
กับดูแลกิจการท่ีดี

รมการตรวจสอบ
ท่ีตรวจสอบเพ่ือให
ะสิทธิภาพ รวมถึง

ผานความเห็นชอบ
ามหลักเกณฑของ
าบแลวรายงานให
วจสอบ จํานวน 5
ตรวจสอบในแตละ

ายนอกรวมถึงผล
สําคัญ 

ยาว แผนงานและ
ปรายรวมกับฝาย
ทิศทางท่ีกอใหเกิด
ริหารและพนักงาน
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พันธกิจ (MISS

 

9.6 จริยธรรม
เพ่ือใ

ระหวางความสํ
บริษัทฯ ทุกระด

นอก
กําหนดใหกรรม
การถือหลักทรัพ
ถือหลักทรัพย 

สวน
และการใหขอมูล

 
9.7 การดูแลเ

เพ่ือใ
รวมท้ังเพ่ือหลีก
ผูบริหาร และพ

1. 
ประโยชนแกตัว
ใชความลับ แล
ความเสียหายต

2. 
และจะตองหลีก
การเงินประจําป

3. 
หลักทรัพย ตาม

4. 
  5.  

การบริหารจัดก
มีการเปล่ียนแป
ดังกลาวใหแกป
พระราชบัญญัติ

 

STRATEGY) 
SION) 

มในการประกอ
ใหการดําเนินธุรกิ
สําเร็จตามเปาหมา
ดับ ตองไมใชขอมู
กจากน้ัน เพ่ือใหเป
มการ และผูบริห
ัพย และรายงานก

นการใหขอมูลใดๆ
ลตองอยูบนพ้ืนฐ

เรื่องการใชขอมู
ใหเกิดความโปรง
กเล่ียงขอครหาเกี
พนักงานของบริษัท
กรรมการ ผูบริ
วเอง หรือเพ่ือประ
ละ/หรือขอมูลภาย
ตอบริษัทฯ ไมวาท
กรรมการ ผูบริ
กเล่ียงหรืองดเวน
ปจะเปดเผยสูสาธ
กรรมการและผู
มมาตรา 59 แหง
หลังจากวันท่ีซ้ือ 
 กรรมการและผูบ
การกิจการของบ
ปลงขอมูลการมีส
ประธานกรรมการ
ัติหลักทรัพยและต

เติบโต ตอ
บริษัท อิน
 
บริษัท อิน
 
         
บริษัท อิน
 
บริษัท อิน
 

อบธุรกิจและจริ
กิจกอใหเกิดผลปร
ายและวิธีการท่ีใช
มูลภายในของบริษั
ปนไปตามมาตรา
หารของบริษัทฯ ซึ
การเปล่ียนแปลง

ๆ เก่ียวกับบริษัท
ฐานขอมูลท่ีเปนจริ

มูลภายใน 
งใสและปองกันกา
ก่ียวกับความเหม
ษัทถือปฏิบัติ ดังน้ี 
ริหาร และพนักงา
ะโยชนแกผูอ่ืนไมว
ายในของบริษัทฯ 
ทางตรงหรือทางอ
ริหาร และพนักงา
นการซ้ือ ขาย โอ
ธารณชน 
ผูบริหารตองราย
งพระราชบัญญัติ
 ขาย โอน หรือรั
บริหารระดับสูงต
บริษัทฯหรือบริษัท
สวนไดเสีย รวมถึง
รและประธานกรร
ตลาดหลักทรัพยพ

อเน่ือง และย่ังยืน
นเตอรล้ิงค คอมมิ

“บริษัทนําเขาแล
นเตอรล้ิงค เทเลค

“ผูใหบริการโคร
   ดาตาเซ็นเตอร
นเตอรล้ิงค เพาเว

“ผูเช่ียวชาญงา
นเตอรล้ิงค ดาตา

“ศูนยดาตาเซ็นเ

ิยธรรมสําหรับพ
ระโยชนสูงสุดแกผู
ชเพ่ือใหไดมาซ่ึงค
ษัทฯ ท่ีมีสาระสําค
า 59 แหง พรบ.
ซ่ึงหมายรวมถึงคู
งการถือหลักทรัพ

ทฯ ไดกําหนดใหตอ
ริง ถูกตอง และโด

ารแสวงหาผลปร
มาะสมของการซ้ื
 
านของบริษัท ตอ
วาทางตรงหรือท
 และ/หรือเขาทํา
ออม 
านในหนวยงานท่ีไ
อน หรือรับโอนหล

ยงานการเปล่ียน
ติหลักทรัพยและต
รับโอน และตองส
ตองรายงานการมี
ทยอยฯ เม่ือเขาดํา
งรายงานเปนประ
รมการตรวจสอบ
พ.ศ.2535 และเพื
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น 
มิวนิเคช่ัน จํากัด 
ละจัดจําหนายสา
คอม จํากัด (มหา
รงขายไฟเบอรออ
รท่ีปลอดภัยและทั
วอร แอนด เอ็นเน
านวิศวกรรมโครง
าเซ็นเตอร จํากัด 
นเตอรท่ีปลอดภัยแ

พนักงาน 
ผูถือหุน คณะกร
ความสําเร็จน้ันๆ 
คัญ และไมไดเปด
. หลักทรัพยและ
คูสมรส และบุตร
พยของตนตามแบ

ตองดําเนินการโด
โดยระมัดระวัง 

ระโยชนสวนตนจา
ซ้ือขายหลักทรัพย

องรักษาความลับ
ทางออม รวมท้ังต
านิติกรรมอันใดโด

่ไดรับขอมูล ภาย
หลักทรัพยของบริ

นแปลงการถือหล
ตลาดหลักทรัพย 
สงสําเนารายงานด
มีสวนไดเสียของต
ารงตําแหนงกรร
ะจําทุกส้ินป ท้ังน้ี 
บทราบภายใน 7 
พ่ือใชขอมูลดังกล

 

 (มหาชน) 
ายสัญญาณ ท่ีใหญ
าชน) 
อฟติกท่ัวไทย เช่ือ
ทันสมัยท่ีสุด” 
นอรย่ี จํากัด 
งการ Submarin
 
และทันสมัยท่ีสุด” 

รรมการบริษัทมีน
ดังน้ัน บริษัทฯ ไ
ดเผยตอสาธารณ
ะตลาดหลักทรัพย
รท่ียังไมบรรลุนิติ
บบและภายในระยะ

ดยผูท่ีมีหนาท่ีเก่ียว

ากการใชขอมูลภ
ยของบุคคลภายใ

ับ และ/หรือขอมู
ตองไมทําการซ้ือ 
โดยใชความลับแล

ยในของบริษัทฯ ต
ริษัทฯ ในชวงเวลา

ลักทรัพยตอสํานั
 พ.ศ. 2535 ภาย
ดังกลาวจํานวน 
ตนเองและบุคคลที
รมการหรือผูบริห
น้ี เลขานุการบริษัท
 วัน วันทําการนับ
ลาวในการตรวจส

ญท่ีสุดในประเทศ

อมตอทันใจ ปลอด

ne Cable และ 

 

นโยบายท่ีจะใหคว
ไดกําหนดใหกรรม

ณชน เพ่ือประโยชน
ย พ.ศ. 2535 
ติภาวะของบุคคล
ะเวลาท่ีกําหนดใน

วของโดยตรง หร

ายในของบริษัทฯ
ในบริษัทจึงไดออก

มูลภายในของบริ
 ขาย โอน หรือรั
ละ/หรือขอมูลภาย

ตองไมใชขอมูลดัง
า 1 เดือน กอนที

นักงานคณะกรรม
ยใน 3 วันทําการ
1 ชุดใหแกบริษัท
ท่ีมีความเก่ียวขอ
หารระดับสูงเปนค
ัทจะตองจัดสงสํา
บแตวันท่ีบริษัทฯได
สอบและปองกันค

ศไทย” 

ดภัยและวางใจได 

Transmission L

วามสําคัญเทาเทีย
มการ ผูบริหาร 
นของตนเองหรือ
(และท่ีแกไขเพ่ิม

ลดังกลาวดวย ต
นขอบังคับวาดวย

หรือไดรับมอบหม

ฯ ท่ียังไมไดเปดเผ
กระเบียบปฏิบัติ 

ริษัทฯไมนําไปเปด
รับโอนหลักทรัพย
ายในของบริษัทฯ 

ดังกลาวกอนเปดเ
นท่ีงบการเงินในรา

มการกํากับหลัก
ร 
ทฯ เพ่ือเก็บไวเปน
องซ่ึงเปนสวนไดเสี
คร้ังแรก และมีรา
าเนารายงานการ
ไดรับรายงาน เพ่ือ
ความขัดแยงทางผ

ด 100% และ ศูน

Line” 

ยมและควบคูกันไป
และพนักงานของ
อผูอ่ืน 
มเติม) บริษัทฯ ได
ตองจัดทํารายงาน
ยการรายงานการ

มายเปนการเฉพาะ

ผยตอสาธารณชน
 เพ่ือใหกรรมการ

ดเผยหรือแสวงหา
ยของบริษัทฯ โดย
 อันอาจกอใหเกิด

เผยสูสาธารณชน
ายไตรมาสและงบ

กทรัพยและตลาด

นหลักฐาน 
สียท่ีเก่ียวของกับ 
ายงานทุกคร้ังเม่ือ
รมีสวนไดเสีย
อใหเปนไปตาม
ผลประโยชน 

นย 
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9.8 คาตอบแท
9.8.

2,420,000 บ
 

 9.8.
  
 

 

ทนของผูสอบบั
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งบริษัทฯ 
และการตัดสินใจอ
evelopment) 

านความย่ังยืน ป
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(Directive 2
ประหยัดพลังงา

7. 
บริษั

คํานึงถึงผลกระ
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บริษั
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9. 
บริษั
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ความรับผิดชอ
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4. 
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9. 
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ชซอฟแวรท่ีละเมิด

ยในองคกร  
จําป : กิจกรรม
ฏิบัติงานสามารถด
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ามรับผิดชอบตอส
rove) และพัฒนา
ทางปญญาหรือลิข
บการไมละเมิดทรั
ในบันทึกขอตกลง
โนโลยีสารสนเทศข
ดลิขสิทธ์ิหรือไมเกี

มแรกท่ีจัดข้ึนในต
ดึงศักยภาพการท
มนโยบายและเปาห
สริมการตรวจสุข

นสุข : เปนกิจ
 ปรับเปล่ียนทัศน
มเหมาะสม 
ะสงคเพ่ือพัฒนาแ
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จกรรมเพ่ือขัดเก
นคติในดานบวก ส

และปรับปรุงการป
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รตางๆ เชน กีฬา
อกสถานท่ี เชน ป
ธีการดับเพลิงข้ัน
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11. 
ของผลิตภัณฑท

12. 
ปฏิบัติงาน เชน 

13. 
มีการเสนอแนะ 
คําแนะนําแกผูบ
ความรับผิดชอ

1. 
ประเภทของบริ

2. 
ประเทศไทย ซ่ึง

3. 
มหาวิทยาลัย ก
บริษัทฯ 

4. 
ความรูเก่ียวกับ

5. 
คอมพิวเตอรแล
อนาคต 

6. 
ทางดานเทคโนโ
ระดับเวทีโลกตอ

7. 
อยา

การดําเนินโครง
อบรม พัฒนาจิ
โครงการภายใต

8. 
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ปฏิบัติภารกิจได
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ตมูลนิธิฯ ดังน้ี 
 โครงการพี่สอ
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ดแลวท้ังส้ิน 49 โ

raining Cours
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าเบ้ืองตน การใชโ
 กิจกรรมเพ่ือชว
ติงาน และทําควา

 
se : อบรมใหคว
ามรูความเขาใจใน
มการเดินสายอบ
าใชจายใดๆท้ังส้ิน
 : เปนงานสัมมนา
ะบบส่ือสาร และ

นสัมมนาและการจ
ก่ียวของ 
ur : เปนกิจกร
ดกิจกรรม Work

(Cabling C
าชีพใหแกนักศึกษ

จกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือ
SR ท่ีไดกลาวมาใน
“มูลนิธิอินเตอรลิ
ับผิดชอบตอตนเอ

ญญา พรอมมอ
กเรียนโรงเรียนใน
มดวยความสมัคร
 จังหวัด 
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วามรูบุคลากรภา

อบรมใหความรูบุค
โปรแกรม Navis
วยในการสานสัมพ
ามเขาใจกับผลิตภ

วามรู สงเสริม แ
นการเลือกใชงานอ
บรมใหความรูเก่ีย
น 
าของผูมีสวนไดส
ะกลุมส่ือสารโทรค

จัดแสดงสินคา เพ

รรมใหความรูใหกั
rk Shop เพ่ือให

Contest) : ก
ษาไทยในการท่ีจะ

พ่อตอบแทนลูกคาที
ในขางตนแลว เพ่ือ
ล้ิงคใหใจ” โดยต
อง ชุมชน และสั

อบความอบอุน :
นถ่ินทุรกันดารท่ัว
รใจกวา 100 ทา

ายในเพ่ือสงเสริม 

คลากรภายในเก่ีย
sion ฯลฯ 
พันธ วิเคราะหกา
ภัณฑตางๆ เพ่ือให

แนะนํา ขอมูลการ
อยางถูกตองและ
ยวกับการใชผลิตภ

สวนเสีย 5 กลุมห
คมนาคม เพ่ือแ

พ่ือเปนการนําเสน

กับนักเรียน นิสิต 
ใหผูเขารวมกิจกร

การจัดการแขงขั
ะตอยอด และเปด

ท่ีไดใหความไววาง
อเปนการสรางค
ตองการสงเสริม 
สังคม ซ่ึงถือเปนก

: ดําเนินการจัดกิ
ัวทุกภูมิภาคในปร
าน ซ่ึงในตลอดระ

 แนะนําขอมูลการ

ยวกับความรูเบ้ือ

ารทํางานของพนัก
ใหเกิดความเขาใจ

รใชงาน และวิธีก
ะเกิดประสิทธิภาพ
ภัณฑของบริษัทฯ

หลัก ไดแก กลุมข
แนะนําและใหความ

นอของมูลผลิตภั

 นักศึกษา ใหไดรั
รรมสามารถนําคว

ขันข้ึนเพ่ือสงเสริม
ดโอกาสใหเยาวช

งใจในบริษัทฯเปนอ
วามย่ังยืนคืนสูสัง
 สนับสนุนใหเด็กแ
การวางรากฐาน

กิจกรรม มอบควา
ระเทศไทย โดยใน
ะยะเวลาท่ีดําเนิน

ารทํางาน และวิธี

องตนในการใชคอ

ักงานในแตละสัปด
จตรงกัน อันจะสง

การใชท่ีเหมาะสมข
พในการใชงานอย
ฯ ใหครอบคลุมท

ขาราชการ กลุมร
ามรูเก่ียวกับผลิตภ

ภัณฑของบริษัทฯ 

รับความรูดานระ
วามรูไปประกอบ

ม พัฒนาเยาวชนท
ชนกลุมน้ีเปนตัวแ

นอยางดีมาโดยตล
สังคมอยางแทจริง
และเยาวชนในสัง
นท่ีย่ังยืนใหแกสังค

วามรู การดําเนินชี
ในป มีจิตอาสาท่ีเ
นโครงการมาทีม

ธีการใชท่ีเหมาะสม

อมพิวเตอรในการ

ดาหท่ีผานมา โดย
สงผลใหสามารถให

ของผลิตภัณฑทุก
ยางสูงสุด  
ท่ัวทุกภูมิภาคของ

รัฐวิสาหกิจ กลุม
ภัณฑท้ังหมดของ

  รวมท้ังมีการให

ะบบสายสัญญาณ
บวิชาชีพตอไปไดใน

นท่ีมีความสามารถ
แทนในการแขงขัน

ลอด 
ง บริษัทฯ จึงไดมี
งคมไทยไดรับการ
คมไทย กอใหเกิด

ชีวิตตามหลัก 
เปนพนักงานของ
จิตอาสาสามารถ

ม

ร

ย
ให

ก

ง

ม
ง

ให

ณ
ใน

ถ
น

มี
ร
ด

ง  
ถ



 

รายการร
รายการระหว

 
บุคคล/บริ

บริษัท อินเตอ

นายสมบัติ อน

รายการระหว

 

บุคคล/บรษิ
ข

 

บริษัท. อี.เอส
(1991) จํากั

 

 

 

  
 

ระหวางกั
วางกันของบรษิั

ริษทั ท่ีอาจมีคว
ขัดแยง 
อรล้ิงค โฮลด้ิง จํ

นันตรัมพร 

วางกันของบรษิั

ษัท ท่ีอาจมีควา
ขัดแยง 

ส.อินเตอรเนช่ันแน
กัด 

กัน 
ษทัฯ และ/หรือ 

 
วาม

จํากัด คาเชา: 
จัดกิจก
การปร
ตามปก
ตามท่ีร
คํ้าประ
ตามปก

ษทัฯ กับบริษัทอื่น

 

าม

 

นล 
รายไดจา
ตามราคา
บุคคลอ่ืน 

ซ้ือสินคา:
คอมพิวเต
ย่ีหอและลิ
วาจางผลิ
คิดราคาใ
กําไรไดตา

รายไดเงิน
หุนสามัญ
จํากัด โด
ละ 10 

ลูกหน้ีการ

เจาหน้ีกา

 บริษัทยอยกับผู

ล

 บริษัทฯ ไดทําสัญ
กรรมภายในบริษัท
ระชุมประจําป เปน
กติธุรกิจของบริษั
ระบุไวในสัญญา 
ะกัน: เพ่ือก
กติธุรกิจของบริษั

น 

ลักษ

ากการขาย: บริษัท
าตลาดและเง่ือนไข
 

: บริษัทฯ 
ตอรและส่ือสารโท
ลิขสิทธ์ิของบริษัท
ลิตใหเปนไปตามเงื
ใหคิดตามราคาท่ีบ
ามท่ีบริษัทฯ ไดคา

นปนผล: บริษัทฯ
ญของบริษัท อี.
โดยบริษัทฯ มีอัต

รคา ณ 31 ธันว

ารคา ณ 31 ธันว
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ผูถือหุนรายใหญ

ลักษณะรายกา

ญญาเชาบานพักร
ัทฯ เชน การฝกอ
นตน และเชาเพ่ือ
ษัทฯ อัตราคาเชาแ

การใชวงเงินสินเชื
ษัทฯ 

ษณะรายการ 

ษัทฯ ขายสินคา โด
ไขไมแตกตางจาก

วาจางใหผลิตต
โทรคมนาคม (Ra
ทฯ โดยมีนโยบ
ง่ือนไขการคาปกติ
่บริษัทฯ คาด
คาดการณไวอยาง

ฯ ไดรับเงินปนผล
.เอส.อินเตอรเนชั
ตรารอยละของก

วาคม 

นวาคม 

ญของบริษัทฯ 

ร 

รับรองเพ่ือใชเปน
อบรม การสัมมน
อเปนท่ีพักรับรองลู
และเง่ือนไขตางๆ

ช่ือของธนาคารพ

โดยราคาขายเปนไป
กการขายใหแก

ตตูใสอุปกรณเครือ
ack Cabinet) ภ
บายการทําสัญญา
ติท่ีเคยทํามา และ
ดวาจะสามารถมีอ
งเหมาะสม 

ลจากการลงทุนใน
ช่ันแนล (1991
การถือหุนอยูท่ีรอย

25

นสถานท่ี
นา และ
ลูกคา 
ๆ เปนไป

0

พาณิชย 5,54

2558 

 

ไป
1.9 

อขาย
ภายใต
าการ
ะการ
อัตรา

111.68

ใน
) 
ย

0.5 

0.52 

28.65 

มูลคา (ล
558 25

0.07 0.

42.71 3,705

มูลคา 

2557 

 

1.73 

8 106.12 

0.5 

0.49 

21.23 

ลานบาท) 
557 255

15 0.3

5.00  3,705

2556 

 

1.74 

109.38 

0.5 

0.52 

27.17 

56 

35 

5.00  

 



 

มาตรการหรอื
บริษั

ใหความเห็นวาร
พิจารณาอนุมัติ
ระหวางกันในลัก
ในรายงานประจ
length) พรอม

ท้ังน้ี
จําเปนและเหมา
อยางไรก็ตามใ
บริษัทจะใหผูสอ
นโยบายหรือแ
(รายละเอียดจ
มาตรการคุมค





เหตุผลการทําร


เพ่ือใหความเห็น
 

 

บุคคล/บ

บริษัท สปริต

  

มูลนิธิอินเตอ

 

อขั้นตอนการอน
ษัทฯ จะมอบหมาย
รายการดังกลาว
ัติ นอกจากน้ีผูมี
ักษณะดังกลาวได
ะจําป โดยรายการ
มท้ังระบุถึงความจ
น้ี  ในกรณีท่ีมีการ
าะสมของรายกา
ในกรณีท่ีรายการ
อบบัญชีของบริษัท
แนวโนมการทําร
จําแนกตามลักษ
ครองผูลงทุน 
 บริษัทมีการทําส
 สามารถใชราคา
 มีการทํารายงา
รายการของรายก
 กรณีท่ีรายการ
นแกรายการดังกล

บริษัท ท่ีอาจมีคว

ต เอ็นเทอรไพร

อรล้ิงคใหใจ 

นุมัติการทําราย
ยใหฝายท่ีเก่ียวขอ
วเปนรายการท่ีเป
มีสวนไดเสียหรืออ
ด เพ่ือความเปนธ
รระหวางกันไดก
จําเปนและเหตุผล
ารทํารายการท่ีเก่ี
ารจากคณะกรร
รท่ีเก่ียวโยงหรือ
ษัท หรือผูเช่ียวชาญ
รายการระหวาง
ษณะของรายกา

สัญญา โดยกําหน
าตลาดอางอิงรา
านเสนอคณะกรร
การดังกลาวไวใน
รระหวางกันท่ีเกิด
ลาว 

วามขัดแยง 

รซ จํากัด 

ยการระหวางกัน
องรวบรวมขอมูล
ปนไปตามลักษณ
อาจมีความขัดแย
ธรรมและเพ่ือประ
กระทําอยางยุติธร
ลดวย 
ยวโยงหรือรายก
รมการตรวจสอบ
อรายการระหวาง
ญอิสระเปนผูใหค
งกันในอนาคต  
ารดังแสดงในต

นดผลตอบแทนขอ
าคาท่ีกําหนดได 
รมการตรวจสอ
นแบบแสดงรายกา
ดข้ึน จําเปนตองมี

 

ล

รายไดจากกา
ตัวแทนจําหนา
ส่ือสารคมนาค
โดยเนนลูกคา
กระจายสินคา
โดยราคาขาย
แตกตางจากก

เจาหน้ีการคา

ซ้ืออ่ืน :ๆ บริษ
มอบใหแกคูคา
อินเตอรล้ิงคใ
ดังกลาวไปใชป
ราคาซ้ือสินค
ตลาดท่ัวไปท่ีท
บุคคลภายนอ
ไดรับสวนลดจ
สวนลดตามป
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น 
ลท่ีเก่ียวของกับรา
ณะธุรกิจท่ัวไปและ
แยงทางผลประโย
ะโยชนสูงสุดของบ
รรม ตามราคาต

การระหวางกันท่ีไ
บ และนําเสนอต
างกันน้ันๆ คณะก
ความเห็นเพ่ือใชปร
 
ตารางดานบน) 

ของแตละฝายอยา

อบเพ่ือพิจารณา 
ารขอมูลประจําป 
มีความเห็นของผูเ

ลักษณะรายการ

ารขาย : บริษัท ฯ
นายอุปกรณคอมพิ
าคม เพ่ือดูแลลูกค
าตามตางจังหวัด 
คาท่ีเปนบริษัทฯ เป
ยเปนไปตามราคาต
การขายใหแกบุคค

า ณ 31 ธันวาคม

ษัทฯ ซ้ือสินคาปร
าทางธุรกิจ 
ใหใจนํารายไดจาก
ชประโยชนในการพ
คาจากมูลนิธิอินเต
ทางมูลนิธิอินเตอ
อกตามท่ีระบุใน P
จากการซ้ือในปริม
ปกติทางธุรกิจ 

ายการดังกลาวเพื
ะเปนไปตามราคา
โยชนในรายการร
บริษัทฯ และบริษั
ตลาดและเปนไปต

ท่ีไมเปนไปตามการ
ตอคณะกรรมกา
กรรมการตรวจ
ระกอบการตัดสิน

 

างชัดเจน  

ใหความเห็น และ
 
เช่ียวชาญประกอ

ร 

ฯ ไดแตงต้ังใหเปน
พิวเตอร และ
คาในกลุมสปริต 
 และชวยในการ
ปนตัวแทนจําหนาย
ตลาดและเง่ือนไข
คลอ่ืน 

คม 

ระเภทสินคาพรีเมี
โดยมุงหวังใหทาง
กการขายสินคา
พัฒนาสังคมตอไป
ตอรล้ิงคใหใจเปนร
อรล้ิงคใหใจขายให
Price List โดยบ
ริมาณมาก 

พ่ือเสนอใหคณะก
าตลาด และนําเส
ระหวางกัน จะไม
ษัทไดเปดเผยรายล
ตามปกติธุรกิจกา

รคาท่ัวไป จะตอง
ารบริษัทเพ่ือพิจา
สอบท่ีจะเปนผูให
นใจของคณะกรร

ะรับรองรายการ

อบ บริษัทจะไดจัด

2558 

น

ย 
ขไม

- 

- 

ม่ียมเพ่ือ
งมูลนิธิ

ป โดย
ราคา
หแก
บริษัทฯ 
ซ่ึงเปน

- 

กรรมการตรวจส
สนอตอคณะกรร
มมีสวนรวมในกา
ละเอียดของรายก
ารคา ( Fair a

งมีการขอความเห็
ารณาอนุมัติการ
หความเห็นชอบไม
รมการบริษัท 

ร และเปดเผยถึง

ดหาผูเช่ียวชาญที

มูลคา 

2557 

- 

- 

- 0.0

สอบเพ่ือพิจารณา
รมการบริษัทเพ่ือ
ารอนุมัติรายการ
การเก่ียวโยงกันไว
nd at arms

ห็นชอบวามีความ
รทํารายการตอไป
ไมมีความชํานาญ

งชนิด มูลคา และ

ท่ีมีความเปนอิสระ

2556

- 

- 0

02 

า
อ
ร
ว
s’ 

ม
ป  
ญ  

ะ

ะ

6 

7.59 

0.003 

0.38 



 

คําอธิบาย
 

ผลก
ถึง 31 ธันวาค

 

ผลการดําเนิ

ในป 
ดวยกัน ไดแก ธ
และธุรกิจโทรคม

(1) รายได 

   รายไดจาก

   รายไดจาก
   รายไดจาก
   ดาตาเซ็นเต
   รายไดจาก

   รายไดอ่ืน 

รวมรายได 

 

สําห
และ  3,078.9
ใน ป 2558 สั
โครงการคิดเปน
กลุมธุรกิจจัดจํ
การเติบโตข้ึนจา
เกิดจากโครงกา
มอบงานในระห

การ

1.1 
1,463.50 ลา
สายสัญญาณร
สําคัญจากการ
ยุทธในการรุกต

ยและการ

การดําเนินงานแล
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โครงขาย 

558 บริษัท อินเต
มารถและความเช่ีย
4.93 ลานบาทตาม

นท่ีดาตาเซ็นเตอร 

 CENTER ไดก
อรท้ังส้ินรอยละ 2
มาเชาพ้ืนท่ีดาตาเ
 ลานบาทเพ่ิมข้ึนจ
ย ไดสํารองไวเพ่ือ

ลาน

 1,09

41
าตา

     

1,52

ตนทุนขายจากธุร
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธั
านบาท ตามลําดั

ายสัญญาณสําห
านบาท และ 1,5
สอดคลองกับการ
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ญชีส้ินสุดวันท่ี 3
ม จํากัด (มหาชน
ยไปตามเสนทางรถ
ละสามารถสรางร
NETWORK ส
สูงข้ึนอยางตอเน่ือ

ตอรล้ิงค เทเลคอ
ช่ียวชาญของแผน
ามลําดับ 

 

กอสรางแลวเสร็จ
20 ของพ้ืนท่ีใหบ
เซ็นเตอร โดยมีอ
จากปกอน 21.9
อสรางคลาวดคอม

งบการเงิ

2556 

นบาท รอย

99.37 5

19.95 2

9.5 

      -       

28.82 7

รกิจจัดจําหนายส
ธันวาคม 2556 
ดับ หรือคิดเปนก

หรับปบัญชีส้ินสุด
509.78 ลานบา
รเพ่ิมข้ึนของรายไ

31 ธันวาคม 25
น) (“อินเตอรล้ิงค
ถไฟต้ังแตป 255
รายไดใหแกกลุมบ
สามารถสรางราย
องตามแผนท่ีบริษ

อม จํากัด(มหาช
นกกอสรางโครงข

จและใหบริการแก
บริการท้ังหมดโดย
อายุของสัญญาเช
92 ลานบาทคิดเป
มพิวต้ิงในอนาคต

งนิรวม สําหรับป

ยละ ลาน

55.06 1,26

21.03 65

0.48 9

     -  8

76.57 2,09

สายสัญญาณ ตน
 2557 และ 25
ารเพ่ิมข้ึนรอยละ

ดวันท่ี 31 ธันวา
าท ตามลําดับ หรื
ไดจากธุรกิจจัดจํ

556 มีมูลคาท้ัง
ค เทเลคอม”) 
55 และไดดําเนินแ
บริษัทอินเตอรล้ิง
ยไดแกกลุมบริษัท
ษัทฯไดวางไว 

น) ไดรับงานติดต
ขาย INTERLINK

กลูกคารายแรกใน
ยในป 2557 มีร
ชา คือ 5 ป โดย
ปนเพ่ิมข้ึน 782.86
ต 

ปบัญชีส้ินสุดวัน

2557 

บาท รอยล

64.90 47.0

51.19 24.2

95.33 3.5

81.94 3.0

93.36 77.8

นทุนขายจากธุรกิ
58  บริษัทฯ มีต
ะ 36.92 และรอ

าคม 2556 25
รือคิดเปนการเพ่ิ
ําหนายสายสัญญ

งส้ิน 10.74 ลาน
ซ่ึงไดทําการก

นแลวเสร็จในป 25
งคไดตามแผนงาน
ทอินเตอรล้ิงคไดถึ

ดต้ังสายไฟเบอรอ
NK FIBER OPT

นเดือนตุลาคม 25
รายไดจํานวน 2.8
ยไดยายเขามาในช
86% และสําหรับ

นท่ี 31 ธันวาคม

2

ละ ลานบาท

04 1,509.7

21 533.6

54 214.3

05 78

84 2,336.3

กิจวิศวกรรมโคร
ตนทุนขายท้ังส้ิน 
อยละ 11.61 สํา

557 และ 2558
พ่ิมข้ึนรอยละ 15
ญาณ 

นบาท โดยธุรกิจ
กอสรางโครงขาย
556 ซ่ึงโครงขาย
นท่ีวางไว โดยในป
ถึง 112.01 ลาน

ออฟติก เพ่ือสราง
TIC NETWORK

557 โดยเปนการ
80 ลานบาท และ
ชวงเดือนกันยายน
บพ้ืนท่ีใหบริการอีก

ม 

2558 

ท รอยละ 

78 49.03 

63 17.33 

31 6.96 

8.6 2.55 

32 75.87 

รงการ และตนทุน
 1,528.82 ลาน
าหรับตนทุนขายป

8 มีจํานวนท้ังส้ิน
5.06 และรอยละ

จ
ย 
ย
ป 
น

ง
K 

ร
ะ
น 
ก

น
น
ป 

น
ะ 



 

ตนทุ
651.19 ลานบ
ทิศทางเดียวกับ
วิศวกรรมโครง

ตนทุ
ดําเนินงานอยาง







(3) กําไรข้ันต

กําไรข้ันตนจาก

กําไรข้ันตนจาก

กําไรข้ันตนจาก

กําไรข้ันตน 

 

กําไร
721.83 ลานบ
ดังกลาวมีการ
สายสัญญาณคิ

กําไร
บาท 369.93 
ตามลําดับ โดย
บริหารจัดการก
ลวงหนาเพ่ือปอ
ราคาขายท่ีใหสว
กําหนดราคาสิน

กําไร
160.68 ลานบ
ซ่ึงบริษัทฯพยาย

ทุนจากธุรกิจวิศ
บาท และ 533.6
บรายไดจากธุรกิ
งการจะประกอบไ

ทุนจากธุรกิจโทรค
งเต็มกําลังในป 2

 ตนทุนจากก
เชาเสาเพ่ือก

 ตนทุนจากก
การดําเนินง

 ตนทุนจากก
การใหบริกา
 

ตน 

รายการ

ากธุรกิจจัดจําหน

ากธุรกิจวิศวกรรม

ากธุรกิจโทรคมนา

รข้ันตนรวมสําหร
บาท ตามลําดับ 
รเปล่ียนแปลงไปใน
คิดเปนสัดสวนท่ีค

รข้ันตนจากธุรกิจ
 ลานบาท และ 4
ยบริษัทฯ สามาร
การส่ังซ้ือทําใหบ
องกันความเส่ียงจ
สวนตางตามนโยบา
นคาในตลาดไดโดย

รข้ันตนจากธุรกิจ
บาท และ 131.5
ยามควบคุมอัตรา

ศวกรรมโครงกา
63 ลานบาท ตา
กิจวิศวกรรมโคร
ไปดวยวัสดุอุปกร

คมนาคมสําหรับป
2557 โดยตนทุนห

การใหบริการใหเช
การพาดสาย เปน
การใหบริการติดต
งานกอสรางอ่ืนๆ 
การใหบริการเชาพื
ารเชาพ้ืนท่ีดาตาเซ็

ร 

นายสายสัญญาณ

รมโครงการ 

าคม 

หรับปบัญชีส้ินสุด
หรือคิดเปนอัตร
ในทิศทางเดียวกัน
คอนขางสูงเม่ือเทีย

จจัดจําหนายสาย
464.25 ลานบ
รถควบคุมอัตราข
บริษัทฯ ไดรับประ
จากความผันผวน
บายกําหนดราคาข
ยสวนใหญ 

จวิศวกรรมโครง
58 ลานบาทตามล
ากําไรข้ันตนใหอยู

ารสําหรับปบัญชี
ามลําดับ หรือคิด
รงการและข้ันคว
รณในการกอสรา

ปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 
หลักแยกตามราย

าวงจร ประกอบ
นตน 
ต้ังวงจรโครงขาย
 เปนตน 
พ้ืนท่ีดาตาเซ็นเตอ
ซ็นเตอร เปนตน 

ลาน

ณ 36

9

45

ดวันท่ี 31 ธันวาค
รากําไรข้ันตนรอย
นกับกําไรข้ันตนจ
ยบกับรายไดรวม 

ยสัญญาณสําหรั
าทตามลําดับ หรื
ข้ันตนของธุรกิจจ
ะโยชนจากขนาดก
นของอัตราแลกเป
ของบริษัทฯ และก

งการสําหรับปบัญ
ลําดับ หรือคิดเป
ยูในระดับรอยละ 
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ชีส้ินสุดวันท่ี 31 
ดเปนการเพ่ิมข้ึนร
วามสําเร็จของงา
าง คาแรงผูรับเหม

ท่ี 31 ธันวาคม 2
ยไดแตละประเภท

บไปดวย คาเส่ือมร

าย ประกอบไปดว

อร ประกอบไปดว
 

งบการเงิ

2556 

นบาท รอยล

63.98 24

91.04 17

1.24 11

56.26 22

คม 2556 255
ยละ 22.98 รอย
จากธุรกิจจัดจําห
ม คือ ประมาณรอ

รับปบัญชีส้ินสุดวั
หรือคิดเปนอัตรา
จจัดจําหนายสายส
การส่ังซ้ือ (Econ
ปล่ียนโดยทําใหสา
การท่ีบริษัทฯ เปน

ญชีส้ินสุดวันท่ี 3
ปนอัตรากําไรข้ันต
ะ 20 แตอยางไรก็

 ธันวาคม 255
รอยละ 55.06 
านกอสรางตามที
หมา และคาใชจาย

2557 เพ่ิมสูงข้ึนอ
ทเปนดังน้ี 

ราคา คาบํารุงรัก

วย วัสดุอุปกรณ

วย คาเส่ือมราคา 

งนิรวม สําหรบั 

ละ ลานบา

4.87 369

7.82 160

.56 53

2.98 583

57 และ 2558 
ยละ 21.81 แล
หนายสายสัญญ
อยละ 60-70 ข

วันท่ี 31 ธันวาคม
กําไรข้ึนตนรอยล
ยสัญญาณใหอยูใ
nomy of Sc
ามารถกําหนดราค
นผูนําในตลาดจัดจ

31 ธันวาคม 25
ตนรอยละ 17.82
ก็ตามอัตรากําไรข

56 2557 และ 
และลดลงรอยละ
ท่ีไดอธิบายไวในข
ยในการดําเนินงาน

อยางมีสาระสําคัญ

ักษาโครงขาย คา

ณในการกอสราง 

 คาสาธารณูปโภ

ปบัญชีส้ินสุดวัน

2557 

าท รอยละ 

9.93 22.63

0.68 19.79

3.27 23.1

.88 21.8

อยูท่ี 456.26 ล
ละรอยละ 23.60
าณ เน่ืองจากมูล
ของรายไดรวม 

ม 2556 2557 
ละ 24.87 รอย
ในระดับท่ีสูงกวาร
cale) การทําสัญ
คาตนทุนสินคาท่ีแ
จําหนายสายสัญญ

556 2557 และ 
2 รอยละ 19.79
ข้ันตนจากธุรกิจวิ

 2558 อยูท่ี 4
ละ 18.05 ตามล
ขอ (1) โดยตนทุ
นกอสรางอ่ืนๆ เป

คัญ เน่ืองจากธุรกิ

าบริการเชาวงจร

 คาแรงผูรับเหมา

ภค และตนทุนอ่ืน

ันท่ี 31 ธันวาค

2

ะ ลานบาท 

3 464.25

79 131.58

1 126.00

1 721.83

ลานบาท 583.8
0 ตามลําดับ ซ่ึง
มลคารายไดจากธุ

7 และ 2558 อยู
ยละ 22.63 แล
ารอยละ 20 ได 
สัญญาซ้ือขายเงิน
ท่ีแนนอนไดเพ่ือท่ีจ
ญญาณทําใหบริษัท

ะ 2558 เทากับ 
79 และรอยละ 1
จวิศวกรรมโครงก

19.95 ลานบาท
ลําดับ ซ่ึงเปนไปใน
ทุนขายจากธุรกิจ
ปนตน  

กิจโทรคมนาคมได

รและอุปกรณ คา

า และคาใชจายใน

ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ

คม 

2558 

 รอยละ 

5 23.52 

8 19.78 

0 30.08 

3 23.6 

88 ลานบาท และ
งอัตรากําไรข้ันตน
ธุรกิจจัดจําหนาย

ยูท่ี 363.98 ลาน
ละรอยละ 23.52
 เน่ืองมาจากการ
นตราตางประเทศ
จะสามารถกําหนด
ทฯ สามารถเปนผู

 91.04 ลานบาท
19.78 ตามลําดับ
การมีแนวโนมการ

ท 
น
จ

ด

า

ใน

บ

ะ 
น
ย

น
2 
ร
ศ
ด
ผู

ท 
บ 
ร



 

ปรับตัวเพ่ิมข้ึนห
ผลตอบแทนคอ
Line) เปนตน 

กําไร
ลานบาทและ 1
กําไรข้ันตนของ

• อัตร
สืบเน่ืองม
การเชาพ้ืน

• อัตร
ความชําน

(4.) รายไดอืน่

รายไดอ่ืน 

รายไ
เงินตราตางประ

สําห
20.84 ลานบาท

(5.) คาใชจาย

คาใชจายในกา

คาใชจายในกา

รวม 

 

คาใช
คาเส่ือมราคา แ

สําห
ลานบาท 319.
ตามลําดับ คาใช

 

หรือลดลงตามลัก
อนขางสูงกวาเม่ือ

รข้ันตนจากธุรกิจ
126.00 ลานบาท
งธุรกิจโทรคมนาค

รากําไรข้ันตนจาก
มาจากมีการใหบริ
้นท่ีดาตาเซ็นเตอร

รากําไรข้ันตนจาก
นาญในการติดต้ัง

น 

รายการ 

ยไดอ่ืนของบริษัทฯ
ะเทศ และรายไดอื

หรับปบัญชีส้ินสุด
าทตามลําดับ หรือ

ยในการขายและ

รายการ 

ารขายและบริการ

ารบริหาร 

ชจายในการขายแ
และคานายหนาแล

หรับปบัญชีส้ินสุด
.73 ลานบาท แล
ใชจายในการขายแ

ักษณะของงานกอ
อเทียบกับงานกอส

จโทรคมนาคมสํา
ทตามลําดับ หรือ
คมเพ่ิมสูงข้ึนโดยเก

กการใหบริการให
ริการเชาโครงขาย
รท่ีมีลูกคารายใหญ

กการรับเหมาติด
งวงจรโครงขายข

 

ฯ ประกอบไปดวย
อ่ืนๆ อันเน่ืองมา

ดวันท่ี 31 ธันวาค
อเพ่ิมข้ึนรอยละ 4

ะบริหาร 

 

ร 

และบริหารของบริ
ละการสงเสริมกา

ดวันท่ี 31 ธันวาค
ละ 370.81 ลาน
และบริหารน้ันมีก

อสรางของแตละ
สรางสายเคเบ้ิลใต

าหรับปบัญชีส้ินสุ
อคิดเปนอัตรากําไ
กิดจาก  

หเชาวงจรและพ้ืน
ยใยแกวนําแสง In
ญรายท่ีสองท่ีเขา

ต้ังวงจรโครงขา
ของบริษัทฯเพ่ิมสูง

ลานบาท

11.4

ย รายไดดอกเบ้ีย
จากการดําเนินธุร

คม 2556 2557
4.72 และ 74.1

ลานบาท

162.

96

258.7

ริษัทฯ รายการห
ารขาย 

คม 2556 2557
นบาท ตามลําดับ
การเพ่ิมข้ึนตามกา
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ะโครงการ เชน โ
ใตดิน (Undergro

สุดวันท่ี 31 ธันว
าไรข้ันตนรอยละ 

นท่ีดาตาเซ็นเตอร
nterlink Fiber N
ามาเชาพ้ืนท่ีดาตา

ายเพ่ิมสูงข้ึนจากป
งข้ึน และการบริห

งบการเงินร

2256 

ท รอยละ 

43 0.57

ยรับ กําไรจากกา
ธรกิจตามปกติขอ

7 และ 2558 ร
0 ในป 2557 แล

งบการเงินร

2556 

ท รอยละ 

12 8.12

6.6 4.84

72 12.96

หลักประกอบไปดว

7 และ 2558 บ
บ หรือคิดเปนรอย
ารเติบโตของรายไ

โครงการกอสรา
ound Cable) 

วาคม 2556 25
 11.56 รอยละ 

รเพ่ิมสูงข้ึนจากป 
Network เพ่ิมสูง
าเซ็นเตอร ทําใหป

ป 2557 ท่ี 29.
หารการส่ังซ้ือแล

รวม สําหรับปบั

25

 ลานบาท 

7 11.97

ารทําสัญญาซ้ือข
องบริษัทฯ 

รายไดอ่ืนของบริษั
และ ป 2558 ตาม

รวม สําหรับปบั

25

 ลานบาท 

2 207.82

4 111.91

6 319.73

วยคาใชจายเงินเดื

บริษัทฯ มีคาใชจา
ยละ 12.96 รอ
ไดของบริษัทฯ แล

งระบบเคเบิลใตท
Sub Station แ

557 และ 2558
 23.11 และรอย

 2557 ท่ี 16.97
งข้ึนจากจํานวนลู
ประสิทธิภาพในกา

19% เปน 37.0
ละบริหารโครงการ

บัญชีส้ินสุดวันท่ี 

557 

รอยละ 

7 0.45 

ขายเงินตราตางป

ษัทฯ อยูท่ี 11.43
มลําดับ 

บัญชีส้ินสุดวันท่ี 

557 

รอยละ 

2 7.73 

1 4.16 

3 11.89 

ดือนและโบนัสของ

ายในการขายและบ
อยละ 11.89 แล
ละตามภาวะเงินเฟ

ทะเล (Submarin
และระบบสายสง

8 เทากับ 1.24 
ยละ 30.08 ตาม

7% ไปเปน 27.1
ลูกคาท่ีเพ่ิมมากข้ึน
ารใชงานสินทรัพย

08% ในป 2558
ารมีประสิทธิภาพสู

ท่ี 31 ธันวาคม 

255

ลานบาท 

 20.84 

ประเทศลวงหนา/

3 ลานบาท 11.9

ท่ี 31 ธันวาคม 

255

ลานบาท 

 247.76 

 123.05 

 370.81 

งพนักงาน คาเชา

ะบริหารจํานวนปร
ละรอยละ 12.04
เฟอท่ัวไป 

ne Cable) ท่ีให
ง (Transmission

ลานบาท 53.27
มลําดับ ซ่ึงอัตรา

10% ในป 2558
้น และในสวนของ
ยเพ่ิมสูงข้ึน  

8 อันเน่ืองมาจาก
สูงข้ึน 

58 

รอยละ 

 0.68 

/อัตราแลกเปล่ียน

97 ลานบาท และ

58 

รอยละ 

 8.05 

 4 

 12.04 

าอาคารสํานักงาน

ระมาณ 258.72
4 ของรายไดรวม

ให
n 

7 
า

8 
ง

ก

น

ะ 

น 

2 
ม 



 

(6) ตนทุนทาง

คาใชจายดอก

   รวมเปนตน

   ตนทุนทางก

      รวมคา

 

บริษัทฯ
โครงขาย Inter
ตนทุนทรัพยสิน
โครงขาย Inter

 
(7) ภาษีเงินได

กําไรกอนภา

ภาษีเงินได 

อัตราจายภา

 

สําหรับปสิ

ลานบาท ตามลํ

บุคคลอยูท่ีอัตร

เกณฑทางบัญชี

 

 

 

 

 

 

งการเงิน 

รายกา

กเบ้ีย 

นทุนทรัพยสิน-งบ

การเงิน-งบกําไรข

าใชจายดอกเบ้ีย

ฯ เร่ิมมีคาใชจาย
rlink Fiber Op
นท่ีคํานวณข้ึน ซ่ึง
rlink Fiber Op

ด 

รายกา

ษีเงินได 

าษีเงินได (รอยล

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธั

ลําดับ หรือคิดเปน

รารอยละ 20 ซ่ึง

ชีกับเกณฑทางภา

าร 

บแสดงฐานะทางก

ขาดทุนเบ็ดเสร็จร

้ย 

ยดอกเบ้ียต้ังแตป 
ptic Network ทั
ซ่ึงตนทุนดอกเบ้ียที
ptic Network ท่ั

าร 

ละ) 

ธันวาคม 2556 2

นรอยละ 20.91 

งบริษัทฯ มีอัตราภ

าษีจํานวนไมมากใน

 
การเงิน 

รวม 

ป 2556 ท้ังจากเ
ท่ัวประเทศโดยไดมี
ท่ีบันทึกเขาตนทุน
ท่ัวประเทศ 

2557 และ 255

 รอยละ 19.18 

ภาษีท่ีแทจริงใกล

ในการคํานวณภาษี
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2556 

ลานบาท 

1.63 

1.23 

2.86 

เงินกูยืมระยะส้ันแ
มีการบันทึกดอก
นทรัพยสินจะมีแน

งบการเงนิ

2556 

ลานบาท 

207.

43.

20.

58 บริษัทฯ มีคาใ

 และรอยละ 20.

ลเคียงกับอัตราภา

าษีสําหรับป 

นรวม สําหรับป

2

ลา

 

1

2

และระยะยาวจาก
กเบ้ียจายไปเปนตน
นวโนมท่ีลดลงซ่ึง

นรวม สําหรับป

2

ลา

.74 

.44 

91 

ใชจายภาษีเงินได 

.44 ของกําไรกอ

าษีท่ีบังคับใช เน่ือง

ปบัญชีส้ินสุดวันที

2557 

านบาท 

7.29 

14.61 

21.9 

กแหลงเงินกูตาง
นทุนทรัพยสินและ
งเปนไปตามข้ันคว

ปบัญชีส้ินสุดวันที

2557 

านบาท 

261.51 

50.15 

19.18 

 43.44 ลานบาท

อนภาษีเงินไดตามล

งจากบริษัทฯ มีจ

ท่ี 31 ธันวาคม

2558

ลานบา

 
3.46

36.92

40.38

งๆเพ่ือนํามาใชในโค
ะคาใชจายตามอัต
วามสําเร็จของโค

ท่ี 31 ธันวาคม

2558

ลานบา

ท 50.15 ลานบา

มลําดับโดยอัตราภ

จํานวนผลแตกตา

 

8 

าท 

6 

2 

8 

โครงการกอสราง
ตราการต้ังข้ึนเปน
โครงการกอสราง

 

8 

าท 

334.93 

68.47 

20.44 

าท และ 68.47 

ภาษีเงินไดนิติ

างถาวรระหวาง

ง
น
ง



 

(8) กําไรสุทธิ 

กําไรสําหรับป 

กําไรขาดทุนเบ็

การวัดมูลคาใ

เกษียณอุสุทธิ

กําไรเบ็ดเสร็จ

  

อัตรากําไรสุท

อัตรากําไรสุท
 
จากตา

การเปล่ียนแปล
สําหรับ

211.36 ลานบ
ตามลําดับ ซ่ึงเป

 

 

 

(9) การจายเง

บริษั
หักสํารองตามก

 

 

 

 

 

 

รายกา

 

บ็ดเสร็จอ่ืน 

ใหมของภาระผูกพ

ธิจากภาษี 

จรวมสําหรับป 

ทธิจากการดําเนิน

ทธิสําหรับป 

ารางขางตน พบ
ลงสมมติฐานท่ีใชใน
ับปบัญชีส้ินสุดวั
บาท และ 266.4
ปนอัตราการเติบ

 การเพ่ิมข้ึนของ
และการส่ือสาร
 การรับรูรายได
ทะเล (Subma
665.21 ลานบ
 การรับรูรายได
อยางตอเน่ืองไ
โครงการรับเห
บริษัทฯ  

งินปนผล 

ษัทฯ  มีนโยบายจ
กฎหมาย ท้ังน้ีตอ

าร 

พันผลประโยชนพ

นงาน 

บวาในป 2557 
ในการประเมินภาร
วันท่ี 31 ธันวาคม
45 ลานบาท ตาม
บโตท่ีคอนขางสูง 

งรายไดในสวนขอ
รและนโยบายสงเ
ดจากธุรกิจวิศวก
arine Cable) 
บาท ตามท่ีไดอธิบ
ดจากธุรกิจโทรค
ไมวาจะเปนในสวน
หมาติดต้ังโครงข

จายเงินปนผลในอัต
องไดรับการอนุมัติ

พนักงาน 

และ 2558 บริษ
ระผูกพันหน้ีสินผล
ม 2556 2557
มลําดับ หรือคิดเป
อันมีสาเหตุหลักม

องธุรกิจจัดจําหน
เสริมทางการตลา
กรรมโครงการ โด
ขนาดใหญ ซ่ึงเป
บายไวในขอ (1) 
คมนาคม เน่ืองจา
นของการใหบริก
ขายธุรกิจโทรคม

ัตราไมตํ่ากวารอย
ติจากท่ีประชุมผูถื
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2556

ลานบา

   

ษัทฯ มีผลกําไรจ
ผลประโยชนพนักง
7 และ 2558 บ
เปนอัตราการเพ่ิม
มาจาก 

นายสายสัญญาณ
าดของบริษัทฯ 
โดยในป 2558 ก
ปนโครงการท่ีทําต
 
ากธุรกิจโทรคมน
การเชาโครงขายไ
มนาคมเปนธุรกิจที

ยละ 40 ของกํา
ถือหุนดวย เวนแต

นรวม สําหรับป

6 

าท 

164.3 

             -  

164.3 

 รอยละ  

8.23% 

8.23% 

จากการประมาณ
งาน จํานวน 5.70
บริษัทฯ มีกําไรสุท
มข้ึนรอยละ 28.6

ณ ซ่ึงเติบโตแข็งแ

กลุมบริษัทมีการับ
ตอเน่ืองมาต้ังแตป

นาคมมีการเติบโต
ไฟเบอรออฟติคท่ั
ท่ีสามารถทําอัตร

าไรสุทธิประจําปข
ตบริษัทฯ มีความ

ปบัญชีส้ินสุดวันที

2557 

ลานบาท 

211

 

 

217

  รอย

7.8

8.0

ณการตามหลักคณ
0 ลานบาทและ 5
ทธิจากการดําเนิ
64 และรอยละ 2

แกรงตามการเติบ

บรูรายไดงานโครง
ป 2556 โดยมีก

ตและขยายตัวอยา
ท่ัวประเทศ และศูน
รากําไรข้ันตนไดสู

ของงบการเงินเฉพ
มจําเปนตองใชเงิน

ท่ี 31 ธันวาคม

25

 ลาน

1.36 

 

5.7 

7.06 

ยละ  

86% 

07% 

ณิตศาสตรประกั
5.71 ลานบาทตา
นินงานเทากับ 1
26.06 ในป 255

บโตของอุตสาหก

งการกอสรางระ
การรับรูรายไดใน 

ยางรวดเร็วทําใหมี
ศนยดาตาเซ็นเตอร
ดสูงมากเม่ือเทียบ

พาะกิจการหลังหั
นเพ่ือการขยายกิจ

 

558 

นบาท 

266.45 

5.71 

272.16 

 รอยละ  

8.65% 

8.84% 

กันภัยท่ีเกิดข้ึนจาก
ามลําดับ  
64.30 ลานบาท
57 และป 2558

กรรมโทรคมนาคม

ะบบสายเคเบอลใต
นป 2558 จํานวน

มีรายไดเพ่ิมสูงข้ึน
ร และในสวนของ
บกับธุรกิจอ่ืนของ

หักภาษีเงินได และ
จการ 

ก

ท 
8 

ม

ต
น 

น
ง
ง

ะ



 

ฐานะการเงิ

(1) สินทรัพย

สัดส
ละ 45 ในป 2
หมุนเวียนตอสิน
NETWORK ท

สินท
3,449.85 ลาน

สําห
สินทรัพยท่ีมีการ
ล้ิงค เทเลคอม 

สําห
ตอเน่ืองของรา
อินเตอรล้ิงค เ
Submarine C
ระหวางป 255

(2) เงินสดแล

สินทรัพยหมุน

เงินสดและราย

เงินลงทุนช่ัวค

เงินฝากธนาค

รวม 

 

จาก
สวนเกินไปลงทุ
ลงทุนกอสรางโ
ทุนและสามารถ
การใชตามเง่ือน
การทยอยใชจาย

 

ิน 

ย 

สวนระหวางสินท
2556  รอยละ 
สนทรัพยไมหมุนเวี
ท่ัวประเทศของบริ

ทรัพยรวมของบริ
นบาท ตามลําดับ 

หรับป 2557 เม่ือ
ารเปล่ียนแปลงท่ีส
 จํากัด (มหาชน)

หรับป 2558 เมื
ายการท่ีดิน อาค
เทเลคอม จํากัด 
Cable ลดลง 39
58   

ละรายเทียบเทา

รายกา

สินทรพั

นเวียน 

ยการเทียบเทา 

คราว 

คารท่ีมีขอจํากัดใน

กผลการดําเนินงา
ทนหาผลตอบแทน
โครงขาย INTER
ถระดมทุนมาไดป
นไขของสัญญาส
ายเพ่ือชําระคาสินค

ทรัพยหมุนเวียนแล
 45 ตอรอยละ 
วียนจะมีแนวโนมที
ริษัท อินเตอรล้ิง

ริษัทฯ ณ วันท่ี 3
บ ซ่ึงคิดเปนอัตรา

อเทียบกับป 2556
สําคัญ คือ ท่ีดิน 
) เพ่ิมข้ึน 482.00

ม่ือเทียบกับป 255
คาร และอุปกรณ 
 (มหาชน) จํานว
98.30 ลานบาท

าเงินสด/เงินลง

าร 

พย 

นการใช 

านท่ีดีท่ีผานมาโดย
นในระยะส้ัน ซ่ึงแส
RLINK FIBER O
ประมาณ 386 ล
สนับสนุนทางการ
นคาตามเง่ือนไขขอ

ละสินทรัพยไมหมุ
 55 ในป 2557
ท่ีลดลง เน่ืองมา
งค เทเลคอม จํากั

31 ธันวาคม 25
าการเพ่ิมข้ึนรอยล

6  สินทรัพยรวม
 อาคาร และอุปก
0 ลานบาท และร

57 สินทรัพยรว
ณ  จากการลงทุน
วน 524.28 ล
ทเน่ืองจากงานโคร

งทุนช่ัวคราว/เงิ

ยตลอดของบริษัท
แสดงอยูในรายกา
OPTIC NETWO
ลานบาท ซ่ึงเงินดั
รเงินจากธนาคาร
องสัญญาสนับสน
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มนเวียนของกลุมกิ
7 และรอยละ 3
าจากการลงทุนใน
กัด (มหาชน)  

556 2557 แล
ละ 54.82 และร

มของบริษัทฯ เพ่ิม
กรณ โครงขาย 
รายไดคางรับงาน

วมของบริษัทฯ เพิ
นกอสรางโครงขา
ลานบาท และเกิ
รงการวิศวกรรม

งินฝากธนาคาร
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2256 

ลานบาท 

 

145.99 

126.09 

230.12 

502.2 

ษัทฯ ทําใหบริษัทฯ 
ารเงินลงทุนช่ัวคร

WORK ท่ัวประเทศ
ดังกลาวจํานวน 2
รพาณิชยแหงหน่ึ
นุนทางการเงินจา

กิจการในป 255
33 ตอรอยละ 6
นโครงการกอสร

ละ 2558 เทากับ
รอยละ 1.22 ในป

มข้ึน จํานวน 1,2
INTERLINK FI
นโครงการ Subm

พ่ิมข้ึนจํานวน 41
าย INTERLINK
กิดจากการลดลง
มขนาดใหญท่ีทําต

รท่ีมีขอจํากัดในก

นรวม สําหรับป

2

ลา

 
1

1

6

44

ฯ มีเงินสดหมุนเวีย
ราว อยางไรก็ต
ศ ซ่ึงตองใชเงินล
230.12 ลานบา
น่ึง(ป 2556 และ
ากธนาคารพาณิช

6 2557 และ 2
67 ในป2558 จ
รางโครงขาย IN

บ 2,201.54 ลา
ป 2557 และ 25

206.89 ลานบาท
IBER OPTIC N
marine Cable เ

1.42 ลานบาท ซึ
K FIBER OP
งของลูกหน้ีการค
ตอเน่ืองมาในป 2

การใช 

ปบัญชีส้ินสุดวันที

2557 

านบาท 

 

 
196.2 

78.88 

68.56 

43.64 

ยนคอนขางสูง โด
าม ต้ังแตป  25
ลงทุนคอนขางสูง 
าทแสดงในรายกา
ะ 2557) อยางไ
ชย  

2558  ดังน้ี รอ
จะสังเกตวาสัดส
NTERLINK F

านบาท 3,408.4
558 

ท หรือเพ่ิมข้ึนรอ
NETWORK ขอ
เพ่ิมข้ึน 427.14 

ซ่ึงเกิดจากการล
PTIC NETWO
คาและรายไดคาง
2556 และ 255

ท่ี 31 ธันวาคม

2558

ลานบา

 

304.8

118.4

- 

423.2

โดยบริษัทฯ มีนโย
555 เปนตนมาบริ
ง บริษัทฯ จึงไดทํ
ารเงินฝากธนาค
ไรก็ตาม จํานวนเ

อยละ 55 ตอรอย
สวนของสินทรัพย
FIBER OPTIC

43 ลานบาท และ

อยละ 54.82 โดย
องบริษัท อินเตอร
 ลานบาท 

ลงทุนเพ่ิมข้ึนอยาง
ORK ของบริษัท
งรับงานโครงการ
57 ไดแลวเสร็จใน

 

8 

าท 

 
87 

41 

28 

ยบายในการนําเงิน
ริษัทฯ ไดเร่ิมการ
ทําการออกหุนเพ่ิม
คารท่ีมีขอจํากัดใน
เงินดังกลาว ไดมี

ย
ย
C 

ะ  

ย
ร

ง
ท 
ร 
ใน

น
ร
ม
น
มี



 

 

(3) ลูกหน้ีการ

ลูกห
และ 2558 สา

ลูกหน้ีอายุ 0 

ลูกหน้ีอายุ มา

ลูกหน้ีอายุ มา

ลูกหน้ีอายุมาก

รวม 

หัก  คาเผ่ือห

ลูกหน้ีการคา

 

ลูกห
ลานบาท ตามลํ
ป 2558 มียอด
และบวกกับนโย

ระย
36.29 วัน ตา
60 วัน 

ลูกห
เรียบรอยแลว 

บริษั
ข้ึนจากการพิจา

(4) รายไดคา

 ราย
(Submarine C

 

 

 

 

รคา 

หน้ีการคาของบริ
ามารถจําแนกไดดั

รายกา

 - 3 เดือน 

ากกวา 3 เดือน 

ากกวา 6 เดือน 

กกวา 12 เดือน 

หน้ีสงสัยจะสูญ 

าสุทธิ 

หน้ีการคาของบริษ
ลําดับ โดยยอดลูก
ดลูกหน้ีการคาลด
ยบายของบริษัทฯที

ยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ี
ามลําดับ ซ่ึงระยะ

หน้ีอายุมากกวา 

ษัทฯ มีนโยบายต้ัง
ารณาฐานะและห

งรับจากธุรกิจวิ

ยไดคางรับจากธุร
Cable) ท่ีทําตอเนื

ริษัทฯ เม่ือพิจารณ
ดังน้ี 

าร 

- 6 เดือน 

- 12 เดือน 

 ข้ึนไป 

ษัทฯ ณ วันท่ี 3
กหน้ีการคาของบ
ดลงจากป 2557
ท่ีเขมงวดกับนโยบ

ล่ียของบริษัทฯ สํา
ะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย

6 เดือน - 12 เ

งคาเผ่ือหน้ีสงสัย
หลักประกันของลูก

วิศวกรรมและเ

รกิจวิศวกรรมโค
น่ืองมาในป 255

ณาแยกตามอายุห

1 ธันวาคม 255
บริษัทฯ มีแนวโนม
7 เน่ืองจากลูกหน้ี
บายการใหสินเช่ือ

าหรับปบัญชีส้ินสุ
ยดังกลาวอยูในร

เดือน ไดลดลงอย

ยจะสูญเทาจํานวน
กหน้ี โดยต้ังสํารอ

เงินประกันผลง

โครงการและเงิน
56 และ 2557 ได
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ยหน้ีท่ีคางชําระนับ

งบการเงนิ

31-ธ.ค.-56 

ลานบาท 

216.78 

7.72 

26.73 

10.98 

262.21 

(12.72) 

249.49 

56 2557 และ 2
มเพ่ิมสูงข้ึนในปในป
น้ีการคาของงานโ
อและการเก็บเงินจึ

สุดวันท่ี 31 ธันวา
ระดับปกติ เน่ืองจ

ยางมีสาระสําคัญ

นท่ีคาดวาจะเสียห
รองในอัตรารอยล

งานคางรับ 

นประกันผลงานค
ดแลวเสร็จในป 2

ับจากวันท่ีครบกํา

นรวม สําหรับป

31-

ลา

3

2

33

(1

32

2558 เทากับ 24
ป 2557 ซ่ึงสอด
โครงการวิศวกร
จึงทําใหบริษัทมียอ

าคม 2556 255
จากบริษัทฯใหเคร

ญ เน่ืองจากลูกห

หายจากการเรียก
ละ 100 สําหรับลู

คางรับลดลงเน่ือ
2558 

าหนดชําระ ณ ว

ปบัญชีส้ินสุดวันที

ธ.ค.-57 

านบาท 

02.78 

1.15 

22.94 

6.38 

33.25 

10.48) 

22.77 

49.49 ลานบาท 
ดคลองกับการเพ่ิม
รมขนาดใหญมีก
อดลูกหน้ีคางนาน

57 และ 2558 อ
รดิตการคากับลูก

หน้ีของธุรกิจวิศว

กเก็บเงินไมไดจาก
ลูกหน้ีท่ีมีอายุเกิน 

องจากงานโครง

วันท่ี 31 ธันวาค

ท่ี 31 ธันวาคม

31-ธ.ค.

ลานบา

282.9

5.95

2.38

6.73

298.0

(12.0

286.0

 322.77 ลานบา
มข้ึนของรายไดขอ
การแลวเสร็จและ
นลดลงเม่ือเทียบก

อยูท่ี 43.14 วัน 
กคาเปนระยะเวล

ศวกรรมโครงการ

ากลูกหน้ี โดยผลเ
น 120 วัน  

งการกอสรางระ

คม 2556 2557

 

-58 

าท 

98 

5 

8 

3 

04 

1) 

03 

าท และ 286.03
องบริษัทฯ โดยใน
ะเก็บเงินไดท้ังหมด
กับปกอน  

น 39.17 วัน และ
ลาประมาณ 30 

รไดชําระเงินเปนที

เสียหายน้ีประมาน

ะบบเคเบิลใตทะเล

7 

3 
ใน
ด

ะ 
- 

ท่ี

น

ล 



 

 

(5) สินคาคงเ

สินคาสําเร็จรู

สินคาระหวาง

รวม 

หัก คาเผ่ือสิน

สินคาคงเหลื

 

สินค
224.09 ลานบ
ตอความตองก
สินคาเฉล่ียของ
ตามลําดับ โดยที
มากเม่ือเทียบกับ

บริษั
สําหรับปบัญชีสิ
1.40 ลานบาท 
วาสินคาไดมีการ

(6) สินทรัพยห

สินท
จัดซ้ือและจัดจา

(7) เงินลงทุน

บจ. อี.เอส. อิ

บจ. สปริต เอ็

 

การ
จํากัด เปนหน่ึง

เหลือ 

รายกา

รป 

งทาง 

นคาลาสมัย 

ลือสุทธิ 

คาคงเหลือของบ
บาท ตามลําดับ บ
การของตลาดไดอ
งบริษัทฯ สําหรับ
ยท่ีระยะเวลาการข
ับป 2557 

ษัทฯ มีการสํารอ
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธั
ท และ 1.95 ลาน
รลาสมัยหรือเส่ือ

หมุนเวียนอื่น 

ทรัพยหมุนเวียนอื
างเพ่ือกอสรางโค

นท่ัวไป 

บริษัท 

อินเตอรเนช่ันแนล 

อ็นเทอรไพรซ  

รวม 

รลงทุนในบริษัทข
งในบริษัทผูรับจาง

าร 

บริษัทฯ ณ วันที
บริษัทฯ มีนโยบาย
อยางเหมาะสม โ
ับปบัญชีส้ินสุดวั
ขายเฉล่ียในป 25

องคาเผ่ือสินคาลา
ธันวาคม 2556 2
นบาท ตามลําดับ 
อมสภาพไปแลว 

อ่ืนของบริษัทฯ เพ
ครงขาย Interlin

ล (1991) ซื

ซื

ขางตน เปนการล
งผลิตตูใสอุปกรณ

ท่ี 31 ธันวาคม 
ยในการบริหารจั
โดยในการส่ังสินค
วันท่ี 31 ธันวาค
558 มีระยะเวลา

าสมัยสําหรับสินค
2557 และ 255
 ซ่ึงจํานวนเงินดัง

พ่ิมข้ึนอยางมีสาร
nk Fiber Optic 

ประเภทธุรกิจ

ซ้ือมาขายไป 

ซ้ือมาขายไป 

ลงทุนเพ่ือใชเปนช
ณคอมพิวเตอรแล
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งบการเงนิ

2556 

ลานบาท 

137.65 

30.65 

168.30 

1.36 

166.94 

2556 2557 แ
จัดการเก็บสินคาค
นคาแตละคร้ังบริษ
คม 2556 2557
าการขายท่ีเร็วข้ึน

คาท่ีเคล่ือนไหวช
58 บริษัทฯ มีกา
งกลาวเปนยอดขอ

าระสําคัญจากภา
 Network  

จ 
ห

  

ชองทางในการติด
ละส่ือสารโทรคมน

นรวม สําหรับป

2

ลา

19

2

2

2

และ 2558 เทา
คงเหลือท่ีมีประสิ
ษัทฯ จะใชระยะเ
7 และ 2558 เ
นเม่ือเทียบกับปกอ

า โดยพิจารณาต
ารต้ังสํารองคาเผื
องสินคาท่ีไมมีการ

าษีซ้ือของบริษัท 

จํานวนท่ีถือคร

หุน 

8,000 หุน 

5,000 หุน 

  

ดตอดําเนินธุรกิจ
นาคมใหแกบริษัท

ปบัญชีส้ินสุดวันที

2557 

านบาท 

92.99 

21.61 

214.6 

1.4 

213.2 

ากับ 166.94 ล
สทธิภาพ เพ่ือใหบริ
เวลาท้ังส้ินประม
เทากับ 46.99 ว
อน เน่ืองจากในป 

ตามสภาพของสิน
ผ่ือสินคาเส่ือมสภ
รเคล่ือนไหวมาเป

 อินเตอรล้ิงค เท

อง 

% 

10.00 

1.67 

  

จ โดย บริษัท อี.
ซ่ึงมีความสัมพันธ

ท่ี 31 ธันวาคม

2558

ลานบา

192.1

33.87

226.0

1.95

224.0

ลานบาท 213.2
บริษัทฯ มีสินคาสา
มาณ 1 เดือน ระ
วัน 57.42 วัน 
ป 2558 กิจการมี

สนคาท่ีลาสมัยหรือ
ภาพเปนจํานวนเงิน
ปนเวลานานเกินกว

ทเลคอม จํากัด 

ราคาทุน  (

2556 255

2.25 2.2

0.05 0.0

2.3 2.3

.เอส อินเตอรเน
นธกันมายาวนานจึ

 

8 

าท 

17 

7 

04 

5 

09 

0 ลานบาท และ
ามารถตอบสนอง
ะยะเวลาการขาย
 และ 50.73 วัน
มียอดขายท่ีสูงข้ึน

อเส่ือมสภาพจริง
น 1.36 ลานบาท
วา 1 ป และคาด

ท่ีเกิดข้ึนจากการ

(ลานบาท) 

57 2558 

25 2.25 

05 0 

3 2.25 

นช่ันแนล (1991)
จึงสามารถเจรจา

ะ 
ง
ย
น 
น

ง 
ท 
ด

ร

) 
า



 

ตอรองในสวนข
กิจการไปลงทุน

(8) ท่ีดิน อาค

ท่ีดิน อาคารแ

 

ณ ว
2,271.62 ล
NETWORK ท

(9) หน้ีสิน 

รวมหน้ีสินหมุน

รวมหน้ีสินไมห

รวมหน้ีสิน 

 

ณ ว
ลานบาท ตามลํ
รายการสําคัญ

-เงิน
เทากับ 552.43

-เจา
ตามลําดับ) 

-เจา
และ 198.95 ล

ซ่ึงห
วิศวกรรมขนาด

สําห

(10) สวนของ

ของสินเช่ือทางก
นไมมีปญหาดานก

คารและอุปกรณ

รายกา

และอุปกรณ  

วันท่ี 31 ธันวาคม
ลานบาท ตามลําด
ท่ัวประเทศ 

รายกา

มนเวียน 

หมุนเวียน 

วันท่ี 31 ธันวาคม
ลําดับ ซ่ึงหน้ีสินขอ
ญดังน้ี 

นกูยืมจากสถาบัน
3 ลานบาทและ 7

าหน้ีสัญญาเชาท

าหน้ีคากอสรางโค
ลานบาทตามลําดั

หากหักรายการขา
ดใหญ 2 โครงกา

หรับหน้ีสินไมหมุนเ

งผูถือหุน 

การคาและตนทุน
การเงินแตอยางใด

ณ 

าร 

คม 2556 2557 
ดับ โดยยอดท่ีเพ่ิม

าร 

คม 2556 2557 
องบริษัทฯ มีจําน

นการเงิน เพ่ือนําม
738.22 ลานบาท

ทางการเงิน(ธุรกิ

ครงขาย INTERL
ดับ) 

างตนแลวมูลคาห
ารท่ีทําตอเน่ืองม

เวียนจะประกอบด

นสินคาได ดังน้ันว
ด 

7 และ 2558 บริ
มข้ึน เน่ืองมาจาก

2

ลา

84

8

93

7 และ 2558 บริ
นวนท่ีเพ่ิมข้ึนอยาง

มาใชหมุนเวียนใน
ทตามลําดับ) 

กิจโทรคมนาคม) 

LINK FIBER O

หน้ีสินหมุนเวียนใน 
าจากป 2557 ได

ดวยรายการภาร
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วัตถุประสงคเพ่ือ

งบการเงนิ

2556 

ลานบาท 

726.74 

ริษัทฯ มีท่ีดิน อาค
กการท่ีบริษัทฯ ไ

งบการเงนิ

2556 

านบาท 

48.67 

82.97 

31.64 

ริษัทฯ มีหน้ีสินรว
งเปนนัยสําคัญจา

นโครงการ Interl

 (ณ 31 ธ.ค. 2

OPTIC NETWO

นป 2558 จะมีแน
ไดมีการแลวเสร็จ

ระผูกพันผลประโย

อใหเอ้ือตอการทํา

นรวม สําหรับป

25

ลาน

174

คารและอุปกรณอ
ไดมีการลงทุนกอ

นรวม สําหรับป

22

ลาน

1,48

43

1,92

วมเทากับ 931.6
ากป 2556 ซ่ึงเกิ

link Fiber Op

2557 และ 255

ORK (ณ 31 ธ

นวโนมท่ีลดลงเม่ือ
จในระหวางป 255

โยชนพนักงาน และ

าธุรกิจของบริษัท

ปบัญชีส้ินสุดวันที

557 

นบาท 

47.34 

อยูท่ี 726.74 ล
อสรางโครงขาย I

ปบัญชีส้ินสุดวันที

257 

นบาท 

87.35 

7.96 

25.31 

4 ลานบาท 1,92
กิดจากการลงทุน

ptic Network 

58 เทากับ 107.

.ค. 2557 และ 

อเทียบกับป 255
58 

ะหน้ีสินภาษีเงินได

ษัทฯ ท้ังส้ิน ท้ังน้ีที

ท่ี 31 ธันวาคม

2558

ลานบา

2,271.6

ลานบาท 1,747.3
INTERLINK F

ท่ี 31 ธันวาคม

25

ลาน

81

81

1,63

25.31 ลานบาท
นในธุรกิจโทรคมน

 (ณ 31 ธ.ค. 2

.17 ลานบาท 1

 2558 เทากับ 5

57 ซ่ึงเกิดจากงา

ดรอการตัดบัญชี

้ท่ีผานมา บริษัทที

 

8 

ท 

62 

34 ลานบาท และ
FIBER OPTIC

 

558 

นบาท 

6.22 

8.93 

35.15 

ท และ 1,635.15
นาคมโดยเกิดจาก

2557 และ2558

21.16 ลานบาท

519.27 ลานบาท

านโครงการธุรกิจ

ชี 

ท่ี

ะ 
C 

5 
ก

8 

ท

ท

จ



 

 ณ ว
1,814.70  ล
สูงข้ึนทุกป จาก
ชําระแลวท้ังส้ิน
เสนอขายหุนเพ่ิม
สูงข้ึนอยางมาก

 ในปบ
และ 87.26 ล
ของกําไรสุทธิข

 อัตร
รอยละ 16.16

การวิเคราะห

 บริษั
เทา ตามลําดับ 
Network ท่ัวป
ดวยการ ระดม

 (1) 

ในปบัญชีส้ินสุด
ลานบาท ตามล
จากการดําเนินง
ท่ีตอเน่ืองมาจา
ทํากําไรอยูท่ีรอ
ขางตน  

(2) 

ในปบัญชีส้ินสุด
ตามลําดับ โดย
การลงทุนในโคร

(3) 

ในปบัญชีส้ินสุด
ลานบาทตามลํา
โครงขาย Inter
ลานบาทตามลํา
จายเงินสดปนผ

 

 

วันท่ี 31 ธันวา
ลานบาท ตามลําด
กการทํากําไรท่ีสม
น 129.99 ลาน
พ่มทุนดังกลาวทําใ
ก 

บัญชีส้ินสุดวันท่ี 
ลานบาท ตามลําดั
ของงบการเงินเฉพ

ราผลตอบแทนผูถื
6 ตามลําดับ ซ่ึงอ

ะหสภาพคลอง

ษัทฯ มีอัตราสวน
บ โดยบริษัทมีอัตร
ประเทศ ในป 255
มทุนเพ่ิมทุนและกา

 กระแสเงิน

ดวันท่ี 31 ธันวา
ลําดับ ซ่ึงอยูในระ
นงานเพ่ิมข้ึนจากป
ากป 2556 ไดแล
อยละ 63.85 รอ

 

 กระแสเงิน

ดวันท่ี 31 ธันวา
ยกระแสเงินสดจา
รงการดังกลาวป

 กระแสเงิน

ดวันท่ี 31 ธันวาค
ําดับ โดยสวนใหญ
rlink Fiber Op
าดับโดยมีการจาย
ผลจํานวน 14.45

าคม 2556 25
ดับ โดยสวนของ
มํ่าเสมอของบริษัท
นบาทจากการจาย
ใหบริษัทสามารถร

 31 ธันวาคม 2
ดับ โดยคิดเปนอัต
พาะกิจการหลังหั

ถือหุนสําหรับปบัญ
อยูในระดับปกติท่ีบ

ง 

นสภาพคลองในปบ
ราสภาพคลองท่ีม
55 เปนตนมา ซ่ึง
ารขอการสนับสนุ

นสดจากกิจกรรม

าคม 2557 และ 
ะดับปกติของบริ
ป 2557 จํานวนม
ลวเสร็จทําใหสาม
อยละ 190.23 โด

นสดจากกิจกรรม

าคม 2557 และ 
ากการลงทุนสวน
ประมาณ 665.56

นสดจากกิจกรรม

คม 2557 และ 2
หญเปนเงินท่ีไดรับ
ptic Network ท
ยชําระดอกเบ้ียจํ
5 ลานบาท และ 

557 และ 2558
งผูถือหุนของบริษั
ทฯ โดยในป 255
ยหุนปนผลจํานวน
ระดมทุนไดจํานว

556 2557 และ
ตราการจายเงินป
หักสํารองตามกฎห

ญชีส้ินสุดวันท่ี 31
บริษัทฯ ไดควบคุม

บัญชีส้ินสุดวันท่ี 
่มีเสถียรภาพ ถึง
งตองใชเงินลงทุน
นุนทางการเงินจา

มดําเนินงาน 

 2558 บริษัทฯ 
ษัทฯ เน่ืองจากร
มากเน่ืองจากงาน
มารถเก็บเงินจากล
ดยในป 2558 อัต

มลงทุน 

 2558 บริษัทฯ 
นใหญใชไปในการก
6 ลานบาทและ  

มจัดหาเงิน 

2558 บริษัทฯ มี
บจากการสนับสนุ
ท่ัวประเทศ โดยใน
ํานวน 23.30 ล
7.33 
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58 บริษัทฯ มีสว
ษัทฯ ท่ีมีการปรับ
56 บริษัทฯ ไดทํา
น 9.99 ลานบา
วนประมาณ 386

ละ 2558 บริษัทฯ
ปนผลท่ีสมํ่าเสมอ
ฎหมาย 

1 ธันวาคม 255
คมไวและเปนไปตาม

 31 ธันวาคม 25
งแมวาบริษัทฯ ได
นจํานวนมาก แตบ
ากธนาคารพาณิช

 มีกระแสเงินสด
รายไดและกําไรสุท
นโครงการธุรกิจ
กลูกหน้ีการคาและ
ัตราสวนมีการเพ่ิม

 มีกระแสเงินสด
กอสรางโครงขาย
 842.17 ลานบา

มีกระแสเงินสดรับ
นุนทางการเงินจ
ในป 2557 และ 2
ลานบาทและ 39.3

สวนของผูถือหุน 
บตัวเพ่ิมข้ึนอยางต
าการเพ่ิมทุนจดทะ
าทและออกหุนสาม
6.39 ลานบาท 

ฯ จายเงินและหุน
อท่ีรอยละ 86.97

56 2557 และ 2
มกําไรสุทธิของบ

556 2557 และ
ดเร่ิมมีการลงทุน
บริษัทก็ไดมีการว
ชยแหงหน่ึง 

ดท่ีไดมาจากกิจกร
สทธิของบริษัทท่ีมี
จวิศวกรรมโครงก
ะรายไดคางรับงา
พ่ิมข้ึนจากปกอน เ

ดใชไปในกิจกรรม
ย INTERLINK 
าท ตามลําดับ 

บสุทธิในกิจกรรม
จากสถาบันการเงิ
2558 ไดรับเงินด
37 ลานบาทตาม

1,269.90 ลาน
ตอเน่ือง ซ่ึงมีสาเห
ะเบียนเปน 145 
มัญเพ่ิมทุนจํานว
 และสงผลใหสวน

นปนผลท้ังส้ิน 14
7 รอยละ 42.20

2558 เทากับรอย
บริษัทฯ ท่ีเติบโตข้ึน

ะ 2558 เทากับ 
นกอสรางโครงขา
างแผนปองกันคว

รรมดําเนินงาน 
มีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึ
การวางระบบเคเ
านโครงการไดท้ัง
เน่ืองจากงานโคร

มลงทุนสุทธิ 601
FIEBER OPTIC

มจัดหาเงินจํานวน
งินแหงหน่ึงสําหรั
ดังกลาวจํานวน 
มลําดับ โดยในป 2

นบาท 1,483.12
เหตุมาจากกําไรข
 ลานบาท โดยมีทุ
วน 20 ลานบาท
นของผูถือหุนของ

44.44 ลานบาท 
0 และรอยละ 4

ยละ 16.10 รอ
ข้ึนอยางตอเน่ือง 

 1.44 เทา 1.05
ขาย Interlink 
วามเส่ียงดานสภา

 168.67 ลานบา
ข้ึนโดยในป 2558
เบิลใตทะเล (Sub
งจํานวน อัตราส
รงการธุรกิจวิศว

1.29 ลานบาท 7
C NETWORK 

น 482.84 ลานบ
รับการลงทุนในโค
 528.28 ลานบ
2557 และ 255

2 ลานบาท และ
ของบริษัทฯ ท่ีเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนและ
ท ซ่ึงการออกและ
งบริษัทฯ ปรับตัว

 73.30 ลานบาท
41.10 ตามลําดับ

ยละ 15.35 และ

5 เทา และ 1.40
Fiber Optic
าพคลองดังกลาว

าท และ 667.71
8 มีกระแสเงินสด
bmarine Cable)
สวนเงินสดตอการ
วกรรมท่ีอธิบายไว

739.50 ลานบาท
ท่ัวประเทศ โดยมี

บาทและ 180.46
โครงการกอสราง
าท และ 185.78
58 บริษัทไดมีการ

ะ 
ม
ะ
ะ
ัว

ท 
บ 

ะ

0 
c 
ว

1 
ด
e) 
ร
ว

ท 
มี

6 
ง
8 
ร



 

 

 

 

แหลงท่ีมาขอ

(1) ความเห

บริษั
0.90 เทาตามล
การเงินของบริ
สงผลใหบริษัทต
ไมใหอัตราสวน
ล้ิงคตองดํารงอ

 

องเงินทุน 

หมาะสมของโคร

ษัทฯ มีอัตราสวน
ลําดับ ซ่ึงระดับข
ริษัทฯ ท่ีแข็งแกรง
ตองมีการจัดหาเ
นดังกลาวสูงข้ึน โ
อัตราสวนเงินกูยืม

รงสรางเงินทุน 

นหน้ีสินตอสวนขอ
ของอัตราสวนหน้ี
ง ถึงแมวากิจการ
เงินทําใหอัตราสว
โดยตามเง่ือนไขสั
ยืมสถาบันการเงิน

 

องผูถือหุน ณ วั
น้ีสินตอสวนของผู
รจะมีการลงทุนใ
วนหน้ีสินตอทุนอ
สัญญาการใหการ
นตอสวนของผูถือ
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วันท่ี 31 ธันวาค
ผูถือหุนยังอยูในร
ในโครงการกอสร
อาจสูงข้ึน แตบริษ
รสนับสนุนทางก
อหุนและเงิน 

คม 2556 2557
ระดับท่ีเหมาะสมต
รางโครงขาย Int
ษัทยังคงมีผลปร
ารเงินของสถาบั

7 และ 2558 เท
ตามท่ีบริษัทไดมีก
terlink Fiber O
ระกอบการท่ีดีและ
บันการเงินแหงหนึ

ทากับ 0.73 เทา
การควบคุมไว แส
Optic Network
ละมีการบริหารจัด
น่ึงไดกําหนดใหกล

า 1.30 เทา และ
สดงถึงสถานะทาง
k ท่ัวประเทศ ซ่ึง
ัดการเพ่ือควบคุม
ลุมบริษัทอินเตอร

ะ 
ง
ง
ม
ร



 
 

 

 

 

รายงานข

เสนอ ผูถือ

บริษัท อินเตอร

ขาพเจ
และของเฉพาะข
บริษัท ณ วันท่ี 
ของผูถือหุนรวม
ส้ินสุดวันเดียวกั

ความร
        ผูบริห
รับผิดชอบเก่ียว
เปนสาระสําคัญ
        ความ
        ขาพเจ
มาตรฐานการส
อยางสมเหตุสม
 การตร

งบการ
ขอเท็จจริงอันเป
การควบคุมภาย
กับสถานการณ
ความเหมาะสมข
นําเสนองบการ
 ขาพเ
         ความ
         ขาพเจ
ล้ิงค คอมมิวนิเ
ธันวาคม พ.ศ. 
ส้ินสุดวันเดียวกั
 

 
              

              

ของผูสอบ

อหุนและคณะกรร

รล้ิงค คอมมิวนิเค

จาไดตรวจสอบงบ
ของบริษัท อินเตอ
ท่ี 31 ธันวาคม พ
มและงบแสดงกา
กัน รวมถึงหมาย
รับผิดชอบของผ
หารเปนผูรับผิดชอ
วกับการควบคุมภ
ญไมวาจะเกิดจากก
มรับผิดชอบของ
จาเปนผูรับผิดชอบ
สอบบัญชี ซ่ึงกําห
มผลวางบการเงิน
รวจสอบรวมถึงก
รเงิน วิธีการตรว
ปนสาระสําคัญขอ
ยในท่ีเก่ียวของกับ
ณ แตไมใชเพ่ือวัตถุ
มของนโยบายการบ
รเงินโดยรวม 
เจาเช่ือวาหลักฐา
มเห็น 
เจาเห็นวางบการเ
เคช่ัน จํากัด (มห
 2558 และผลก
กัน โดยถูกตองตา

                

                

บบัญชีรับอ

รมการ 

คช่ัน จํากัด (มหา

บการเงินรวมและ
อรล้ิงค คอมมิวนิ
พ.ศ. 2558 และง
ารเปล่ียนแปลงสว
ยเหตุสรุปนโยบายก
ผูบริหารตองบก
อบในการจัดทําแล
ภายในท่ีผูบริหารพิ
กการทุจริตหรือขอ
งผูสอบบัญชี 
บในการแสดงควา
หนดใหขาพเจาปฏิ
นปราศจากการแส
การใชวิธีการตรว
วจสอบท่ีเลือกใชขึ
องงบการเงินไมว
บการจัดทําและกา
ถุประสงคในการแ
บัญชีท่ีผูบริหารใช

านการสอบบัญชีที

เงินรวมและงบกา
หาชน) และบริษัท
การดําเนินงานรวม
ามท่ีควรในสาระส

                

                

อนุญาต 

าชน)  

ะงบการเงินเฉพาะ
นิเคช่ัน จํากัด (ม
งบกําไรขาดทุนเบ็
วนของผูถือหุนเฉพ
การบัญชีท่ีสําคัญ
การเงิน 
ละการนําเสนองบ
พิจารณาวาจําเปน
อผิดพลาด 

ามเห็นตองบการ
ฏิบัติตามขอกําหน
สดงขอมูลท่ีขัดตอ
วจสอบเพ่ือใหไดม
ข้ึนอยูกับดุลยพินิจ
วาจะเกิดจากการ
ารนําเสนองบการ
แสดงความเห็นตอ
ใชและความสมเหต

ท่ีขาพเจาไดรับเพีย

ารเงินเฉพาะบริษั
ทยอย และของเฉพ
มและผลการดําเนิ
สําคัญตามมาตรฐ
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ะบริษัทของบริษัท
มหาชน) ซ่ึงประก
บ็ดเสร็จรวมและง
ฉพาะบริษัท และง
ญและหมายเหตุเรื

บการเงินเหลาน้ีโด
ปนเพ่ือใหสามารถจ

รเงินดังกลาวจาก
นดดานจรรยาบรร
อขอเท็จจริงอันเป
มาซ่ึงหลักฐานการ
จของผูสอบบัญชี
รทุจริตหรือขอผิด
รเงินโดยถูกตองต
อประสิทธิผลของ
หตุสมผลของประม

ยงพอและเหมาะส

ษัทขางตนน้ีแสดงฐ
ฉพาะของบริษัท อิ
นินงานเฉพาะบริษ
รฐานการรายงาน

         

 (นา

         ผูสอบบั

บริษ

    ก

ท อินเตอรล้ิงค ค
กอบดวยงบแสดงฐ
งบกําไรขาดทุนเบ็ด
งบกระแสเงินสดร
ร่ืองอ่ืน ๆ 

ดยถูกตองตามท่ีค
จัดทํางบการเงินที

กผลการตรวจสอ
รณ รวมถึงวางแ
ปนสาระสําคัญหรื
รสอบบัญชีเก่ียวก
ชี ซ่ึงรวมถึงการป
ดพลาด ในการปร
ตามท่ีควรของกิจ
งการควบคุมภาย
มาณการทางบัญ

สมเพ่ือใชเปนเกณ

ฐานะการเงินรวม
อินเตอรล้ิงค คอม
ษัท และกระแสเงิ
นทางการเงิน 

นางสาวอมรรัตน 

บัญชีรับอนุญาต 

ษัท ไพรซวอเตอรื

กรุงเทพมหานคร 

คอมมิวนิเคช่ัน จํา
ฐานะการเงินรวม
ดเสร็จเฉพาะบริษั
รวมและงบกระแส

ควรตามมาตรฐาน
ท่ีปราศจากการแ

บของขาพเจา ขา
แผนและปฏิบัติงา
รือไม 
กับจํานวนเงินและ
ประเมินความเส่ีย
ระเมินความเส่ียงด
จการ เพ่ือออกแบ
ยในของกิจการ ก
ญชีท่ีจัดทําข้ึนโดยผู

ณฑในการแสดงคว

มและฐานะการเงิน
มมิวนิเคช่ัน จํากัด
งินสดรวมและกระ

 เพ่ิมพูนวัฒนาสุข

ทะเบียนเลขท่ี 45

รืเฮาสคูเปอรส จํา

ร 26/2/2559 

ํากัด (มหาชน) แ
มและงบแสดงฐา
ษัท งบแสดงการเ
สเงินสดเฉพาะบริ

านการรายงานทา
แสดงขอมูลท่ีขัดต

าพเจาไดปฏิบัติงา
านตรวจสอบเพ่ือใ

ะการเปดเผยขอมู
ยงจากการแสดงข
งดังกลาว ผูสอบบ
บบวิธีการตรวจส
การตรวจสอบรว
ผูบริหาร รวมท้ัง

วามเห็นของขาพเ

ินเฉพาะบริษัทขอ
ัด (มหาชน) ณ ว
ะแสเงินสดเฉพาะ

ข) 
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ํากัด 

และบริษัทยอย 
านะการเงินเฉพาะ
เปล่ียนแปลงสวน
ริษัท สําหรับป

างการเงิน และ
ตอขอเท็จจริงอัน

านตรวจสอบตาม
ใหไดความเช่ือม่ัน

มูลใน 
ขอมูลท่ีขัดตอ
บัญชีพิจารณา
สอบท่ีเหมาะสม
วมถึงการประเมิน
งการประเมินการ

เจา 

องบริษัท อินเตอร
วันท่ี 31 
ะบริษัทสําหรับป

ะ

ม
น

น
ร

ร



 

ณ วันท่ี 31 ธ
บริษัท อินเตอ

 

สิน

สินทรัพยหมุนเ

เงินสดและรายก

เงินลงทุนระยะส้ั

ลูกหน้ีการคาและ
รายไดคางรับจา

เงินใหกูยืมระยะส

สินคาคงเหลือ สุ

เงินประกันผลงา

สินทรัพยหมุนเวีย

รวมสินทรัพยห

สินทรัพยไมหมุ

เงินฝากธนาคาร

เงินลงทุนในบริษั

เงินลงทุนระยะย

ทีดิน อาคารและ

สินทรัพยไมมีตัวต

สินทรัพยภาษีเงิน

สินทรัพยไมหมุน

รวมสินทรัพยไม

รวมสินทรัพย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธันวาคม 2558 
อรล้ิงค คอมมวิ

  

  

นทรัพย 

เวียน 

การเทียบเทาเงินสด 

ส้ัน 

ละลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 
ากงานธุรกิจ

ส้ันแกบริษัทยอย 

สุทธิ 

าน 

ียนอ่ืน 

หมุนเวียน 

มนเวียน 

รท่ีมีขอจํากัดในการใ

ษัทยอย สุทธิ 

ยาวอ่ืน 

ะอุปกรณ สุทธิ 

วตน 

นไดรอการตัดบัญชี 

นเวียนอ่ืน 

ไมหมุนเวียน 

 
วนิเคช่ัน จํากัด 

  

หมายเหตุ 

 7 

8 

9 

10 

30.6 

11 

 
12 

  

ใช 13 

14 

11 

15 

16 

 17 

- 

  

  

(มหาชน) และบ

 พ.ศ

304,87

118,40

311,91

69,27

224,09

21

117,81

1,146,600

2,25

227

5,09

14,862

9,42

2,303,251

3,449,852
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บริษัทยอย 

งบการเงินรว

ศ. 2558 

74,913.00 

07,033.00 

0,522.00 

77,955.00 

- 

94,381.00 

9,679.00 

5,955.00 

0,438.00 1,5

- 

- 

50,000.00 

71618041 1,

97,225.00 

62,002.00 

24,446.00 

1,714.00 1,8

2,152.00 3,4

วม 

พ.ศ. 2557

196,204,140.00

178,878,134.00

344,725,143.00

442,591,855.00

-

213,196,527.00

88,532,500.00

98,625,046.00

562,753,345.00

68,564,752.00

-

2,300,000.00

,747,336,868.00

3,164,879.00

18,493,798.00

5,817,447.00

845,677,744.00

408,431,089.00

หมายเหต

บาท 

งบ

7 พ.ศ.

0 177,935,

0 33,407,

0 231,289,

0 8,036,

- 850,000,

0 224,094,

0 

0 846,

0 1,525,609,2

0 

- 332,414,

0 2,250,

0 2325

0 6

0 8,589,

0 917,

0 577,283,

0 2,102,893,

ตุประกอบงบการเ

บการเงินเฉพาะบร

ศ. 2558 

5,494.00 1

7,033.00 1

,191.00 2

,786.00 4

,000.00 3

,381.00 2

- 

,315.00 

200.00 1,69

- 

,716.00 33

,000.00 

501557 23

610304 

,821.00 

7,510.00 

908.00 58

108.00 2,28

เงินเปนสวนหน่ึงข

ริษัท 

พ.ศ. 2557 

69,436,136.00 

78,878,134.00 

87,433,635.00 

14,561,333.00 

52,300,000.00 

01,392,898.00 

88,532,500.00 

5,710,443.00 

98,245,079.00 

- 

35,908,829.00 

2,300,000.00 

32,696,932.00 

591867 

14,373,521.00 

966,800.00 

86,837,949.00 

85,083,028.00 

ของงบการเงินน้ี 



 

 

ณ วันท่ี 31 ธ
บริษัท อินเตอ
 
 

หน้ีสินแ

หน้ีสินหมุนเวีย

เงินกูยืมระยะส้ัน

เจาหน้ีการคาแล

หน้ีสินตามสัญญ

 สวนท่ีจะถึงกําห

เงินกูยืมระยะยา

 สวนท่ีจะถึงกําห

ภาษีเงินไดนิติบุค

เงินรับลวงหนาธุ

หน้ีสินหมุนเวียนอื

รวมหน้ีสินหมุน

หน้ีสินไมหมุนเวี

หน้ีสินตามสัญญ

เงินกูยืมระยะยา

สํารองคาประกัน

หน้ีสินภาษีเงินได
ภาระผูกพันผลป
เกษียณอายุ 

รวมหน้ีสินไมหม

รวมหน้ีสิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธันวาคม 2558 
อรล้ิงค คอมมวิ

  

  

ละสวนของผูถือหุ

ยน 

นจากสถาบันการเงิน

ละเจาหน้ีอ่ืน 

ญาเชาการเงิน 

หนดชําระภายในหน่ึง

าวจากสถาบันการเงิ

หนดชําระภายในหน่ึง

คคลคางจาย 

ธุรกิจวิศวกรรม 

อ่ืน 

นเวียน 

วียน 

ญาเชาการเงิน สุทธิ 

าวจากสถาบันการเงิ

ันงานธุรกิจวิศวกรร

ดรอการตัดบัญชี สุท
ประโยชนพนักงานหล

หมุนเวียน 

 
วนิเคช่ัน จํากัด 

หม

หุน 

น 

งป สุทธิ 

งิน 

งป  

  

 

งิน สุทธิ 

รม 

ทธิ 
ลัง

  

  

(มหาชน) และบ

  

มายเหตุ 

18 

19 71

 
20 4

 
20 1

 
2

 

 
1

81

20     7

21   72

 
     

17      

22     1

818

1,635
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บริษัทยอย 

งบการเ

พ.ศ. 2558 

- 

19,619,218.00 

 
41,795,214.00 

 
15,339,589.00 

22,200,748.00 

- 

17,264,170.00 

6,218,939.00 

79,366,594.00  

22,879,200.00  

 2,227,791.00  

      4,635.00  

14,455,463.00  

8,933,683.00 

35,152,622.00 

งินรวม 

พ.ศ. 25

147,951,305

1,072,507,288

29,501,222

69,600,000

27,691,104

111,292,990

28,811,349

1,487,355,258

    77,664,418

  334,876,314

     3,806,436

     3,438,855

    18,171,718

437,957,741

1,925,312,999

หมายเหตุ

บาท 

ง

557 พ.ศ

5.00 

8.00 315,166

 
2.00 

 
0.00 

4.00 19,784

0.00 

9.00 7,68

8.00 342,632

8.00  

4.00  

6.00      1,977

5.00  

8.00    11,78

1.00 13,759

9.00 356,391

ตประกอบงบการเงิ

งบการเงินเฉพาะบ

ศ. 2558 

- 12

66,533.00 53

 
- 

 
- 

84,535.00 2

- 10

81,185.00 1

2,253.00 807

 -  

 -  

77,947.00      

 -  

81,527.00    1

9,474.00 19

1,727.00 826

งินเปนสวนหน่ึงขอ

บริษัท 

พ.ศ. 2557 

20,000,000.00 

37,423,864.00 

 
- 

 
- 

27,691,103.00 

06,467,500.00 

5,608,926.00 

7,191,393.00 

 -  

 -  

 3,806,436.00  

 -  

5,345,366.00  

9,151,802.00 

6,343,195.00 

องงบการเงินน้ี 



 

 

ณ วันท่ี 31 ธ
บริษัท อินเตอ
 

หน้ีสินและสว

สวนของผูถือหุ

ทุนเรือนหุน 

ทุนจดทะเบียน 

หุนสามัญจํานวน

มูลคาท่ีตราไวหุน

(31 ธันวาคม พ

หุนสามัญจํานวน

มูลคาท่ีตราไวหุน

ทุนท่ีออกชําระ
หุนสามัญจํานว
หุน 
มูลคท่ีตราท่ีไดรับ

(31 ธันวาคม พ

หุนสามัญจํานวน

ชําระเต็มมูลคาแ

สวนเกินมูลคาหุน

กําไรสะสม 

จัดสรรแลว - ส

ยังไมไดจัดสรร 

รวมสวนของบริ

สวนไดเสียท่ีไมมีอ

รวมสวนของผู

รวมหน้ีสินและ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธันวาคม 2558 
อรล้ิงค คอมมวิ

  

  

วนของผูถือหุน (ต

หุน 

น 362,479,447 ห

นละ 1 บาท 

พ.ศ.2557 :  

น 289,983,558 ห

นละ 1 บาท 

ะแลว 
วน 334,653,851

ับชําระหุนละ 1 บาท

พ.ศ.2557 :  

น 261,048,952 ห

แลวหุนละ 1 บาท 

น 

สํารองตามกฎหมาย 

ริษัทใหญ 

อาจควบคุม 

ผูถือหุน 

ะสวนของผูถือหุน 

 
วนิเคช่ัน จํากัด 

  

หมายเห

ตอ) 

 

 
หุน 

 

 

 
หุน 

 

 

 
1 

ท 
 

 
หุน 

 
23 

23 

 
 26 

 

 

 

 
   

(มหาชน) และบ

หตุ 

362,

     334,

     576,

       34,

     865,

  1,810,

        3,

   1,814,

3,449,8
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บริษัทยอย 

งบการเงินร

พ.ศ. 2558 

 

 

 

 

 

 
2,479,447.00 

 

 

 

 
4,653,851.00   

6,466,465.00   

 
4,816,666.00  

5,051,698.00   

0,988,680.00  

3,711,850.00   

4,700,530.00   

852,152.00 

รวม 

พ.ศ. 255

289,983,558.

   261,048,952.

   517,347,298.

    23,641,093.

   678,247,282.

1,480,284,625.

      2,833,465.

 1,483,118,090.

3,408,431,089.

บาท 

57 พ.

 

 

 

 

 

 
00 362,47

 

 

 

 
00     334,65

00     576,46

 
00      34,81

00     800,56

00  1,746,50

00  

00   1,746,50

00 2,102,893

งบการเงินเฉพาะ

.ศ. 2558 

 

 

 

 

 

 
79,447.00 2

 

 

 

 
53,851.00     2

66,465.00     5

 
16,666.00     

64,399.00     6

01,381.00  1,4

 -  

01,381.00   1,4

93,108.00 2,2

ะบริษัท 

พ.ศ. 2557 

 

 

 

 

 

 
289,983,558.00 

 

 

 

 
261,048,952.00 

517,347,298.00 

 
 23,641,093.00 

656,702,490.00 

458,739,833.00 

 - 

458,739,833.00 

285,083,028.00 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

  

 
  

  

  

  

  

 



 

 

สําหรับปสิ้นสุ
บริษัท อินเตอ

 

รายไดจากการข

รายไดจากธุรกิจ

รายไดจากการให

และพ้ืนท่ีดาตาเว็

รายไดจากการรั

รายไดอ่ืน 

รวมรายได 

ตนทุนจากการข

ตนทุนจากธุรกิจ

ตนทุนจากการให

ตนทุนจากการรั

คาใชจายในการข

คาใชจายในการบ

รวมคาใชจาย 

กําไรกอนตนทุน

คาใชจายภาษีเง

ตนทุนทางการเงิ

กําไรกอนคาใช

คาใชจายภาษีเงิน

กําไรสําหรับป 

กําไรขาดทุนเบ็

รายการท่ีจะไม

การวัดมูลคาใหม

กําไรเบ็ดเสร็จอื

กําไรเบ็ดเสร็จร

หมายเหตุประกอ

 
 

สดวันที ่31 ธันวา
อรลิง้ค คอมมิวนิ

ขาย 

จวิศวกรรม 

ใหบริการใหเชาวงจร

ว็นเตอร 

รับเหมาติดต้ังวงจรโ

ขาย 

จวิศวกรรม 

หบริการใหเชาวงจร

รับเหมาติดต้ังวงจรโค

ขายและบริการ 

บริหาร 

นทางการเงินและ

งินได 

งิน 

ชจายภาษีเงินได 

นได 

 

บ็ดเสร็จอืน่ 

มจัดประเภทรายก

มของภาระผูกพัน 

อื่นสําหรับงวดสุท

รวมสําหรับป 

อบงบการเงินรวมแล

 
าคม พ.ศ. 2558
นเิคช่ัน จํากดั (ม

ร 

โครงขาย 

รและ 

โครงขาย 

ะ 

ารใหม 

ทธิจากภาษี 

ละงบการเงินเฉพาะ

8  
มหาชน) และบริษ

 

หมายเหตุ 

1

3

 
(1,5

(5

(2

(2

(

(2,

 

28 

17 

ะบริษัทในหนา 14 ถึ
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ษัทยอย 
  

  

 
พ.ศ. 2558 

บาท 

1,974,018,448 

665,214,342 

293,989,002 

124,925,165 

20,842,235 

3,078,989,192 

509,777,086) 

(533,633,610) 

(214,305,305) 

(78,604,920) 

(247,764,797) 

(123,053,922) 

707,139,640) 

371,849,552 

(36,923,621) 

334,925,931 

(68,471,429) 

266,454,502 

5,706,574 

5,706,574 

272,161,076 

ถึง 73 เปนสวนหน่ึง

งบการเงินรวม

ปรับปรุงใหม

พ.ศ. 255

บา

1,634,840,26

811,869,87

114,809,15

115,727,83

11,970,56

2,689,217,69

(1,264,902,418

(651,193,843

(95,326,073

(81,942,307

(207,815,179

(111,909,997

(2,413,089,817

 
276,127,87

(14,613,066

261,514,80

(50,152,784

211,362,02

5,698,19

5,698,19

217,060,21

งของงบการเงินน้ี 

  

ม 

ม 

7 พ.ศ. 2

ท 

6 1,979,840

75 679,612

53 

4 

4 19,195

2 2,678,648

8) (1,514,995,

3) (567,991,

3) 

7) 

9) (201,640,

7) (107,402,

7) (2,392,028,

 
75 286,619

6) (7,423,

9 279,196

4) (55,684,

5 223,511

0 4,828

0 4,828

5 228,340

  

  งบการ

 
2558 

บาท 

0,759 

2,381 

- 

- 

5,397 

8,537 

,383) (

,021) 

- 

- 

,389) 

,089) 

,882) (2

 
9,655 

,633) 

6,022 

,564) 

1,458 

8,726 

8,726 

0,184 

  

รเงินเฉพาะบริษัท 

 
พ.ศ. 2557 

บาท 

1,643,948,532 

795,429,870 

- 

- 

12,827,769 

2,452,206,171 

1,271,055,182) 

(671,433,498) 

- 

- 

(182,479,052) 

(94,153,172) 

2,219,120,904) 

233,085,267 

(4,191,547) 

228,893,720 

(46,071,851) 

182,821,869 

5,941,743 

5,941,743 

188,763,612 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สําหรับปส้ินสุด
บริษัท อินเตอ
 

การแบงกําไร 

  - สวนท่ีเปนของ

  - สวนท่ีเปนของ

การแบงปนกําไรเบ็

  - สวนท่ีเปนของ

  - สวนท่ีเปนของ

กําไรตอหุน 

   กําไรตอหุนข้ันพ

   กําไรตอหุนปรับ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สดวันท่ี 31 ธันว
อรล้ิงค คอมมวิ

  

 

งบริษัทใหญ 

งสวนท่ีไดเสียท่ีไมมีอําน

บ็ดเสร็จรวม 

งบริษัทใหญ 

งไดเสียท่ีไมมีอํานาจคว

นพ้ืนฐาน (บาทตอหุน) 

ับลด (บาทตอหุน) 

วาคม 2558 
วนิเคช่ัน จํากัด 

หม

นาจควบคุม 

วบคุม 

 

(มหาชน) และบ

  

มายเหตุ 

29 

29 
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บริษัทยอย 

งบการ

พ.ศ. 2558 

  
265,576,117  

  
878,385  

  
266,454,502  

  
271,282,691  

  
878,385  

  
272,161,076  

0.8 

0.77 

รเงินรวม 

พ.ศ.

210,7

6

211,3

216,4

6

217,0

บาท 

. 2557 

  
739,487  

  
622,538  

  
362,025  

  
440,556  

  
619,659  

  
060,215  

0.65 

0.61 

งบการเงินเฉ

พ.ศ. 2558 

  
223,511,458  

  
  

223,511,458  

  
228,340,184  

  
  

228,340,184  

0.68 

0.64 

ฉพาะบริษัท 

พ.ศ. 25

182,821,

182,821,

188,763,

188,763,

557 

  
,869  

  
  

,869  

  
3,612  

  
  

3,612  

0.56 

0.53 



 

 

สําหรับปส้ินสุด

บริษัทอินเตอร

 

  

  

ยอดคงเหลือ ณ 
ธันวาคม 2558 

ตามท่ีรายงานไวเดิม

ผลกระทบจากรายก
กอน 

ตามท่ีรายงานไวใหม

การเปล่ียนแปลงในส
หุนสําหรับป 
สวนของสวนไดเสีย
ควบคุมเพ่ิมข้ึน 

   จากการลงทุนใน

เพ่ิมทุนในหุนสามัญจ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

หุนปนผล 

เงินปนผล 

สํารองตามกฎหมาย

กําไรเบ็ดเสร็จรวมส
(ปรับปรุงใหม) 
ยอดคงเหลือ ณ 
ธันวาคม 2558 

หมายเหตุประกอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดวันท่ี 31 ธันว

รล๊ิงค คอมมิวนิ

  

หมา
เหต

  
วันท่ี 31 

ม 

การปรับปรุงป
3

ม 

สวนของผูถื

ยท่ีไมมีอํานาจ

นบริษัทยอย 

จากการแปลงสภาพ
 

2

2

ย 2

สําหรับป 

วันท่ี 31 

บงบการเงินรวมและง

วาคม 2558 

นิเคช่ัน จํากัด (ม

าย
ตุ 

ทุนเรือนหุน 

ท่ีออกชําระ
แลว 

บาท 

12,994,54

3.1  

 129,994,54

 

 

 
 

1,059,570

25 129,994,84

25  

26  

 
 

 261,048,952

งบการเงินเฉพาะบริษ

มหาชน) และบร

สวนข

 สวนเกิน  

 มูลคาหุน  

บาท 

 
   

1  
 

507,808,168 

 -   - 

   
1  

 
507,808,168 

  

  

 -   - 

   
0  

 
9,539,130 

1   - 

 -   - 

 -   - 

 -   - 

  
2  

 
517,347,298 
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บริษัทยอย 

ของผูถือหุนบรษิัทใหญ

 สํารองตาม 

 กฎหมาย  

บาท 

 
   

8  14,500,0

  

   
8  14,500,0

 

 

  

   
0  

  

  

         9,141,0

  

   
8   23,641,0

3 เปนสวนหนึ่งของงบ

  

ญ 

 กําไรสะสม  

   ท่ียังไ

  จัดส

บาท

 
   

000  618

 -      (3,

   
000  615

 

 

 -  

 -  

 -  (129,

 -  (14,

093  ( 9,

 -  
216

   
093   679

บการเงินนี ้

มได  
 รวมส

สรร  

ท 

 
   

8,659,008  

271,322)   

   
5,387,686  

 

 

 -  

 -         

,994,841)  

,445,026)   (1

,141,093)  

   
6,440,556  

  
9,247,282  1

สวนของผูถือหุน
รายใหญ  

 

บาท 

 
   

1,270,961,717  

   (3,271,322)  

   
1,267,690,395  

 

 

 -  

    10,598,700  

 -  

14,445,026)  

 -  

   
 216,440,556  

   
1,480,284,625  

  

 สวนไดเสียที
ไม  

 มีอํานาจ
ควบคุม  

บาท 

 
   

2,213,731   

 -  

   
2,213,731  

 

 
   

75  

 -      

 -  

 -  

 -  

   
619,659  

   
2,833,465   

 รวม  

บาท 

 
   

 1,273,175,448  

   (3,271,322) 

   
1,269,904,126  

 

 
   

75  

    10,598,700  

 -  

( 14,445,026)  

 -  

   
217,060,215  

  
1,483,118,090  



 

 

 

สําหรับปส้ินสุด

บริษัทอินเตอร

  

ยอดคงเหลือ ณ 
2558 

ตามท่ีรายงานไวเดิม

ผลกระทบจากรายก

ตามท่ีรายงานไวใหม

การเปลี่ยนแปลงใ
ป 
เพ่ิมทุนในหุนสามัญจ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

หุนปนผล 

เงินปนผล 

สํารองตามกฎหมาย

กําไรเบ็ดเสร็จรวมส

ยอดคงเหลือ ณ 
2558 

หมายเหตุประกอบ

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ดวันท่ี 31 ธันว

รล๊ิงค คอมมิวนิ

  

วันท่ี 31 ธันวาคม 

ม 

การปรับปรุงปกอน 

ม 

ในสวนของผูถืหุนสําห

จากการแปลงสภาพ
 

ย 

สําหรับป  

วันท่ี 31 ธันวาคม 

บงบการเงินรวมและง

วาคม 2558 

นิเคช่ัน จํากัด (ม

  

หมาย
เหตุ 

ท

ที

  

2

3.1 

 2
หรบั

 

24 

25 

25 

26 

 

 33

งบการเงินเฉพาะบริษ

มหาชน) และบร

ทุนเรือนหุน  

ท่ีออกชําระ
แลว 

 

บาท 

   
261,048,952  5

 -  

   
261,048,952  5

 
   

7,633,121  5
   

65,971,778  

 

 

  

   
34,653,851  57
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บริษัทยอย 

สวนของผูถือหุบบริษ

 สวนเกิน   สาํ

 มูลคาหุน   กฎ

บาท 

 
   

17,347,298  23,

 -  

   
17,347,298  23,

 
   

59,119,167  

 -  

 

 11,

  

   
76,466,465  34,8

3 เปนสวนหนึ่งของงบ

  

ษัทใหญ 

 กําไรสะสม  

รองตาม   ท่ียั

กฎหมาย   จดั

บาท บ

 
   

641,093  689

 -  (11,4

   
641,093  678

 

 -  

 (65,9

 (7,3
   

175,573  (11,

  
271

   
816,666  865,

บการเงินนี ้

 

ยังไมได  
 รวมส
ถือหุน

ดสรร  

บาท บ

 
   

9,716,297  1,491

469,015)  (11,4

   
8,247,282  1,480

 

 -  
66

 
971,778)  

 
330,924)  (7,3

 
175,573)  

   
,282,691  271

   
,051,698  1,810,

สวนของผู
นรายใหญ  

 สวนไ
ท่ีไ

 มีอาํ
ควบ

บาท บา

 
   

1,753,640  2,83

,469,015)  

   
0,284,625  2,83

 
   

6,752,288  

 
 

,330,924)  

 
   

1,282,691  87
  

0,988,680  3,71

  

ไดเสีย
ไม  

านาจ
บคุม  

 รวม

าท บาท

 
   

33,465  1,494,58

 -  (11,469

   
33,465  1,483,11

 

 -  
66,75

 

 (7,330

 
   

78,385  272,16
   

1,850  1,814,70

ม  

ท 

 
   

87,105  

9,015)  

   
18,090  

 
   

52,288  

 
 

0,924)  

 
   

61,076  
  

00,530  



 

 

 

 

 

บริษัท อินเตอ
สําหรับปส้ินสุด

 

 

 

 
ยอดคงเหลือ ณ
การเปล่ียนแปลง
ผูถือหุนสําหรับป
เพ่ิมทุนในหุนสามัญ

หุนปนผล 

เงินปนผล 

สํารองตามกฎหม

กําไรเบ็ดเสร็จรวม

ยอดคงเหลือ ณ

 
ยอดคงเหลือ ณ
การเปล่ียนแปลง
ผูถือหุนสําหรับป
เพ่ิมทุนในหุนสามัญ

หุนปนผล 

เงินปนผล 

สํารองตามกฎหม

กําไรเบ็ดเสร็จรวม

ยอดคงเหลือ ณ

หมายเหตุประกอบ

อรล้ิงค คอมมิว
สดวันท่ี 31 ธันว

ณ วันท่ี 1 มกราคม
งในสวนของ 
ป 
ญจากการแปลงสภา

มาย 

มสําหรับป 

ณ วันท่ี 31 ธันวาค

ณ วันท่ี 1 มกราคม
งในสวนของ 
ป 
ญจากการแปลงสภา

มาย 

มสําหรับป 

ณ วันท่ี 31 ธันวาค

บงบการเงินรวมและ

วนิเคช่ัน จํากัด 
วาคม พ.ศ. 255

ม พ.ศ. 2557 

าพใบสําคัญแสดงสิท

คม พ.ศ. 2557 

ม พ.ศ. 2558 

าพใบสําคัญแสดงสิท

คม พ.ศ. 2558 

ะงบการเงินเฉพาะบริ

(มหาชน) 
58      

หมายเหตุ 

 
12

 
ทธิ 

25 12

25 

26 

26

26

 
ทธิ 24 

25 6

25 

26 

33
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 ทุนท่ีออก
และ 

ชําระแลว 

 บาท 

 
29,994,541 

 
1,059,570 

29,994,841 

- 

- 

- 

 
61,048,952 

 
61,048,952 

 
7,633,121 

65,971,778 

- 

- 

- 

 
34,653,851 

 73 เปนสวนหน่ึงข

 

  

 
 สวนเกินมูลคา

หุน 
บาท 

 
507,808,168 

9,539,130 

- 

- 

- 

- 

 
517,347,298 

 
517,347,298 

59,119,167 

- 

- 

- 

- 

 
576,466,465 

ของงบการเงินน้ี 

งบการเงินเฉ
บ

จัดสรรแล

สํารอง
กฎห

 
14,500,

 

9,141,

23,641,

23,641,

 

11,175,

34,816,

    

ฉพาะ
บริษัท 

  

กําไรส

ลว - 

งตาม
หมาย 

ยังไมได

บาท 

0,000 621,5

 
- 

- (129,99

- (14,44

,093 (9,14

- 188,7

 
,093 656,7

 
,093 656,7

 
- 

- (65,97

- (7,33

5,573 (11,17

- 228,3

 
6,666 800,5

  

 

  

สะสม 

 

ดจัดสรร สวน

บาท 

519,838 1,2

- 

94,841) 

45,026) (1

41,093) 

763,612 18

 
702,490 1,45

 
702,490 1,45

- 6

71,778) 

30,924) (

75,573) 

40,184 22

 
564,399 1,74

  

  

รวม 

นของผูถือหุน 

บาท 

73,822,547 

10,598,700 

- 

14,445,026) 

- 

88,763,612 

 
58,739,833 

 
58,739,833 

66,752,288 

- 

(7,330,924) 

- 

28,340,184 

 
746,501,381 



 

สําหรับปส้ินสุด
บริษัท อินเตอ

 

 

 

 
กระแสเงินสดจาก

กําไรกอนคาใชจายภ

รายการปรับปรุงกํา

   จากกิจกรรมดํา

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุประกอบง

สดวันท่ี 31 ธันว
อรล้ิงค คอมมวิ

 

 

 

 
กกิจกรรมดําเนินงาน 

ภาษีเงินไดสําหรับป 

าไรกอนคาใชจายภาษีเงิ

าเนินงาน 

- คาเส่ือมราคาและ

- ตัดจําหนายคาใชจ

- กําไรจากการขาย

- ขาดทุนจากการตั

- ขาดทุน (กําไร) จ

- หน้ีสงสัยจะสูญ (

- หน้ีสูญ 

- ขาดทุนจากการตั

- คาเผ่ือสินคาลาสม

- ขาดทุนจากการด

- สํารองคาสงเสริม

- สํารองคาประกัน

- ดอกเบ้ียรับ 

- ตนทุนทางการเงิน

- คาใชจายผลประโ

กระแสเงินสดกอนก

และหน้ีสินดําเนินงา

การเปล่ียนแปลงขอ

- ลูกหน้ีการคาและล

- รายไดคางรับจาก

- สินคาคงเหลือ 

- เงินประกันผลงาน

- สินทรัพยหมุนเวีย

- สินทรัพยอ่ืน 

- เจาหน้ีการคาและ

- เงินรับลวงหนาธุร

- หน้ีสินหมุนเวียนอ่ื

เงินไดมาจากการดํา

- จายภาษีเงินได 

เงินสดสุทธิไดมาจ

งบการเงินรวมและงบกา

วาคม 2558 
วนิเคช่ัน จํากัด 

 

งินไดเปนเงินสดสุทธิ 

ะคาตัดจําหนาย 

จายจายลวงหนา 

ยอาคารและอุปกรณ 

ตัดจําหนายอาคารและอุป

จากอัตราแลกเปล่ียนท่ียั

(กลับรายการ) 

ตัดจําหนายสินคาคงเหลือ

สมัย 

ดอยคาเงินลงทุนในบริษัท

มการขาย (กลับรายการ

นงานธุรกิจวิศวกรรม (ก

น 

โยชนพนักงานหลังเกษียณ

การเปล่ียนแปลงของสิน

าน 

องสินทรัพยและหน้ีสินดํา

ะลูกหน้ีอ่ืน 

กงานธุรกิจวิศวกรรม 

น 

ยนอ่ืน 

ะเจาหน้ีอ่ืน 

รกิจวิศวกรรม 

อ่ืน 

าเนินงาน 

จากกิจกรรมดําเนินงา

ารเงินเฉพาะบริษัทในหน

(มหาชน) และบ

ปกรณ 

ยังไมเกิดข้ึน 

อ 

ทยอย 

ร) 

กลับรายการ) 

ณอายุ 

นทรัพย 

าเนินงาน 

าน 

นา 14 ถึง 73 เปนสวน
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บริษัทยอย 

พ.ศ. 25
บ

334,925,9

111,978,9

12,121,

(23,3

7,082,4

(33,585,8

1,532,

480,2

28,

543,4

3,358,4

(1,578,6

(1,750,5

36,923,6

3,412,6

 
475,448,

50,613,4

373,313,9

(11,469,4

88,312,8

(19,481,3

(3,606,9

(87,391,9

(111,292,9

(11,547,1

742,899,0

(75,186,5

667,712,4

นหน่ึงของงบการเงินน้ี 

  งบการเงินร

 
ปรับปรุง

558 พ.ศ. 25
บาท บ

 
931 261,514,8

 

 
963 69,743,4

124 10,893,6

363) (1,147,0

495 1,829,5

892) 29,525,4

138 (2,235,1

263 3,020,0

139 

490 36,3

- 

402 (164,0

645) 2,378,

572) (2,870,5

621 14,613,0

682 3,068,9

 
776 390,206,8

 
426 (116,038,6

900 21,986,5

483) (46,296,9

821 (84,032,5

334) (48,305,6

999) (3,221,6

914) 194,772,0

990) (79,207,0

178) 2,331,8

025 232,194,9

570) (63,524,9

455 168,670,0

รวม 

งใหม 

557 พ.ศ. 25
บาท บ

 
809 279,196,0

 

 
482 23,942,3

621 5,823,7

063) (23,3

525 39,7

482 (33,461,8

33) 812,

054 480,2

- 28,

384 543,4

- 3,494,

000) 3,358,4

176 (1,828,4

530) (11,749,1

066 7,423,6

962 2,472,0

 
835 280,551,2

 
672) 88,888,8

538 406,524,5

934) (23,273,1

500) 88,532,5

613) 4,938,8

603) 49,2

059 (231,551,5

010) (106,467,5

894 (7,927,7

994 500,265,4

975) (59,014,6

019 441,250,8

  
งบการ

เฉพาะบร

 
558 พ.ศ. 25
บาท 

 
022 228,893,

 

 
310 25,873,

711 6,246,

363) (1,147,0

764 28,

803) 33,652,

140 (2,235,1

263 3,020,

139 

490 36,

113 

402 (164,0

489) 2,378,

144) (4,037,7

633 4,191,

069 2,416,

 
257 299,151,

 
823 27,354,

547 52,772,

111) (34,493,3

500 (84,032,5

869 (509,9

292 228,

519) (5,810,7

500) (84,032,5

740) 2,621,

418 173,248,

614) (50,147,7

804 123,101,

รเงิน
ริษัท 

 
557 
บาท 

 
720 

 

 
009 

198 

063) 

138 

175 

133) 

054 

- 

384 

- 

000) 

176 

710) 

547 

472 

967 

 
529 

060 

305) 

500) 

969) 

336 

762) 

500) 

044 

900 

746) 

154 



 

สําหรับปส้ินสุด
บริษัท อินเตอ

 

 

 

 
กระแสเงินสดจาก

เงินสดรับจากเงินฝา

เงินสดรับจาก(จายซื

เงินสดรับจากเงินให

เงินสดจายใหกูยืมแก

เงินสดรับจากการข

เงินสดจายซ้ือท่ีดิน 

เงินสดจายซ้ือสินทรั

เงินสดรับจากเงินให

เงินสดรับจากการข

เงินสดจายเพ่ือลงทุ

เงินสดรับจากดอกเ

เงินสดสุทธิใชไปใน

กระแสเงินสดจาก

เงินสดจายคืนหน้ีสัญ

เงินสดรับจากเงินกูยื

เงินสดจายคืนเงินกูยื

เงินสดรับจากเงินกูยื

เงินสดจายคืนเงินกูยื

เงินสดรับจากการเพิ

เงินสดรับจากการล

จายเงินปนผล 

จายดอกเบ้ีย 

เงินสดสุทธิไดมาจ

เงินสดและรายกา

ยอดคงเหลือตนป 

ยอดคงเหลือปลาย

หมายเหตุประกอบง

 

 

 

 
 

 

สดวันท่ี 31 ธันว
อรล้ิงค คอมมวิ

กกิจกรรมลงทุน 

ฝากธนาคารท่ีมีขอจํากัด

ยซ้ือ)เงินลงทุนระยะส้ัน 

หกูยืมแกบริษัทยอย 

แกบริษัทยอย 

ขายอาคารและอุปกรณ 

 อาคารและอุปกรณ 

รัพยไมมีตัวตน 

หกูยืมแกพนักงาน 

ขายเงินลงทุนระยะยาวอื

ทนในบริษัทยอย 

เบ้ียรับ 

นกิจกรรมลงทุน 

กกิจกรรมจดัหาเงิน 

ญญาเชาการเงิน 

ยืมระยะส้ันจากสถาบันก

ยืมระยะส้ันจากสถาบันก

ยืมระยะยาวจากสถาบัน

ยืมระยะยาวจากสถาบัน

พ่ิมทุนจากการแปลงสภ

ลงทุนในบริษัทยอยของผู

จาก (ใชไปใน) กิจกรร

ารเทียบเทาเงินสดเพิ่ม

ยป 

งบการเงินรวมและงบกา

วาคม 2558 
วนิเคช่ัน จํากัด 

ดในการใช 

 

อ่ืน 

การเงิน 

การเงิน 

นการเงิน 

นการเงิน 

ภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ผูถือหุนสวนนอย 

รมจัดหาเงิน 

มขึ้นสุทธิ 

ารเงินเฉพาะบริษัทในหน

(มหาชน) และบ

นา 14 ถึง 73 เปนสวน
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บริษัทยอย 

 

 

 
หมายเหตุ 
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นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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74,913 196,20

  

งินรวม 

ปรุงใหม 

2557 พ.ศ. 2
บาท 
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8,621) (28,051
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- 
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26,314 

- 
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75 

5,026) (7,330

4,835) (7,423

41,963 (60,265

18,120 8,49

86,020 169,43
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งบก

เฉพาะ
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- 
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0,000) 

61,136 1,14
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- 
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89,388 10,59
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0,924) (14,445

3,633) (5,268
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35,494 169,43

การเงิน
ะบริษัท 

 
2557 

บาท 

 
- 

1,423) 

0,000) 

- 

49,860 

2,433) 
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99,500 
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9,925) 

67,545 
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- 

00,000 

- 

- 

- 

98,700 
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5,026) 
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สําหรับปส้ินสุด
บริษัท อินเตอ

 

    

  

  

  
รายการท่ีมิใชเ

 
- เ

 
- เ

 
- ซื

 
- ซื

 
- ลู

 

สดวันท่ี 31 ธันว
อรล้ิงค คอมมวิ

งินสด 

เจาหน้ีจากการซ้ือท่ีดิ

เจาหน้ีจากการซ้ือสิน

ซ้ืออุปกรณภายใตสัญ

ซ้ือสินทรัพยไมมีตัวต

ลูกหน้ีจากการขายที

วาคม 2558 
วนิเคช่ัน จํากัด 

ดิน อาคารและอุปก

สนทรัพยไมมีตัวตน 

สัญญาเชาการเงิน 

ตนภายใตสัญญาเชา

ท่ีดิน อาคารและอุปก

(มหาชน) และบ

กรณ 

าการเงิน 

กรณ 
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บริษัทยอย 

  

พ.ศ. 25

241,195,

2,026,

47,113,

งบการเงิ

 
ปรับปร

558 พ.ศ. 2
บาท 

 
,238 519,26

,600 

,148 74,90
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- 

งินรวม   

รุงใหม 

2557 พ.ศ.
บาท 
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8,254 

6,137 

- 

ง
เฉพ
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- 

- 

- 59

งบการเงิน
พาะบริษัท 

 
ศ. 2557 

บาท 

 
- 

- 

- 

- 

9,015,345 
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สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
บริษัท อินเตอรล้ิงค คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
  
1.  ขอมูลท่ัวไป 

บริษัท อินเตอรล้ิงค คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงจัดต้ังข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยูตามท่ีได
จดทะเบียนไว คือ เลขท่ี 48 ซอยรุงเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

บริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือวัตถุประสงคในการรายงานขอมูลจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทยอยวา 
“กลุมบริษัท” 

การประกอบธุรกิจหลักของกลุมบริษัท คือ เปนผูนําเขาและจัดจําหนายสายสัญญาณคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสารการรับเหมาออกแบบและติดต้ังระบบขายสายสัญญาณ และระบบเครือขาย (Network and cabling system) สําหรับคอมพิวเตอร
และส่ือสารโทรคมนาคม รวมถึงการใหบริการเชาวงจรส่ือสารความเร็วสูงและใหบริการเชาพ้ืนท่ีดาตาเซ็นเตอร 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 
 

2.  นโยบายการบัญชี 
 
นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญท่ีใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังตอไปน้ี 
 

2.1   เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทยภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 

2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย   

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงินยกเวน
เร่ืองท่ีอธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับตอไป 

การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย กําหนดใหใชประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญและการใช
ดุลยพินิจของผูบริหารซ่ึงจัดทําข้ึนตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทไปถือปฏิบัติ รวมท้ังกําหนดใหตองเปดเผยขอมูลเร่ือง
การใชดุลยพินิจของผูบริหาร หรือความซับซอน หรือขอสมมติฐานและประมาณการท่ีมีนัยสําคัญตองบการเงินตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 4 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทําข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเปนภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขัดแยง
กันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกัน  ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก 

นโยบายการบัญชีท่ีใชในการจัดทํางบการเงินเปนนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีท่ีใชในการจัดทํางบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2557 ยกเวนนโยบายการบัญชีใหม ซ่ึงนํามาปฏิบัติต้ังแต วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ตามท่ีไดอธิบายใน 
หมายเหตุฯ ขอ 2.2.1 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงและ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (รวมเรียกวา “มาตรฐานการบัญชี”)  
 
2.2.1 มาตรฐานการบัญชีซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมตนในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 และกลุมบริษัท 
ไดนํามาใชปฏิบัติแลว 
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ก) กลุมมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางมีสาระสําคัญและมีผลกระทบตอกลุมบริษัท มีดังตอไปน้ี 

 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองผลประโยชนของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองเงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองงบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 10 เร่ืองงบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 11 เร่ืองการรวมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 12 เร่ืองการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 13 เร่ืองการวัดมูลคายุติธรรม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 14 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ืองขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนดเงินทุน 
ข้ันตํ่าและปฏิสัมพันธของรายการเหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับ 
ท่ี 19 เร่ืองผลประโยชนของพนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบับท่ี 20 

เร่ืองตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 

 
กลุมบริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังกลาวขางตนแลวต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 โดยการปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การบัญชีดังกลาวขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินท่ีนําเสนอ ยกเวนการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินฉบับท่ี 13 เร่ืองการวัดมูลคายุติธรรม ซ่ึงมีผลกระทบเฉพาะตอการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินเทาน้ัน ตามท่ีแสดงไว
ในหมายเหตุฯ ขอ 31.1 

นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 
ข) กลุมมาตรฐานการบัญชีท่ีเปล่ียนแปลงอยางไมมีสาระสําคัญและไมมีผลกระทบตอกลุมบริษัท มีดังตอไปน้ี 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองสินคาคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองงบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองนโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ ทางบัญชีและ 

ขอผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองสัญญากอสราง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองสัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองรายได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูล 

เก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 

ตางประเทศ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองตนทุนการกูยืม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองกําไรตอหุน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยอาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองสินทรัพยไมมีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 2 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ืองการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ืองการรวมธุรกิจ  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5  
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ืองสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 6     
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ืองการสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 8 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ืองสวนงานดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 10  
 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ืองความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความเก่ียวของอยาง     
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 15  
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ืองสัญญาเชาดําเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 25  
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ืองภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผู 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27  
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ืองการประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําข้ึนตามรูปแบบ กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29  
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ืองการเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 31  
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ืองรายได - รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 32  
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ืองสินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ืองการเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ
หน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 4 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ืองการประเมินวา ขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ืองสิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการ
ปรับปรุง     

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ืองการปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 
(ปรับปรุง       2557) เร่ืองการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ท่ีเงินเฟอรุนแรง 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ืองงบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ืองขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ืองโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ืองสัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 17 
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ืองการจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 18  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ืองการโอนสินทรัพยจากลูกคา 

 
2.2.2 มาตรฐานการบัญชีซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมตนในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และกลุมบริษัทมิได

นํามาใชปฏิบัติกอนวันถือปฏิบัติ 
 

ก) กลุมมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางมีสาระสําคัญ มีดังตอไปน้ี 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองผลประโยชนของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองสินทรัพยไมมีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองเกษตรกรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองสัญญาประกันภัย 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองสวนงานดําเนินงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 
2558) 

เร่ืองงบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 
2558) 

เร่ืองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 
2558) 

เร่ืองการวัดมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 21 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ืองเงินท่ีนําสงรัฐ 

ผูบริหารของกลุมบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบท่ีอาจจะมีจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังกลาวขางตน 
การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของมาตรฐานการบัญชีแตละฉบับมีดังตอไปน้ี 
       มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ไดกําหนดใหมีความชัดเจนข้ึนเก่ียวกับการปรับราคา
ตามบัญชีกอนหักคาเส่ือมราคาสะสม และคาเส่ือมราคาสะสม ในกรณีท่ีกิจการใชวิธีการตีราคาใหม 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558)  เร่ืองผลประโยชนพนักงาน ไดมีการอธิบายเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติทางบัญชีสําหรับเงิน
สมทบจากพนักงานหรือบุคคลท่ีสามแกโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวใหชัดเจนข้ึน การปรับปรุงดังกลาวใหความแตกตางระหวาง เงินสมทบท่ี
เก่ียวของกับการบริการท่ีเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเงินสมทบน้ันเกิดข้ึนเทาน้ัน และเงินสมทบท่ีเก่ียวของกับการบริการท่ีมากกวาหน่ึงรอบ
ระยะเวลาบัญชี 
       มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน ไดรวมกิจการ 
ท่ีใหบริการดานผูบริหารสําคัญแกกิจการท่ีรายงาน หรือแกบริษัทใหญของกิจการท่ีรายงาน ซ่ึงกิจการตองเปดเผยจํานวนเงิน 
ท่ีกิจการไดจายใหแกกิจการท่ีใหบริการดานผูบริหารสําคัญ 
       มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองงบการเงินเฉพาะกิจการไดมีการกําหนดใหกิจการท่ีดําเนินธุรกิจดาน 
การลงทุนท่ีไดรับการยกเวนไมตองรวมบริษัทยอยเขามาในการจัดทํางบการเงินรวมสามารถแสดงงบการเงินเฉพาะกิจการเพียง 
งบเดียวได และไดกําหนดใหวัดมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวดวยมูลคายุติธรรมและรับรูการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมดังกลาวไปยัง
กําไรหรือขาดทุน 
       มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการดอยคาของสินทรัพย ไดมีการกําหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเปดเผยขอมูล 
ในกรณีท่ีมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยวัดมูลคาโดยใชวิธีมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการจําหนาย โดยการเปดเผยดังกลาวรวมถึง 1) 
ลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม และ 2) กรณีท่ีการวัดมูลคายุติธรรมอยูในลําดับช้ันท่ี 2 และ 3 จะตองมีการเปดเผย เทคนิคท่ีใชในการวัดมูลคา
ยุติธรรม และขอสมมติฐานสําคัญท่ีใช  
       มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองสินทรัพยไมมีตัวตนไดกําหนดใหชัดเจนข้ึน เก่ียวกับการปรับราคาตามบัญชีกอนหักคา
ตัดจําหนายสะสม และคาตัดจําหนายสะสมในกรณีท่ีกิจการใชวิธีการตีราคาใหม 
       มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ไดกําหนดใหชัดเจนข้ึนวากิจการควรพิจารณา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3 ในการพิจารณาวาการไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนน้ันเขาเง่ือนไขการรวมธุรกิจหรือไม 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 เร่ืองเกษตรกรรม ไดมีการกําหนดใหสินทรัพยชีวภาพ รวมถึงผลผลิตทางการเกษตร ณ จุดเก็บเก่ียว 
จากสินทรัพย ชีวภาพของกิจการตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย สภาวิชาชีพได มีการออกแนวปฏิบัติทาง 
การบัญชีสําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 เร่ืองเกษตรกรรม โดยยกเวนพืชเพ่ือการใหผลิตผล ออกจากขอบเขตของมาตรฐาน 
การบัญชีฉบับท่ี 41 แนวปฏิบัติน้ีกําหนดใหพืชเพ่ือการใหผลิตผลจะตองวัดมูลคาดวย ราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม หักคาเผ่ือ 
การดอยคา (ถามี) ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 16 เร่ืองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ ไดกําหนดคํานิยามใหชัดเจนข้ึน สําหรับ 
“เง่ือนไขการไดรับสิทธ์ิ” และ กําหนดคํานิยามแยกกันระหวาง “เง่ือนไขผลงาน” และ “เง่ือนไขการบริการ” 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการรวมธุรกิจ ไดกําหนดใหชัดเจนข้ึนในเร่ือง ก) ภาระผูกพัน 
ท่ีกิจการตองจายชําระส่ิงตอบแทนท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีเข าคํานิยามของเคร่ืองมือทางการเงิน วาเปนหน้ีสินทางการเงินหรือ 
สวนของเจาของตามคํานิยามของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 32 เร่ืองการแสดงรายการสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) 
หรือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนท่ีเ ก่ียวข อง และได กํ าหนดให วัดมูลค า ส่ิงตอบแทนท่ีอาจจะเกิด ข้ึน 
ท่ีไม ได ถูกจัดประเภทเปนสวนของเจาของดวยมูลคายุติธรรมและรับรูการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมในกําไรหรือขาดทุน 
ทุกส้ินรอบระยะเวลาการรายงาน และ ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3 ไม ได ถือปฏิบัติกับการบัญชีสําหรับ 
การจัดต้ังการรวมคาท่ีอยูภายใตมาตรฐานการการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 11 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองสัญญาประกันภัย ไดกําหนดใหถือปฏิบัติกับสัญญาประกันภัยท้ังหมด 
(รวมถึงสัญญาประกันภัยตอ) ท่ีกิจการเปนผูออกและสัญญาประกันภัยตอท่ีกิจการถือไว  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองสวนงานดําเนินงาน ไดกําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ 
ดุลยพินิจของผูบริหารในการรวมสวนงานเขาดวยกัน และกําหนดใหนําเสนอการกระทบยอดสินทรัพยของสวนงานกับสินทรัพยของกิจการเม่ือกิจการ
รายงานขอมูลสินทรัพยของสวนงานใหกับผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานของกิจการ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองงบการเงินรวม การปรับปรุงน้ีไดใหคํานิยามของกิจการท่ีดําเนิน
ธุรกิจดานการลงทุนและไดกําหนดขอยกเวนในการจัดทํางบการเงินรวม ซ่ึงการปรับปรุงดังกลาวสงผลใหกองทุนหลายกองทุนและกิจการท่ีมี
ธุรกิจท่ีคลายคลึงกัน ไดรับขอยกเวนจากการนําบริษัทยอยเกือบท้ังหมดมารวมในการจัดทํางบการเงินรวม แตจะวัดมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอย
เหลาน้ันดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืนไดกําหนดให

กิจการท่ีดําเนินธุรกิจดานการลงทุนเปดเผยขอมูลท่ีกําหนดไวสําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจดานการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2558)  เร่ืองมูลคายุติธรรมไดกําหนดใหชัดเจนข้ึน เก่ียวกับขอยกเวน 

ในเร่ืองของการวัดมูลคายุติธรรมเปนกลุมใหปฏิบัติใช กับทุกสัญญาท่ีอยู ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 39 เร่ือง  
การรับรูและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทาง
การเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) ซ่ึงรวมถึงสัญญาท่ีไมเปนสัญญาทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 21 เร่ืองเงินท่ีนําสงรัฐ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกลาวถึงการ
บัญชีสําหรับหน้ีสินการจายเงินท่ีนําสงรัฐ หากหน้ีสินน้ันอยูภายใตขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองประมาณ
การหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ีอาจเกิดข้ึน  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ียังไดกลาวเก่ียวกับการบัญชีสําหรับ
หน้ีสินการจายเงินท่ีนําสงรัฐท่ีจังหวะเวลาและจํานวนเงินมีความแนนอน 
ข) กลุมมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางไมมีสาระสําคัญและไมมีผลกระทบตอกลุมบริษัท มีดังตอไปน้ี 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองสินคาคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองงบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองนโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองสัญญากอสราง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองสัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองรายได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับความ

ชวยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองตนทุนการกูยืม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองเงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองกําไรตอหุน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองงบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ีอาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ืองสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 6  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ืองการสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 11  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ืองการรวมการงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 10  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ืองความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความเก่ียวของอยางเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 15  
   (ปรับปรุง 2558) 
 

เร่ืองสัญญาเชาดําเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแกผูเชา 
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การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 25  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ืองภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ืองการประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ืองการเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 31  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ืองรายได - รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 32  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ืองสินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ืองการเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท 
มีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ืองการประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ืองสิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอนการบูรณะและการปรับปรุง 
สภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ืองการปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง  
2558) เร่ืองการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ืองงบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ืองขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ืองโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบับท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ืองขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชนขอกําหนดเงินทุนข้ันตํ่าแล 
ปฏิสัมพันธของรายการเหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ืองสัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ืองการจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ืองการโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ืองตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 

 
2.3 บัญชีกลุมบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและการรวมการงาน 

 
2.3.1 บริษัทยอย  

 
บริษัทยอยหมายถึงกิจการ (ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุมบริษัทควบคุม กลุมบริษัทควบคุมกิจการเม่ือกลุมบริษัทเปดรับหรือ 

มีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวของกับผูไดรับการลงทุนและมีความสามารถท่ีจะทําใหเกิด ผลกระทบตอผลตอบแทนน้ันจากการมีอํานาจเหนือ
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ผูไดรับการลงทุน กลุมบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทยอยไวในงบการเงินรวมต้ังแตวันท่ีกลุมบริษัทมีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย กลุมบริษัทจะไม
นํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมไวในงบการเงินรวมนับจากวันท่ีกลุมบริษัทสูญเสียอํานาจควบคุม 

กลุมบริษัทบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหสําหรับการซ้ือบริษัทยอยตองวัดดวยมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ีกลุมบริษัทโอนใหและหน้ีสินท่ีกอข้ึนเพ่ือจายชําระใหแกเจาของเดิมของผูถูกซ้ือและสวนไดเสียในสวนของผูถือหุนท่ีออกโดยกลุมบริษัท รวมถึง
มูลคายุติธรรมของสินทรัพย หรือหน้ีสินท่ีคาดวาจะตองจายชําระ ตนทุนท่ีเก่ียวของกับการซ้ือจะรับรูเปนคาใชจายเม่ือเกิดข้ึน และวัดมูลคาเร่ิมแรก
ของสินทรัพยท่ีไดมาท่ีระบุไดและหน้ีสินท่ีไดมาท่ีระบุไดและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการรวมธุรกิจดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจแตละ
คร้ัง กลุมบริษัทวัดมูลคา ณ วันท่ีซ้ือ ของสวนท่ีเปนสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซ้ือดวยมูลคาของสินทรัพยสุทธิท่ีระบุไดของผูถูกซ้ือตาม
สัดสวนของหุนท่ีถือ 

ในการรวมธุรกิจท่ีดําเนินการสําเร็จจากการทยอยซ้ือ กลุมบริษัทตองวัดมูลคาสวนไดเสียท่ีกลุมบริษัทถืออยูในผูถูกซ้ือกอนหนาการรวมธุรกิจ
ใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือและรับรูผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวัดมูลคาใหมน้ันในกําไรหรือขาดทุน 

กลุมบริษัทรับรูส่ิงตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจายดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือ การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา
จะตองจายท่ีรับรูภายหลังวันท่ีซ้ือซ่ึงจัดประเภทเปนสินทรัพยหรือหน้ีสินใหรับรูผลกําไรขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในกําไรหรือขาดทุน หรือในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจายซ่ึงจัดประเภทเปนสวนของผูถือหุนตองไมมีการวัดมูลคาใหม และใหบันทึกการจายชําระในภายหลังไวในสวนของผู
ถือหุน 

กรณีท่ีมูลคาส่ิงตอบแทนท่ีโอนให และมูลคาสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซ้ือ และมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือธุรกิจของสวนไดเสียใน
สวนของผูถือหุนของผูถูกซ้ือท่ีกลุมบริษัทถืออยูกอนการรวมธุรกิจมากกวามูลคาสุทธิ ณ วันท่ีซ้ือของสินทรัพยสุทธิท่ีไดมาท่ีระบุไดท่ีรับมา กลุม
บริษัทตองรับรูเปนคาความนิยม หากมูลคาส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหและมูลคาสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซ้ือ และมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือ
ธุรกิจของสวนไดเสียในสวนของผูถือหุนของผูถูกซ้ือท่ีกลุมบริษัทถืออยูกอนการวมธุรกิจนอยกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย
เน่ืองจากการตอรองราคาซ้ือ กลุมบริษัทจะรับรูสวนตางโดยตรงไปยังกําไรหรือขาดทุน 

กลุมบริษัทจะตัดรายการบัญชีระหวางกันในกลุมบริษัท ยอดคงเหลือ และรายการกําไรหรือขาดทุนท่ียังไมไดเกิดข้ึนจริงระหวางกันในกลุม
บริษัท นโยบายการบัญชีของบริษัทยอยไดถูกเปล่ียนเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท 

ในงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยดวยราคาทุนหักคาเผ่ือการดอยคา ตนทุนจะมีการปรับเพ่ือสะทอนการ
เปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับ ตนทุนน้ันจะรวมสวนแบงตนทุนทางตรง และบริษัทรับรูเงินปนผลจากบริษัทยอยใน
กําไรหรือขาดทุนเม่ือบริษัทมีสิทธิในการไดรับเงินปนผล  

กลุมบริษัทจะทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย เม่ือมีขอบงช้ีวาเงินลงทุนน้ันอาจมีการดอยคาเกิดข้ึน หากวาราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน กลุมบริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากการดอยคารวมไวในกําไรหรือขาดทุน 

รายช่ือของบริษัทยอยของกลุมบริษัทไดเปดเผยไวในหมายเหตุฯ ขอ 14 
 

2.3.2 สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 
กลุมบริษัทแสดงสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในงบแสดงฐานะการเงินรวมในสวนของผูถือหุนโดยแยกแสดงจากสวนของผูถือหุนท่ีเปนของ

กลุมบริษัท และถือวาการเปล่ียนแปลงในสวนไดเสียในความเปนเจาของของกลุมบริษัทในบริษัทยอยท่ีมิไดเปนผลมาจากการท่ีกลุมบริษัทสูญเสียการ
ควบคุมบริษัทยอยเปนรายการในสวนของผูถือหุน กลุมบริษัทบันทึกผลตางระหวางมูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีจายใหและมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยสุทธิของหุนท่ีซ้ือมาในบริษัทยอยในสวนของผูถือหุน และบันทึกกําไรหรือขาดทุนจากการขายในสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในสวนของผู
ถือหุน 

 
2.3.3 การจําหนายบริษัทยอย 

เม่ือกลุมบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอย กลุมบริษัทวัดมูลคาใหมของสวนไดเสียในหุนท่ีเหลืออยูโดยใชมูลคายุติธรรม และรับรูการ
เปล่ียนแปลงในมูลคาในกําไรหรือขาดทุน มูลคายุติธรรมน้ันจะถือเปนมูลคาตามบัญชีเร่ิมแรกของมูลคาของเงินลงทุนท่ีเหลืออยู (ซ่ึงอาจจัดประเภท
เปนเงินลงทุนในบริษัทรวม การรวมคาหรือสินทรัพยทางการเงิน) สําหรับทุกจํานวนท่ีเคยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในสวนท่ีเก่ียวของกับบริษัทยอย
น้ันจะถูกจัดประเภทใหมไปยังกําไรหรือขาดทุนเสมือนมีการขายสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีเก่ียวของโดยตรง 
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2.4 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 

 
2.4.1 สกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานและสกุลเงินท่ีใชนําเสนองบการเงิน 

รายการที่รวมในงบการเงินของแตละบริษัทในกลุมบริษัทวัดมูลคาโดยใชสกุลเงินของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจหลัก 
ท่ีแตละบริษัทดําเนินงานอยู (สกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาทซ่ึงเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานและสกุลเงิน
ท่ีใชนําเสนองบการเงินของบริษัท 
2.4.2 รายการและยอดคงเหลือ 

รายการท่ีเปนสกุลเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ 
รายการกําไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจายชําระท่ีเปนเงินตราตางประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงคาสินทรัพยและหน้ีสินท่ี
เปนตัวเงินซ่ึงเปนเงินตราตางประเทศไดบันทึกไวในกําไรหรือขาดทุน  

เม่ือมีการรับรูรายการกําไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไมเปนตัวเงินไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ องคประกอบของอัตราแลกเปล่ียนท้ังหมด
ของกําไรหรือขาดทุนน้ันจะรับรูไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดวย ในทางตรงขามการรับรูกําไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไมเปนตัวเงินไวในกําไร
หรือขาดทุน องคประกอบของอัตราแลกเปล่ียนท้ังหมดของกําไรหรือขาดทุนน้ันจะรับรูไวในกําไรหรือขาดทุนดวย 

 
2.5 อนุพันธทางการเงิน 

 
กลุมบริษัทรับรูอนุพันธทางการเงินเม่ือเร่ิมแรกตามมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีในสัญญา และวัดมูลคาอนุพันธทางการเงินแตละประเภทใหม

ภายหลังการรับรูเม่ือเร่ิมแรกดวยมูลคายุติธรรม รายการกําไรและขาดทุนจากอนุพันธทางการเงินซ่ึงเก่ียวของกับเงินกูยืมจะนํามา 
หักกลบกันในการนําเสนอรายงานทางการเงินโดยแสดงอยูในตนทุนทางการเงินในกําไรหรือขาดทุน สวนรายการกําไรและขาดทุนจากอนุพันธทาง
การเงินซ่ึงเก่ียวของกับรายการคาปกติจะนํามาหักกลบกันในการนําเสนอรายงานทางการเงิน โดยแสดงอยูในรายไดหรือคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน 

 
2.6 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงินดวยราคาทุน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดหมายถึง  

เงินสดในมือ เงินฝากสถาบันการเงิน และเงินลงทุนระยะส้ันอ่ืนท่ีมีสภาพคลองในการเปล่ียนมือสูงซ่ึงมีอายุไมเกินสามเดือนนับจากวันท่ีไดมา 
 

2.7 ลูกหน้ีการคา 
 
ลูกหน้ีการคารับรูเร่ิมแรกดวยมูลคาตามใบแจงหน้ี และวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินท่ีเหลืออยูหักดวยคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันส้ินป คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญคือผลตางระหวางราคาตามบัญชีของลูกหน้ีการคาเปรียบเทียบกับ
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับจากลูกหน้ีการคา หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยถือเปนสวนหน่ึงของคาใชจายในการบริหาร  
 
2.8 สินคาคงเหลือ 

 
สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา ราคาทุนของสินคาคํานวณโดยวิธีถัวเฉล่ีย 

ถวงนํ้าหนัก ตนทุนของการซ้ือประกอบดวยราคาซ้ือ และคาใชจายท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการซ้ือสินคาน้ัน เชนคาอากรขาเขาและ 
คาขนสง หักดวยสวนลดจากการจายเงินตามเง่ือนไข สวนลดจากการรับประกันสินคา หรือสวนลดการนําบัตรสวนลดไปข้ึนเปนเงินสด (rebate) 
ตนทุนของสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทําประกอบดวยคาออกแบบ คาวัตถุดิบ คาแรงทางตรง คาใชจายอ่ืนทางตรง และคาโสหุยในการผลิต
ซ่ึงปนสวนตามเกณฑการดําเนินงานตามปกติ แตไมรวมตนทุนการกูยืม  มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับประมาณจากราคาปกติท่ีคาดวาจะขายไดของธุรกิจ
หักดวยคาใชจายท่ีจําเปนเพ่ือใหสินคาน้ันสําเร็จรูปรวมถึงคาใชจายในการขาย กลุมบริษัทบันทึกบัญชีคาเผ่ือการลดมูลคาของสินคาเกา ลาสมัย 
หรือเส่ือมคุณภาพเทาท่ีจําเปน  
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2.9 สัญญาวิศวกรรมกอสราง 
 

สัญญาวิศวกรรมกอสรางคือสัญญาท่ีเจรจาเฉพาะเจาะจงเพ่ือกอสรางสินทรัพยรายการเดียวหรือหลายรายการซ่ึงสัมพันธกันอยาง
ใกลชิดหรือตองพ่ึงพากันในดานการออกแบบ เทคโนโลยีและหนาท่ีหรือเช่ือมโยงกันดวยวัตถุประสงคในการใชประโยชนข้ันสุดทาย 

เม่ือผลการดําเนินงานตามสัญญาวิศวกรรมกอสรางไมสามารถประมาณการไดอยางนาเช่ือถือ รายไดตามสัญญาวิศวกรรมกอสรางจะ
รับรูไดไมเกินกวาตนทุนตามสัญญาซ่ึงคอนขางแนวาจะไดรับคืน ตนทุนตามสัญญาจะรับรูเปนคาใชจายในงวดเม่ือเกิดข้ึน 

เม่ือผลการดําเนินงานตามสัญญาวิศวกรรมกอสรางสามารถประมาณการไดอยางนาเช่ือถือ และมีความเปนไปไดท่ีสัญญาวิศวกรรม
กอสรางจะมีกําไร ใหรับรูรายไดตลอดระยะเวลาของสัญญาวิศวกรรมกอสราง เม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีตนทุนวิศวกรรมกอสราง
ท้ังหมดเกินกวารายไดคาวิศวกรรมกอสรางท้ังหมด กลุมบริษัทจะรับรูขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนเปนคาใชจายทันที 

ในการกําหนดข้ันความสําเร็จของงานวิศวกรรมกอสราง จะไมพิจารณาตนทุนวิศวกรรมกอสรางท่ีเกิดข้ึนในระหวางงวดท่ีเก่ียวของกับ
กิจกรรมในอนาคต ซ่ึงแสดงอยูในรูปสินคาคงเหลือ จํานวนเงินท่ีจายเปนเงินลวงหนา หรือสินทรัพยอ่ืน ข้ึนอยูกับลักษณะของตนทุน 

กลุมบริษัทแสดงจํานวนเงินท้ังส้ินท่ีกิจการมีสิทธิเรียกรองจากผูวาจางสําหรับงานกอสรางทุกสัญญาเปนสินทรัพยของกิจการสําหรับ
ตนทุนท่ีเกิดข้ึนและกําไรท่ีรับรู (หักดวยรายการขาดทุนท่ีรับรูแลว) สูงกวาจํานวนเงินงวดท่ีเรียกเก็บ ซ่ึงจํานวนเงินท่ีเรียกเก็บท่ีลูกคายังไมไดชําระ
แล ะ จํ า นว น เ งิ นป ร ะ กั นผ ลง า นจ ะ ร ว ม อ ยู ภ า ย ใต หั ว ข อ  ร า ย ได ค า ง รั บ จ า ก ก า ร ให บ ริ ก า ร ติ ด ต้ั ง โ ค ร ง ข า ย  
กลุมบริษัทจะแสดงจํานวนเงินท้ังส้ินท่ีผูวาจางมีสิทธิเรียกรองจากกิจการสําหรับงานกอสรางทุกสัญญาเปนหน้ีสินของกลุมบริษัทสําหรับจํานวน
เงินท่ีเรียกเก็บมากกวาตนทุนท่ีเกิดข้ึนและกําไรท่ีรับรู (หักดวยรายการขาดทุนท่ีรับรูแลว) 

 
2.10 เงินลงทุนอ่ืน 
 

กลุมบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและการรวมคาเปนประเภทเงินลงทุนท่ัวไป การจัด
ประเภทข้ึนอยูกับจุดมุงหมายขณะลงทุน โดยฝายบริหารจะเปนผูกําหนดการจัดประเภทท่ีเหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการ
จัดประเภทอยางสมํ่าเสมอ 

เงินลงทุนท่ัวไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมมีตลาดซ้ือขายคลองรองรับ 
เงินลงทุนท่ัวไปแสดงดวยราคาทุนหักคาเผ่ือการดอยคา 
กลุมบริษัทจะทดสอบคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนเม่ือมีขอบงช้ีวาเงินลงทุนน้ันอาจมีการดอยคาเกิดข้ึน หากวาราคาตามบัญชีของ 

เงินลงทุนสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน กลุมบริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากการดอยคารวมไวในกําไรหรือขาดทุน 
ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรับจากการจําหนายเม่ือเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนน้ัน 

จะบันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุน กรณีท่ีจําหนายเงินลงทุนท่ีถือไวในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางสวน ราคาตามบัญชีของ
เงินลงทุนท่ีจําหนายจะกําหนดโดยใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของราคาตามบัญชีจากจํานวนท้ังหมดท่ีถือไว   

 
2.11 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 

 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณรับรูเม่ือเร่ิมแรกตามราคาทุน หลังจากน้ันอาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนเดิมหักคาเส่ือมราคาสะสมและ

ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม (ถามี) โดยราคาทุนของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณประกอบดวยราคาซ้ือและตนทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับ
การจัดหาสินทรัพยเพ่ือใหสินทรัพยน้ันอยูในสถานท่ีและสภาพท่ีพรอมจะใชงานไดตามความประสงคของฝายบริหาร รวมท้ังตนทุนท่ีประมาณใน
เบ้ืองตนสําหรับการร้ือ การขนยาย และการบูรณะสถานท่ีต้ังของสินทรัพย ซ่ึงเปนภาระผูกพันท่ีเกิดข้ึนเม่ือกลุมบริษัทไดสินทรัพยน้ันมาหรือเปนผล
จากการใชสินทรัพยน้ันในชวงเวลาหน่ึงเพ่ือวัตถุประสงคตางๆ 

 
ตนทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลังจะรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือรับรูแยกเปนอีกสินทรัพยหน่ึงตามความเหมาะสม เม่ือตนทุนน้ันเกิดข้ึน

และคาดวาจะใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกบริษัทและตนทุนดังกลาวสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ มูลคาตามบัญชีของช้ินสวนท่ีถูกเปล่ียน
แทนจะถูกตัดรายการออก สําหรับคาซอมแซมและบํารุงรักษาอ่ืน ๆ กลุมบริษัทจะรับรูตนทุนดังกลาวเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 



 

134 
 

 คาเส่ือมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงจากราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือโดยประมาณ เพ่ือลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิด
ตามอายุการใหประโยชนท่ีประมาณการไวของสินทรัพย ยกเวนท่ีดินซ่ึงมีอายุการใชงานไมจํากัด 

 จํานวนป 
สวนปรับปรุงท่ีดิน 10 ป 
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 10 ถึง 30 ป 
ระบบสาธารณูปโภค 10 ป 
เคร่ืองใชสํานักงานและเคร่ืองตกแตง  5 ป 
เคร่ืองมือและอุปกรณ 5 ป 
ยานพาหนะ 5 ป 
อุปกรณโครงขายโทรคมนาคม 8 ถึง 25 ป 
 
กลุมบริษัทไดมีการทบทวนและปรับปรุงมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนของสินทรัพยตามความเหมาะสม ณ ทุกส้ินรอบระยะเวลา

รายงาน  
ในกรณีท่ีราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาท่ีคาดวา 

จะไดรับคืน 
ผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจําหนายสินทรัพยคํานวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรับจากการจําหนายสินทรัพยกับมูลคา

ตามบัญชีของสินทรัพย และจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 
 

2.12 สินทรัพยไมมีตัวตน 
 
สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
สิทธิการใช โปรแกรมคอมพิวเตอรโดยท่ีซ้ือมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเปนสินทรัพยโดยคํานวณจากตนทุนในการไดมาและ 

การดําเนินการใหโปรแกรมคอมพิวเตอรน้ันสามารถนํามาใชงานไดตามประสงค โดยจะตัดจําหนายตามวิธีเสนตรงตลอดอายุประมาณการให
ประโยชนเปนระยะเวลา 5 และ 15 ป 

ตนทุนท่ีใชในการบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอรบันทึกเปนคาใชจายเม่ือเกิดข้ึน 
 

2.13 การดอยคาของสินทรัพย 
 
สินทรัพยท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนชัด เชน คาความนิยม ซ่ึงไมมีการตัดจําหนายจะถูกทดสอบการดอยคาเปนประจําทุกป สินทรัพย

อ่ืนท่ีมีการตัดจําหนายจะมีการทบทวนการดอยคาเม่ือมีเหตุการณหรือสถานการณบงช้ีวาราคาตามบัญชีอาจสูงกวามูลคา 
ท่ีคาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเม่ือราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับคืน ซ่ึงหมายถึง
จํานวนท่ีสูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายเทียบกับมูลคาจากการใชสินทรัพยซ่ึงถูกจัดเปนหนวยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาได 
เพ่ือวัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา สินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงินนอกเหนือจากคาความนิยมซ่ึงรับรูรายการขาดทุนจากการ
ดอยคาไปแลว จะถูกประเมินความเปนไปไดท่ีจะกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา  
ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 
2.14 สัญญาเชาระยะยาวในกรณีท่ีบริษัทเปนผูเชา 
 

สัญญาเชาสินทรัพยซ่ึงผูเชาเปนผูรับความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเกือบท้ังหมดถือเปนสัญญาเชาการเงิน  
ซ่ึงจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชา หรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแต
มูลคาใดจะตํ่ากวา จํานวนเงินท่ีตองจายดังกลาวจะปนสวนระหวางหน้ีสินและคาใชจายทางการเงินเพ่ือใหไดอัตราดอกเบ้ียคงท่ีตอหน้ีสินคงคางอยู
โดยพิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักตนทุนทางการเงินจะบันทึกเปนหน้ีสินระยะยาว สวนดอกเบ้ียจายจะบันทึกในกําไรหรือ
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ขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยท่ีไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยท่ีเชาหรืออายุของ
สัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใดจะนอยกวา 

สัญญาระยะยาวเพ่ือเชาสินทรัพยซ่ึงผูใหเชาเปนผูรับความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเปนสวนใหญ สัญญาเชาน้ันถือเปน
สัญญาเชาดําเนินงาน เงินท่ีตองจายภายใตสัญญาเชาดังกลาว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรับจากผูใหเชา) จะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยใช
วิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชาน้ัน 

 
2.15 เงินกูยืม 
 

เงินกูยืมรับรูเม่ือเร่ิมแรกดวยมูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรับหักดวยตนทุนการจัดทํารายการท่ีเกิดข้ึน โดยเงินกูยืมวัดมูลคาในเวลา
ตอมาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง ผลตางระหวางส่ิงตอบแทน (หักดวยตนทุนการจัดทํารายการท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบ
กับมูลคาท่ีจายคืนเพ่ือชําระหน้ีน้ันจะรับรูในงบกําไรขาดทุนตลอดชวงเวลาการกูยืม  

คาธรรมเนียมท่ีจายไปเพ่ือใหไดเงินกูมาจะรับรูเปนตนทุนการจัดทํารายการเงินกูเม่ือมีความเปนไปไดท่ีบริษัทจะใชวงเงินกูบางสวนหรือ
ท้ังหมด โดยคาธรรมเนียมดังกลาวจะถูกต้ังพักไวรอการรับรูเม่ือมีการเบิกใชเงินกู แตถาหากไมมีหลักฐานท่ีมีความเปนไปไดท่ีบริษัทจะใชวงเงินกู
บางสวนหรือท้ังหมด คาธรรมเนียมจะรับรูเปนคาใชจายจายลวงหนาสําหรับการใหบริการสภาพคลองและจะตัดจําหนายตามระยะเวลาของวงเงิน
กูท่ีเก่ียวของ 

เงินกูยืมจัดประเภทเปนหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือบริษัทไมมีสิทธิอันปราศจากเง่ือนไขใหเล่ือนชําระหน้ีออกไปอีกเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับ
จากวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ตนทุนการกูยืมท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยท่ีเขาเง่ือนไขตองนํามารวมเปนสวนหน่ึง 
ของราคาทุนของสินทรัพยน้ัน โดยสินทรัพยท่ีเขาเง่ือนไขคือสินทรัพยท่ีจําเปนตองใชระยะเวลานานในการเตรียมสินทรัพยน้ัน 
ใหอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชไดตามประสงคหรือพรอมท่ีจะขาย การรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพยตองส้ินสุดลง 
เม่ือการดําเนินการสวนใหญ ท่ีจําเปนในการเตรียมสินทรัพยท่ีเขาเง่ือนไขใหอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชไดตามประสงคหรือพรอมท่ีจะขายไดเสร็จส้ินลง 

รายไดจากการลงทุนท่ีเกิดจากการนําเงินกูยืมท่ีกูมาโดยเฉพาะ ท่ียังไมไดนําไปเปนรายจายของสินทรัพยท่ีเขาเง่ือนไขไปลงทุน 
เปนการช่ัวคราวกอน ตองนํามาหักจากตนทุนการกูยืมท่ีสามารถต้ังข้ึนเปนตนทุนของสินทรัพย ตนทุนการกูยืมอ่ืนๆ ตองถือเปนคาใชจายในงวดท่ี
เกิดข้ึน 

 
2.16 ภาษีเงินไดงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวดประกอบดวย ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ภาษีเงินไดจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 
ยกเวนสวนภาษีเงินไดท่ีเก่ียวของกับรายการท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรายการท่ีรับรูโดยตรงไปยังสวนของ 
ผูถือหุน ในกรณีน้ี ภาษีเงินไดตองรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนตามลําดับ 

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันคํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผลบังคับใชอยูหรือท่ีคาดไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคับใชภายในส้ิน
รอบระยะเวลาท่ีรายงานในแตละประเทศท่ีบริษัทแตละบริษัทในกลุมบริษัทตองดําเนินงานอยูและเกิดรายไดเพ่ือเสียภาษี ผูบริหารจะประเมินสถานะ
ของการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเปนงวดๆ โดยคํานึงถึงสถานการณท่ีสามารถนํากฎหมายภาษีอากรไปปฏิบัติ ซ่ึงข้ึนอยูกับการตีความและจะต้ัง
ประมาณการคาใชจายภาษี หากคาดวาจะตองจายชําระภาษีแกหนวยงานจัดเก็บ 

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีต้ังเต็มจํานวนตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลตางช่ัวคราวระหวางฐานภาษีของสินทรัพยและหน้ีสิน และราคาตามบัญชีท่ี
แสดงอยูในงบการเงิน อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทจะไมรับรูภาษีเงินไดรอตัดบัญชีท่ีเกิดจากการรับรูเร่ิมแรกของรายการสินทรัพยหรือรายการ
หน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไมใชการรวมธุรกิจ และ ณ วันท่ีเกิดรายการ รายการน้ันไมมีผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุนท้ังทางบัญชีหรือทางภาษี 
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีคํานวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ท่ีมีผลบังคับใชอยูหรือท่ีคาดไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคับใชภายในส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงานและคาดวาอัตราภาษีดังกลาวจะนําไปใชเม่ือสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีท่ีเก่ียวของไดรับประโยชน หรือหน้ีสินภาษีเงินไดรอ
ตัดบัญชีไดมีการจายชําระ 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจะรับรูหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนําจํานวนผลตาง
ช่ัวคราวน้ันมาใชประโยชน กลุมบริษัทไดต้ังภาษีเงินไดรอตัดบัญชีโดยพิจารณาจากผลตางช่ัวคราวของเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคาท่ีตอง
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เสียภาษี เวนแตกลุมบริษัทสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลตางช่ัวคราวและการกลับรายการผลตางช่ัวคราวมีความเปนไปได
คอนขางแนวาจะไมเกิดข้ึนไดภายในระยะเวลาท่ีคาดการณไดในอนาคต 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ตอเม่ือกลุมบริษัทมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะนําสินทรัพย
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และท้ังสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีท่ี
เก่ียวของกับภาษีเงินไดท่ีประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเปนหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกันซ่ึงต้ังใจ
จะจายหน้ีสินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิ 

 
2.17 ผลประโยชนพนักงาน 
 

กลุมบริษัทจัดใหมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพซ่ึงกําหนดใหมีการจายสมทบเขากองทุนโดยสินทรัพยของกองทุนแยกออกจากสินทรัพยของบริษัท
และบริหารโดยผูจัดการกองทุน กองทุนสํารองเล้ียงชีพดังกลาวไดรับเงินสมทบเขากองทุนจากพนักงานและเงินจายสมทบโดยบริษัท เงินจายสมทบ
กองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดรายการน้ัน 

กลุมบริษัทจัดใหมีผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจางหรือเกษียณอายุเพ่ือจายใหแกพนักงานตามกฎหมายแรงงานเม่ืออยูครบวาระการ
ทํางานตามขอตกลงระหวางกลุมบริษัทและพนักงาน หน้ีสินผลประโยชนพนักงานเปนหน้ีสินประเภท Defined Benefit Obligation ซ่ึงคํานวณ
โดยใชวิธี Projected Unit Credit ตามเกณฑคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial Technique) อันเปนประมาณการจากมูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดท่ีคาดวาจะตองจายในอนาคตโดยคํานวณบนพ้ืนฐานของเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อายุจนถึงเกษียณ อัตราการตาย 
อายุงาน และปจจัยอ่ืน และคํานวณคิดลดโดยใชอัตราดอกเบ้ียของหลักทรัพยรัฐบาลท่ีมีกําหนดเวลาใกลเคียงกับระยะเวลาของหน้ีสินดังกลาว 
กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุงจากประสบการณหรือการเปล่ียนแปลงในขอ
สมมติฐานจะตองรับรูในสวนของผูถือหุนผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน ตนทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน 

 
2.18 ประมาณการหน้ีสิน 

 
กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหน้ีสิน อันเปนภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือตามขอตกลงท่ีจัดทําไวอันเปนผลสืบเน่ืองมาจาก

เหตุการณในอดีต ซ่ึงการชําระภาระผูกพันน้ันมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะสงผลใหกลุมบริษัทตองสูญเสียทรัพยากรออกไปและตามประมาณ
การท่ีนาเช่ือถือของจํานวนท่ีตองจาย 
 
2.19 การรับรูรายได 
 

รายไดประกอบดวยมูลคายุติธรรมท่ีจะไดรับจากการขายสินคาและบริการซ่ึงเกิดข้ึนจากกิจกรรมตามปกติของบริษัท รายไดจะแสดงดวย
จํานวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและสวนลด รายไดจากการขายสินคารับรูเม่ือผูซ้ือรับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเปนสาระสําคัญของความ
เปนเจาของสินคา รายไดจากการใหบริการแกลูกคารับรูโดยใชวิธีอัตราสวนของบริการท่ีใหจนถึงปจจุบันเทียบกับบริการท้ังส้ินท่ีตองให 

รายไดของงานวิศวกรรมกอสรางอางอิงกับข้ันความสําเร็จของงานโดยวัดจากอัตราสวนจากตนทุนการกอสรางท่ีทําเสร็จจนถึงปจจุบัน เทียบ
กับประมาณการตนทุนคากอสรางท้ังหมด รายไดจากการใหบริการอ่ืนๆ  รับรูโดยอางอิงตามข้ันของความสําเร็จของงานท่ีทําเสร็จ 

รายไดดอกเบ้ียตองรับรูตามเกณฑอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง รายไดอ่ืนรับรูตามเกณฑคงคางซ่ึงเปนไปตามเน้ือหาของขอตกลงท่ีเก่ียวของ 
 

2.20 การจายเงินปนผล 
 

เงินปนผลจายบันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงท่ีประชุมผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัทไดอนุมัติการจายเงินปนผล 
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3.  การแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชีและการจัดประเภทรายการใหม 
 
3.1 การแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี 

 
ในระหวางป พ.ศ. 2558 กลุมบริษัทไดพบขอผิดพลาดทางการบัญชีของบริษัทยอยแหงหน่ึงเก่ียวกับการบันทึกรายไดจากการใหบริการ

ติดต้ังโครงขาย การบันทึกคาใชจายในการซอมแซมโครงขายโทรคมนาคม การบันทึกคาใชจายในการติดต้ังโครงขายโทรคมนาคม การจัดประเภท
หน้ีสินสัญญาเชาทางการเงิน และการบันทึกคาเชาจากสัญญาเชาดําเนินงาน รวมถึงสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีท่ีเกิดจากรายการท่ีเก่ียวของ
จากรายการแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชีขางตน 

ผูบริหารของกลุมบริษัทไดปรับปรุงขอผิดพลาดดังกลาวโดยปรับปรุงยอนหลังงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 1 มกราคม และ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2557 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 ตามท่ีรายงานไวเดมิ เพิ่มข้ึน (ลดลง) ตามท่ีรายงานใหม 
 บาท บาท บาท 
งบแสดงฐานะการเงินรวม     
   ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557    
   - สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 61,637,303 (3,528,537) 58,108,766 
   - อุปกรณคงเหลือสําหรับงานกอสรางโครงขาย 47,503,672 12,212,266 59,715,938 
   - เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 628,955,087 (33,765,729) 595,189,358 
   - หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินสวนท่ีจะถึงกําหนดชําระ 
         ภายในหน่ึงป สุทธิ 

 
- 

 
11,341,686 

 
11,341,686 

   - หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน สุทธิ - 34,379,094 34,379,094 
   - กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร  618,659,008 (3,271,322) 615,387,686 

 
 ตามท่ีรายงานไวเดิม เพิ่มข้ึน (ลดลง) ตามท่ีรายงานใหม 
 บาท บาท บาท 
    
งบแสดงฐานะการเงินรวม     
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557    
   - สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 120,101,280 (7,810,463) 112,290,817 
   - อุปกรณคงเหลือสําหรับงานกอสรางโครงขาย 107,193,020 102,931,487 210,124,507 
   - สินทรัพยไมมีตัวตน สุทธิ 2,801,803 363,076 3,164,879 
   - สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี สุทธิ 16,746,078 1,747,720 18,493,798 
   - เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 1,070,972,093 1,535,195 1,072,507,288 
   - หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินสวนท่ีจะถึงกําหนดชําระ 
         ภายในหน่ึงป สุทธิ 

 
- 

 
29,501,222 

 
29,501,222 

   - หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน สุทธิ - 77,664,418 77,664,418 
   - กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร 689,716,297 (11,469,015) 678,247,282 
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม    
   สําหรับปส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557    
   - รายไดจากการรับเหมาติดต้ังวงจรโครงขาย 114,917,029 810,805 115,727,834 
   - ตนทุนจากการใหบริการใหเชาวงจร 89,368,622 5,957,451 95,326,073 
   - ตนทุนทางการเงิน 9,976,460 4,636,606 14,613,066 
   - คาใชจายภาษีเงินได 51,738,343 (1,585,559) 50,152,784 
   - กําไรสุทธิสําหรับป 219,559,718 (8,197,693) 211,362,025 
   - กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 225,257,908 (8,197,693) 217,060,215 
   - กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 0.68 (0.03) 0.65 
   - กําไรตอหุนปรับลด 0.63 (0.02) 0.61 

 
3.2    การจัดประเภทรายการใหม 
 

ตัวเลขท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบไดมีการจัดประเภทรายการใหมเพ่ือใหเปรียบเทียบไดกับการแสดงรายการท่ีเปล่ียนแปลงไปใน 
งวดบัญชีปจจุบัน กลุมบริษัทไดจัดประเภทรายการสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 1 มกราคม และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ใหมดังน้ี 

 
 

ตามท่ีรายงาน  
รายการ
ปรับปรุง 

หลังจัด 

 
ไวเดิม 

จัดประเภท
ใหม 

ปกอน ประเภทใหม 

 บาท บาท บาท บาท 
งบแสดงฐานะการเงินรวม     
   ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557     
   - ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 259,472,399 11,418,299 - 270,890,698 
   - สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 61,637,303 (11,418,299) (3,528,537) 46,690,467 
   - อุปกรณคงเหลือสําหรับงานกอสรางโครงขาย 47,503,672 (47,503,672) - - 
   - ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ 667,023,770 47,503,672 12,212,266 726,739,708 
     
งบแสดงฐานะการเงินรวม     
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557     
   - ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 331,059,372 13,665,771 - 344,725,143 
   - สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 120,101,280 (13,665,771) (7,810,463) 98,625,046 

   - อุปกรณคงเหลือสําหรับงานกอสรางโครงขาย 
107,193,020 (107,193,02

0) 
- 

- 

   - ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ 
1,537,212,36

1 107,193,020 
102,931,487 1,747,336,86

8 
 
บริษัทมิไดนําเสนองบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เน่ืองจากการจัดประเภทรายการใหมไมมี

ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันท่ีดังกลาว 
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 ตามท่ีรายงาน  
รายการ
ปรับปรุง 

หลังจัด 

 ไวเดิม 
จัดประเภท

ใหม 
ปกอน ประเภทใหม 

 บาท บาท บาท บาท 
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท     
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557     
   - ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 280,531,592 6,902,043 - 287,433,635 
   - สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 12,612,486 (6,902,043) - 5,710,443 
   - เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 536,164,473 1,259,391 - 537,423,864 
   - ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานหลังเกษียณอายุ 16,604,757 (1,259,391) - 15,345,366 
     
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม     
   สําหรับปส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557     
   - รายไดจากการขาย 1,641,198,135 (6,357,869) - 1,634,840,266 
   - คาใชจายในการขายและบริการ (214,173,048) 6,357,869 - (207,815,179) 
     
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท     
   สําหรับปส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557     
   - รายไดจากการขาย 1,650,306,401 (6,357,869) - 1,643,948,532 
   - คาใชจายในการขายและบริการ (188,836,921) 6,357,869 - (182,479,052) 

 
4.  ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ 

 
การประมาณการ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจ ไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเน่ือง และอยูบนพ้ืนฐานของประสบการณในอดีต

และปจจัยอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตท่ีเช่ือวามีเหตุผลในสถานการณขณะน้ัน 
กลุมบริษัทมีการประมาณการทางบัญชีและใชขอสมมติฐานท่ีเก่ียวของกับเหตุการณในอนาคต ผลของการประมาณการทางบัญชีอาจไม

ตรงกับผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณการทางการบัญชีท่ีสําคัญและขอสมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอยางเปนสาระสําคัญท่ีอาจเปนเหตุใหเกิดการปรับปรุง
ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหน้ีสินในรอบระยะเวลาบัญชีหนา ไดแก 

รายไดและตนทุนธุรกิจวิศวกรรมกอสราง 
รายไดและตนทุนธุรกิจวิศวกรรมกอสรางรับรูดวยวิธีอางอิงกับข้ันความสําเร็จของงานโดยวัดจากอัตราสวนของงานกอสรางท่ีทําเสร็จกับ

งานกอสรางท้ังหมดตามสัญญาโดยพิจารณาประกอบกับอัตราสวนของงานท่ีทําเสร็จจากการสํารวจทางกายภาพโดยวิศวกรผูบริหารโครงการ
รวมกับเจาของหรือลูกคา 

มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ และเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน 
มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงไมมีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคลองวัดมูลคาโดยใชวิธีเทคนิคการประเมินมูลคา กลุมบริษัทใชดุลย

พินิจในการเลือกวิธีการและต้ังขอสมมติฐาน ซ่ึงสวนใหญอางอิงจากสถานะของตลาดท่ีมีอยู ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ประมาณการสํารองคาประกันงานธุรกิจวิศวกรรม 
กลุมบริษัทรับประกันการคุณภาพสําหรับธุรกิจวิศวกรรมกอสรางเปนระยะเวลาประมาณ 2 ป ประมาณการสํารองคาใชจายการ

รับประกันงานธุรกิจวิศวกรรมกอสราง ณ วันส้ินปเปนจํานวนท่ีผูบริหารคาดวาจะเกิดคาใชจายจากการรับประกันสินคาโดยประมาณจาก
ประสบการณท่ีเกิดข้ึนในอดีต 
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5.  การบริหารความเส่ียงดานการเงิน 
 
การดําเนินงานของกลุมบริษัทมีความเส่ียงทางดานการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงรวมถึง ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนและอัตราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงดานสภาพคลองและความเส่ียงดานทุน 
 

5.1 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 
กลุมบริษัทปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศท่ีเกิดจากสัญญาซ้ืออุปกรณในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา

สัญญาอัตราแลกเปล่ียนลวงหนาท่ีใชในแผนปองกันความเส่ียงจะมีชวงอายุครบกําหนดไมเกินสิบสองเดือน ซ่ึงสอดคลองกับขอผูกมัดการซ้ือท่ี
เก่ียวของ 

 
5.2 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 
เน่ืองจากกลุมบริษัทไมมีสินทรัพยท่ีอางอิงอัตราดอกเบ้ียอยางมีนัยสําคัญ ดังน้ันรายไดและกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกลุม

บริษัทจึงไมไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย 
 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูยืมซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว เปนความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนในกลุมบริษัท กลุม

บริษัทรักษาระดับสัดสวนการกูยืมเงินใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมอยางตอเน่ืองเพ่ือใหกลุมบริษัทมีสภาพคลองสูงท่ีสุดในขณะท่ีตนทุนการกูยืมตํ่าท่ีสุด  
 

5.3 ความเส่ียงดานสภาพคลอง 
 
กลุมบริษัทจัดการความเส่ียงดานสภาพคลอง โดยการรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดไวอยางพอเพียง อีกท้ังกลุมบริษัทยัง

จัดใหมีวงเงินสินเช่ือจากธนาคาร กลุมบริษัทพิจารณาความตองการกระแสเงินสดในอนาคตผานแผนการเงินประจําป รวมถึงแผนการเงิน
ประ จํ า ป สํ า ห รั บป ต อ ไป ได ผ า นการ พิจ ารณา ให เส ร็ จ ส้ินแล ว  เ พ่ื อ ให ค ว าม ม่ั น ใจ ว า ก ารประม าณการ สําห รั บ 
ความตองการในอนาคตจะมีการจัดหาวงเงินสินเช่ืออยางเหมาะสม 

 
 

5.4 ความเส่ียงดานทุน 
 
กลุมบริษัทมีนโยบายท่ีจะบริหารทุนเพ่ือใหมีความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเน่ือง และสามารถใหผลประโยชนแกผูถือหุนและผูมี

สวนไดเสีย ในอนาคตกลุมบริษัทอาจจะปรับจํานวนเงินปนผลจายแกผูถือหุนเพ่ือใหสามารถมีโครงสรางทุนท่ีเหมาะสม กลุมบริษัทไดมีการทําแผน
ทางการเงินประจําป เพ่ือประมาณการเงินปนผลท้ังในปจจุบันและอนาคตทุกป 
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6.  ขอมูลจําแนกตามสวนงาน - งบการเงินรวม 
 
สวนงานท่ีรายงานอางอิงจากรายงานภายในของกลุมบริษัทซ่ึงถูกสอบทานโดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานคือประธาน

เจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ซ่ึงเปนผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสวนงาน ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานไดพิจารณาแลววาสวนงานท่ีรายงาน มีดังน้ี 

 
กลุมบริษัทมีสวนงานทางธุรกิจท่ีรายงานสามสวนงาน ซ่ึงประกอบดวย สวนงานธุรกิจจัดจําหนาย สวนงานธุรกิจวิศวกรรม และสวน

งานธุรกิจบริการโทรคมนาคม 

 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
     ธุรกิจบริการ   
 ธุรกิจจัดจําหนาย ธุรกิจวิศวกรรม โทรคมนาคม รวม 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
พ.ศ. 

2558 
พ.ศ. 

2557 
พ.ศ. 

2558 
พ.ศ. 

2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 
         
รายได 1,974.02 1,634.84 665.21 811.87 418.91 230.54 3,058.14 2,677.25 
กําไรข้ันตน 464.24 369.94 131.58 160.68 126.01 53.27 721.83 583.89 
รายไดอ่ืน       20.84 11.97 
รายไดสุทธิ       742.67 595.86 
คาใชจายในการขาย         
   และบริการ         
   และคาใชจาย         
   ในการบริหาร       (370.82) (319.73) 
ตนทุนทางการเงิน       (36.92) (14.61) 
คาใชจายภาษี       (68.47) (50.15) 

กําไรสุทธิ       266.46 211.37 

         
ท่ีดิน อาคาร         
   และอุปกรณ 
สุทธิ 232.50 232.70 0.70 0.81 2,038.42 1,513.83 2,271.62 1,747.34 
สินทรัพยรวม 915.51 1,002.23 115.44 564.07 2,418.90 1,842.13 3,449.85 3,408.43 
 
ท้ังน้ีผูมีอํานาจสูงสุดดานการดําเนินงานใชกําไรสุทธิในการพิจารณาผลการดําเนินงานแตละเดือน 
กลุมบริษัทมีรายไดจากการขายและการใหบริการ โดยใชประโยชนจากสินทรัพย ท่ีต้ังในประเทศและรายได ท้ังหมดเกิดข้ึน 

ในประเทศไทย โดยกลุมบริษัทไมมีรายไดจากลูกคาภายนอกรายหน่ึงรายใดท่ีเปนสาระสําคัญ 
 
 
 
 
 
 

 



 

142 
 

7.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงินสดในมือ 949,931 742,657 311,595 303,358 
เงินฝากธนาคาร     
   - ออมทรัพย 293,881,454 152,357,271 174,576,537 135,644,214 
   - กระแสรายวัน 9,956,635 10,442,897 2,961,471 827,249 
เงินฝากประจําไมเกิน 3 เดือน 86,893 32,661,315 85,891 32,661,315 
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 304,874,913 196,204,140 177,935,494 169,436,136 

 
เงินฝากของกลุมบริษัทประกอบดวยเงินฝากธนาคารภายในประเทศ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เงินฝากธนาคารมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 

0.125 ถึงรอยละ 0.875 ตอป (วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 รอยละ 0.37 ถึงรอยละ 0.75 ตอป)  
 

8.  เงินลงทุนระยะส้ัน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงินฝากประจําไมเกิน 12 เดือน 118,407,033 3,843,606 33,407,033 3,843,606 
เงินลงทุนระยะส้ันในหลักทรัพยเพ่ือคา     
    - หนวยลงทุน - 175,034,528 - 175,034,528 
รวม 118,407,033 178,878,134 33,407,033 178,878,134 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เงินฝากประจําไมเกิน 12 เดือนมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 1.5 ถึงรอยละ 1.625 ตอป (ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 1.125 ถึงรอยละ 2 ตอป) 
 
รายการเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนระยะส้ันในหลักทรัพยเพ่ือคา - หนวยลงทุน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สรุปไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 บาท 
  
ยอดคงเหลือสุทธิ ณ วันท่ี  1 มกราคม พ.ศ. 2558 175,034,528 
ขายเงินลงทุน (175,034,528) 
ยอดคงเหลือสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  - 
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9.  ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  ปรับปรุงใหม   
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ลูกหน้ีการคา 298,047,209 333,253,297 216,228,583 217,960,892 
ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน - - 2,633,831 2,153,571 
หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (12,013,215) (10,481,077) (11,293,217) (10,481,077) 
ลูกหน้ีการคา สุทธิ 286,033,994 322,772,220 207,569,197 209,633,386 
เงินมัดจํา 1,966,412 3,014,910 1,477,438 754,149 
เงินทดรองจาย 2,019,250 1,154,111 1,088,760 802,230 
เงินจายลวงหนาคาสินคา 4,478,331 1,841,927 4,478,331 1,841,927 
คาใชจายจายลวงหนา 12,497,124 13,665,771 3,415,071 6,902,043 
ลูกหน้ี - กิจการท่ีเก่ียวของกัน - - 11,903,318 65,451,699 
ลูกหน้ีอ่ืน 3,406,626 2,276,204 1,357,076 2,048,201 
สินทรัพยอนุพันธการเงิน 1,508,785 - - - 
รวมลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 311,910,522 344,725,143 231,289,191 287,433,635 

 
 
ลูกหน้ีการคาสามารถวิเคราะหตามอายุหน้ีท่ีคางชําระได ดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  ปรับปรุงใหม   
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ยังไมถึงกําหนดชําระ 160,577,002 203,274,776 135,807,647 122,991,903 
เกินกําหนดตํ่ากวา 3 เดือน 122,402,761 99,513,178 71,994,834 67,272,628 
เกินกําหนด 3 เดือน - 6 เดือน 5,949,070 1,146,148 3,350,157 703,381 
เกินกําหนด 6 เดือน - 12 เดือน 2,384,972 22,943,704 1,131,240 22,804,604 
เกินกําหนดเกินกวา 12 เดือน 6,733,404 6,375,491 6,578,536 6,341,947 
 298,047,209 333,253,297 218,862,414 220,114,463 
หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (12,013,215) (10,481,077) (11,293,217) (10,481,077) 
ลูกหน้ีการคา สุทธิ 286,033,994 322,772,220 207,569,197 209,633,386 
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10.  รายไดคางรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ตนทุนงานโครงการจนถึงปจจุบัน 68,839,761 1,244,321,560 18,664,307 1,208,850,535 
กําไรท่ีรับรูจนถึงปจจุบัน 23,629,394 286,066,827 3,394,479 204,843,530 
ตนทุนงานโครงการท่ีเกิดข้ึนปรับปรุง     
   ดวยกําไรท่ีรับรูจนถึงปจจุบัน 92,469,155 1,530,388,387 22,058,786 1,413,694,065 

หัก  เงินงวดท่ีเรียกเก็บจากผูวาจาง (23,191,200) 
(1,087,796,53

2) 
(14,022,000) (999,132,732) 

รายไดคางรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม 69,277,955 442,591,855 8,036,786 414,561,333 
11.  สินคาคงเหลือ สุทธิ  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     
สินคาสําเร็จรูป 192,173,071 192,990,694 192,173,071 181,187,065 
สินคาระหวางทาง 33,866,450 21,607,483 33,866,450 21,607,483 
รวม 226,039,521 214,598,177 226,039,521 202,794,548 
หัก  คาเผ่ือสินคาลาสมัย (1,945,140) (1,401,650) (1,945,140) (1,401,650) 
สินคาคงเหลือ สุทธิ 224,094,381 213,196,527 224,094,381 201,392,898 
 
ตนทุนของสินคาคงเหลือท่ีรับรูเปนคาใชจายและรวมอยูในตนทุนขายเปนจํานวน 1,494,278,677 บาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 1,252,298,279 บาท) 

12.  สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  ปรับปรุงใหม   
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายรอเรียกคืน 18,408,356 9,237,693 - - 
ภาษีมูลคาเพ่ิมรอเรียกคืน 98,974,016 89,387,353 846,315 5,710,443 
อ่ืนๆ 433,583 - - - 
รวมสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 117,815,955 98,625,046 846,315 5,710,443 

 
13.  เงินฝากธนาคารท่ีมีขอจํากัดในการใช 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เงินฝากธนาคารท่ีมีขอจํากัดในการใชเปนเงินฝากประเภทออมทรัพยและฝากประจําสามเดือน 

ธนาคารเปนผูควบคุมการเบิกจายสําหรับคาใชจายเฉพาะท่ีเก่ียวของกับการกอสรางโครงขาย (ตามหมายเหตุฯ ขอ 21)  
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14.  เงินลงทุนในบริษัทยอย สุทธิ 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยทั้งหมดมีดังต่อไปนี ้
  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  ทุนที่ชําระแล้ว อัตราของหุ้นที่ถือ วิธีราคาทุน ค่าเผื่อการด้อยค่า ราคาทุนของเงินลงทุน 

สุทธิ 
  พ.ศ. 

2558 
พ.ศ. 

2557 
พ.ศ. 

2558 
พ.ศ. 

2557 
พ.ศ. 

2558 
พ.ศ. 

2557 
พ.ศ. 

2558 
พ.ศ. 

2557 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ประเภทธุรกิจ พันบาท พันบาท ร้อยละ ร้อยละ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
            
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม 
จํากัด 
   (มหาชน) 

ผู้ให้บริการโทรคมนาคมโดย
ลงทุนก่อสร้างโครงข่ายเคเบิ้ล 
ใยแก้วนําแสงทั่วประเทศไทย  
เพื่อให้บริการวงจรความเร็ว
สูงและให้บริการให้เช่าพื้นที่
เซิร์ฟเวอร์พื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ 
ศูนย์การให้บริการคลาวด์
คอมพิวติ้ง และศูนย์สํารอง
ข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 

300,000 

 
 
 
 
 
 
 

300,000 

 
 
 
 
 
 
 

99.99 

 
 
 
 
 
 
 

99.99 

 
 
 
 
 
 
 

299,999 

 
 
 
 
 
 
 

299,999 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

299,999 

 
 
 
 
 
 
 

299,999 
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บริษทั อนิเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ 
แอนด์  เอ็นเนอรย์ี่ จํากัด 

 
 
 
ผู้เชี่ยวชาญและผูร้ับเหมา
งาน Submarine Cable 
และ Transmission Line 
ทั้ง Fiber Optic และ
ไฟฟ้าแรงสงู 

 
 
 

30,000 

 
 
 

30,000 

 
 
 

95.07 

 
 
 

95.07 

 
 
 

28,410 

 
 
 

28,410 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

28,410 

 
 
 

28,410 

            

 
บริษทั อนิเตอร์ลิง้ค์ ดาต้าเซน็
เตอร์ จํากดั 

 
ผู้ให้บริการให้เช่าพื้นที่
เซิร์ฟเวอร์พืน้ทีว่าง
เซิร์ฟเวอร์ ศนูย์การ
ให้บริการคลาวคอมพิวติง้
และศูนย์สํารองข้อมูล 

 
 
 

7,500 

 
 
 

7,500 

 
 
 

99.99 

 
 
 

99.99 

 
 
 

7,500 

 
 
 

7,500 

 
 
 

(3,494) 

 
 
 
- 

 
 
 

4,006 

 
 
 

7,500 

รวม      335,909 335,909 (3,494) - 332,415 335,909 
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15.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ 
 งบการเงินรวม 
  อาคารและ    

 ที่ดิน 
ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน
ส่วนปรับปรุงอาคาร ระบบ

สาธารณูปโภค 
เครื่องใช้สํานักงาน
และเครื่องตกแต่ง 

เครื่องมือและ
อุปกรณ์ ยานพาหนะ

อุปกรณ์โครงข่าย 
โทรคมนาคม

อุปกรณ์ระหว่าง 
ติดตั้ง

งานระหว่างก่อสร้าง 
รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

            
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ปรับปรุงใหม่)            
ราคาทุน 54,807,144 5,753,488 170,515,978 50,284,328 37,218,260 8,130,967 36,534,633 354,029,581 48,620,145 50,407,696 816,302,220 
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (472,024) (31,266,622) (8,368,698) (17,361,977) (1,282,722) (27,472,630) (3,337,839) - - (89,562,512) 

ราคาตามบัญชี สุทธิ 54,807,144 5,281,464 139,249,356 41,915,630 19,856,283 6,848,245 9,062,003 350,691,742 48,620,145 50,407,696 726,739,708 
            
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557            
   (ปรบัปรุงใหม่)            
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ  54,807,144 5,281,464 139,249,356 41,915,630 19,856,283 6,848,245 9,062,003 350,691,742 48,620,145 50,407,696 726,739,708 
ซื้อสินทรัพย์ - - 32,564,583 37,348,994 58,608,577 10,175,655 8,932,267 79,488,371 149,129,998 769,053,396 1,145,301,841 
การโอนเข้า (ออก) - - 999,903 4,148,130 23,572,061 - - 678,969,497 (56,212,653) (651,476,938) - 
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ - (45,787) (25,704,532) (28,537,719) (5,328,755) (15,148) (2) - - (1,829,525) (61,461,468) 
ค่าเสื่อมราคา - (573,674) (10,650,274) (6,160,588) (9,921,882) (2,401,696) (3,869,813) (29,665,286) - - (63,243,213) 

ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ 54,807,144 4,662,003 136,459,036 48,714,447 86,786,284 14,607,056 14,124,455 1,079,484,324 141,537,490 166,154,629 1,747,336,868 
 
      

 
  

 
  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (ปรับปรุงใหม่)            
ราคาทุน 54,807,144 5,699,636 176,349,785 59,886,565 113,340,866 18,280,267 35,326,900 1,112,487,449 141,537,490 166,154,629 1,883,870,731 
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (1,037,633) (39,890,749) (11,172,118) (26,554,582) (3,673,211) (21,202,445) (33,003,125) - - (136,533,863) 

ราคาตามบัญชี สุทธิ 54,807,144 4,662,003 136,459,036 48,714,447 86,786,284 14,607,056 14,124,455 1,079,484,324 141,537,490 166,154,629 1,747,336,868 
  



 

 
 
 

 

 
 
ณ วันท
ใหม) 
ราคาทุน
หัก  ค

ราคาตา
 
สําหรบั
ราคาตา
ซื้อสินทร
การโอน
โอนเปลี่ย
ตัดจําหน
คาเสื่อม

ราคาตา
 
ณ วันที
ราคาทุน
หัก  ค

ราคาตา

 
 
 
 

ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

น 
คาเสื่อมราคาสะสม 

ามบัญชี สุทธิ 

บปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
ามบัญชีตนป สุทธิ  
ทรัพย 
นเขา (ออก) 
ลี่ยนประเภท 
หนายสินทรัพย สุทธิ 
มราคา 

ามบัญชีปลายป สุทธิ 

ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
น 
คาเสื่อมราคาสะสม 

ามบัญชี สุทธิ 

8 (ปรับปรุง

54,807,

54,807,

 พ.ศ. 2558 
54,807,
1,404,

56,211,

8 
56,211,

56,211,

  

ที่ดิน 
สวนปรับปรงุ

ที่ดิน 
บาท บาท 

  

  

,144 5,699,636 
- (1,037,633) 

,144 4,662,003 

  
  

,144 4,662,003 
,000 - 

- - 
- - 
- - 
- (569,649) 

,144 4,092,354 

  
  

,144 5,699,636 
- (1,607,282) 

,144 4,092,354 

อาคารและ 
สวนปรับปรงุ

อาคาร สาธาร
บาท 

 

 

176,349,785 59,8
(39,890,749) (11,1
136,459,036 48,7

 
 

136,459,036 48,7
25,465,435 64,5
12,110,774 3

- 4,
- 

(12,298,357) (9,0
161,736,888 108,7

 
 

214,670,095 128,7
(52,933,207) (19,9
161,736,888 108,7

148 

 
ระบบ

รณูปโภค 
เครื่องใชสํานัก
และเครื่องตก

บาท 
 

 

886,565 113,340
172,118) (26,554,5
714,447 86,786

 
 

714,447 86,786
538,560 28,760
394,000 11,343
180,000 

- (35,5
072,112) (15,550,4
754,895 111,305

 
 

703,375 152,965
948,480) (41,660,6
754,895 111,305

  
กงาน
กแตง 

เครื่องมือและ
อุปกรณ 

บาท บาท 
  

  

,866 18,280,267 
582) (3,673,211) 
,284 14,607,056 

  
  

,284 14,607,056 
,935 3,896,656 
,899 - 

- (4,180,000) 
548) (4,216) 
496) (2,811,479) 
,074 11,508,017 

  
  

,763 17,695,769 
689) (6,187,752) 
,074 11,508,017 

 

ยานพาหนะ 
อุป

บาท 
 

 

35,326,900 1
(21,202,445) 
14,124,455 1

 
 

14,124,455 1
4,432,449 

- 
- 

(7) 
(4,725,545) 
13,831,352 1

 
 

36,180,844 1
(22,349,492) (
13,831,352 1

 
ปกรณโครงขาย 

โทรคมนาคม 
อุปกรณ

บาท 
 

 

1,112,487,449 141,5
(33,003,125) 

1,079,484,324 141,5

 
 

1,079,484,324 141,5
55,678,984 37,6

534,802,296 (94,8
- 
- 

(66,578,071) 
1,603,387,533 84,3

 
 

1,703,416,058 84,3
100,028,525) 

1,603,387,533 84,3

 
ณระหวาง 

ติดตั้ง 
งานระหวา

กอสรา
บาท บา

 
 

537,490 166,154,62
- 

537,490 166,154,62

 
 

537,490 166,154,62
605,976 421,226,15
12,511) (463,838,458

- 
- (7,082,495
- 

330,955 116,459,82

 
 

330,955 116,459,82
- 

330,955 116,459,82

งบการเงินรวม 
  

าง
าง 

 
รวม 

าท บาท 
  

  

29 1,883,870,731 
- (136,533,863) 

29 1,747,336,868 

  
  

29 1,747,336,868 
53 643,009,148 
8) - 
- - 

5) (7,122,266) 
- (111,605,709) 

29 2,271,618,041 

  
  

29 2,516,333,468 
- (244,715,427) 

29 2,271,618,041 



 

149 

 

 
 
 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

    อาคารและ       

 
 

ที่ดิน 
สวนปรับปรุง

ที่ดิน 
สวนปรับปรุง

อาคาร 
ระบบ

สาธารณูปโภค 
เครื่องใชสํานักงาน
และเครื่องตกแตง 

เครื่องมือและ
อุปกรณ ยานพาหนะ 

งานระหวาง
กอสราง รวม 

  บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
           
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557           
ราคาทุน  54,807,144 5,753,488 170,515,978 50,273,630 28,328,131 4,624,810 35,379,996 1,470,513 351,153,690 
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม  - (472,024) (31,266,622) (8,368,531) (17,062,641) (924,417) (27,048,103) - (85,142,338) 

ราคาตามบัญชี สุทธิ  54,807,144 5,281,464 139,249,356 41,905,099 11,265,490 3,700,393 8,331,893 1,470,513 266,011,352 

           
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557           
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ   54,807,144 5,281,464 139,249,356 41,905,099 11,265,490 3,700,393 8,331,893 1,470,513 266,011,352 
ซื้อสินทรัพย  - - 6,814,266 8,721,274 11,684,547 430,243 8,890,211 14,381,894 50,922,435 
การโอนเขา (ออก)  - - 999,903 4,148,130 - - - (5,148,033) - 
ตัดจําหนายสินทรัพย สุทธิ  - (45,787) (25,704,532) (28,537,719) (4,743,094) (15,148) (2) - (59,046,282) 
คาเสื่อมราคา  - (573,674) (10,254,258) (5,358,090) (4,421,900) (951,969) (3,630,682) - (25,190,573) 

ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ  54,807,144 4,662,003 111,104,735 20,878,694 13,785,043 3,163,519 13,591,420 10,704,374 232,696,932 

 
 

 
     

 
   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557           
ราคาทุน  54,807,144 5,699,636 150,599,468 31,338,147 34,696,991 5,028,698 34,130,207 10,704,374 327,004,665 
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม  - (1,037,633) (39,494,733) (10,459,453) (20,911,948) (1,865,179) (20,538,787) - (94,307,733) 

ราคาตามบัญชี สุทธิ  54,807,144 4,662,003 111,104,735 20,878,694 13,785,043 3,163,519 13,591,420 10,704,374 232,696,932 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
ณ วันที
ราคาทุน
หัก  ค

ราคาตา
 
สําหรบั
ราคาตา
ซื้อสินทร
การโอน
ตัดจําหน
คาเสื่อม

ราคาตา
 
ณ วันที
ราคาทุน
หัก  ค

ราคาตา

 

ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 
น 
คาเสื่อมราคาสะสม 

ามบัญชี สุทธิ 

บปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
ามบัญชีตนป สุทธิ  
ทรัพย 
นเขา (ออก) 
หนายสินทรัพย สุทธิ 
มราคา 

ามบัญชีปลายป สุทธิ 

ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
น 
คาเสื่อมราคาสะสม 

ามบัญชี สุทธิ 

 

 พ.ศ. 2558 

8 

 
 
 

 
 
 
 54,80
 
 54,80

 
 
 54,80
 1,40
 
 
 
 56,21

 
 
 56,21
 
 56,21

  

ที่ดิน 
สวนปรับปรงุ

ที่ดิน 
บาท บาท 

  
  

07,144 5,699,636 
- (1,037,633) 

07,144 4,662,003 

  
  

07,144 4,662,003 
04,000 - 

- - 
- - 
- (569,649) 

1,144 4,092,354 

  
  

1,144 5,699,636 
- (1,607,282) 

1,144 4,092,354 

150 

 อาคารและ 

 
สวนปรับปรงุ

อาคาร 
 บาท 
  
  
 150,599,468 
 (39,494,733) 
 111,104,735 

  
  
 111,104,735 
 4,736,985 
 12,110,774 
 (569,521) 
 (10,234,089) 
 117,148,884 

  
  
 166,847,857 
 (49,698,973) 
 117,148,884 

 
ระบบ

สาธารณูปโภค 
เครื่องใช
และเครื

บาท 
 
 

31,338,147 34
(10,459,453) (20
20,878,694 13

 
 

20,878,694 13
985,568 3
221,400 

(4,950,533) 
(2,879,594) (4
14,255,535 12

 
 

27,301,051 38
(13,045,516) (25
14,255,535 12

 
ชสํานักงาน
รื่องตกแตง 

เครื่องมื
อุป

บาท 
 
 

4,696,991 5,02
0,911,948) (1,865
3,785,043 3,16

 
 

3,785,043 3,16
3,656,754 57

- 
(53,260) (4

4,559,430) (1,007
2,829,107 2,72

 
 

8,154,776 5,59
5,325,669) (2,865
2,829,107 2,72

 
มือและ
ปกรณ ยานพาหน
บาท บา

 
 

28,698 34,130,20
5,179) (20,538,78
63,519 13,591,42

 
 

63,519 13,591,42
78,453 4,432,44

- 
4,216) (
7,779) (4,486,206
29,977 13,537,65

 
 

95,244 34,984,15
5,267) (21,446,495
29,977 13,537,65

งบการเงิน
  

นะ 
งานระหวาง

กอสราง 
าท บาท 

  
  

07 10,704,374 
7) - 
20 10,704,374 

  
  

20 10,704,374 
49 13,324,700 
- (12,332,174) 

7) - 
6) - 
56 11,696,900 

  
  

51 11,696,900 
5) - 
56 11,696,900 

ินเฉพาะบริษทั 
 

รวม 
บาท 

 
 

327,004,665 
(94,307,733) 
232,696,932 

 
 

232,696,932 
29,118,909 

- 
(5,577,537) 

(23,736,747) 
232,501,557 

 
 

346,490,759 
(113,989,202) 
232,501,557 



 

รายกา

เงินเบิ
(วันท่ี 

ยอดกา

มีรายล

 
สําหรับปส้ินสุด

ารซ้ือสินทรัพยระ
 
ณ วันท่ี 31 ธ

บิกเกินบัญชี วง
 31 ธันวาคม พ.

 
สินทรัพยภายใต

ารซ้ือเพ่ิมข้ึน  
 
สินทรัพยตาม

ละเอียดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
ณ วันท่ี 31 ธ
ราคาทุนตามสัญ
หัก  คาเส่ือมร
ราคาตามบัญชี

ดวันท่ี 31 ธันวา
ะหวางป  (พ.ศ. 2

ธันวาคม พ.ศ. 2
งเงินเลตเตอรอ
ศ. 2557 จํานว

ใตสัญญาเชาทาง

มสัญญาเชาการ

ธันวาคม 
สัญญาเชาการเงิน
ราคาสะสม 
ชี สุทธิ 

าคม พ.ศ. 2558 
2557 จํานวน 7

2558 บริษัทไดจ
อฟเครดิต วงเ
วน 183.84 ลาน

งการเงินท่ีบริษัทเป

รเงินท่ีบริษัทเปน

น 

15

 ตนทุนการกูยืม
7.29 ลานบาท) 

จดจํานองท่ีดินแ
เงินทรัสตรีซีท 
นบาท) (ดูหมายเห

เปนผูเชาจํานวน 

นผูเชาซ่ึงรวมแส

พ.ศ. 2

169,757
(12,461,
157,296

51 

มจํานวน 3.46 

และอาคารมูลคา
วงเงินคํ้าประกั
หตุฯ ขอ 18, 21

47.11 ลานบาท

สดงในรายการข

งบกา
 ปร

2558 พ
บาท 

 
 

7,821 122
,212) (4,
6,609 117

ลานบาท ไดบันทึ

าตามบัญชีสุทธิ 
กัน และวงเงินซ้ื
 และ 32) 

ท (พ.ศ. 2557 จ

ขางตนประกอบ

ารเงินรวม 
รับปรุงใหม 
พ.ศ. 2557 

บาท 
 
 

2,644,570 
,998,759) 
7,645,811 

ทึกเปนตนทุนของ

 195.39 ลานบ
ซ้ือขายเงินตราต

จํานวน 74.91 

บดวย อุปกรณโ

งบ

พ.ศ. 2558
บาท

-
-
-

งสินทรัพยโดยรวม

าท เปนประกันส
ตางประเทศลว

ลานบาท) ไดรวม

โครงขายโทรคม

บการเงินเฉพาะบ
 

8 พ.ศ. 2
ท 
 
 
- 
- 
- 

วมอยูใน

สําหรับ  
วงหนา  

วมอยูใน

มนาคม 

บริษัท 
 

2557 
บาท 

 
 
- 
- 
- 



 

16.  สินทรัพยไมมีตัว
 
 
 
 
 
ณ วันท่ี 1 ม
ราคาทุน 
หัก  คาตัดจําห
ราคาตามบัญชี
 
สําหรับปส้ินสุ
ราคาตามบัญชี
ซ้ือสินทรัพย 
คาตัดจําหนาย 
ราคาตามบัญชี
 
ณ วันท่ี 31 
ราคาทุน 
หัก  คาตัดจําห
ราคาตามบัญชี
 
สําหรับปส้ินสุ
ราคาตามบัญชี
ซ้ือสินทรัพย 
คาตัดจําหนาย 
ราคาตามบัญชี
 
ณ วันท่ี 31 
ราคาทุน 
หัก  คาตัดจําห
ราคาตามบัญชี
 

ัวตน สุทธิ 

มกราคม พ.ศ. 2

หนายสะสม 
ชี สุทธิ 

สุดวันท่ี 31 ธันว
ชีตนป สุทธิ 

 
ชีปลายป สุทธิ 

ธันวาคม พ.ศ. 

หนายสะสม 
ชี สุทธิ 

สุดวันท่ี 31 ธันว
ชีตนป สุทธิ 

 
ชีปลายป สุทธิ 

ธันวาคม พ.ศ. 

หนายสะสม 
ชี สุทธิ 

2557 

วาคม พ.ศ. 25

 2557 (ปรับปร

วาคม พ.ศ. 25

 2558 

 

15

557 (ปรับปรุงให

รุงใหม) 

558 

52 

คอ

5
(2,
3

 
ใหม) 

3

(
2

 

6
(3,
2

 

2
2
(
4

8
(3,
4

 
โปรแกรม 

อมพิวเตอร 
บาท 

 
5,347,280 
,345,514) 
3,001,766 

 
 

3,001,766 
692,138 

(806,025) 
2,887,879 

 
 

6,039,418 
,151,539) 
2,887,879 

 
 

2,887,879 
2,026,600 
(373,254) 
4,541,225 

 
 

8,066,018 
,524,793) 
4,541,225 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร
ระหวางติดตัง้

บาท

183,000
-

183,000

 
183,000
94,000

-
277,000

277,000
-

277,000

277,000
279,000

-
556,000

556,000
-

556,000

งบการเงนิ
ม 
ร 
ง 
ท 
 

0 5,530
- (2,345,
0 3,184

 
 
0 3,184
0 786
- (806,
0 3,164

 
 

0 6,316
- (3,151,
0 3,164

 
 

0 3,164
0 2,305
- (373,
0 5,097
 
 

0 8,622
- (3,524,
0 5,097

นรวม 
 
 

รวม 
บาท 

 
0,280 
,514) 
4,766 

 
4,766 
6,138 
,025) 
4,879 

 
6,418 
,539) 
4,879 

 
4,879 
5,600 
,254) 
7,225 

 
 

2,018 
,793) 
7,225 



 

 
 
 
 
 
ณ วันท่ี 1 ม
ราคาทุน 
หัก  คาตัดจําห
ราคาตามบัญชี
 
สําหรับปส้ินสุ
ราคาตามบัญชี
ซ้ือสินทรัพย 
คาตัดจําหนาย 
ราคาตามบัญชี
 
ณ วันท่ี 31 
ราคาทุน 
หัก  คาตัดจําห
ราคาตามบัญชี
 
สําหรับปส้ินสุ
ราคาตามบัญชี
ซ้ือสินทรัพย 
คาตัดจําหนาย 
ราคาตามบัญชี
 
ณ วันท่ี 31 
ราคาทุน 
หัก  คาตัดจําห
ราคาตามบัญชี

มกราคม พ.ศ. 2

หนายสะสม 
ชี สุทธิ 

สุดวันท่ี 31 ธันว
ชีตนป สุทธิ 

 
ชีปลายป สุทธิ 

ธันวาคม พ.ศ. 

หนายสะสม 
ชี สุทธิ 

สุดวันท่ี 31 ธันว
ชีตนป สุทธิ 

 
ชีปลายป สุทธิ 

ธันวาคม พ.ศ. 

หนายสะสม 
ชี สุทธิ 

2557 

วาคม พ.ศ. 25

 2557 

วาคม พ.ศ. 25

 2558 

15

557 

558 

53 

คอ

3
(2,

(

3
(2,

(

3
(3,

 
โปรแกรม 

อมพิวเตอร 
บาท 

 
3,100,000 
,269,989) 
830,011 

 
 

830,011 
306,000 

(633,144) 
502,867 

 
 

3,406,000 
,903,133) 
502,867 

 
 

502,867 
- 

(205,563) 
297,304 

 
 

3,406,000 
,108,696) 
297,304 

งบ
โปรแกรม

คอมพิวเตอร
ระหวางติดตัง้

บาท

89,000
-

89,000

89,000
-
-

89,000

89,000
-

89,000

89,000
224,000

-
313,000

313,000
-

313,000

บการเงินเฉพาะบ
ม 
ร 
ง 
ท 
 

0 3,189
- (2,269,
0 919

 
 

0 919
- 306
- (633,
0 591
 
 

0 3,495
- (2,903,
0 591

 
 

0 591
0 224
- (205,
0 610

 
 

0 3,719
- (3,108,
0 610

บริษัท 
 
 

รวม 
บาท 

 
9,000 
,989) 
9,011 

 
 

9,011 
6,000 
,144) 
1,867 

 
 

5,000 
,133) 
1,867 

 
 

1,867 
4,000 
,563) 
0,304 

 
 

9,000 
,696) 
0,304 



 

17. ภ

 

ภาษีเงินไดรอตัด
 
สินทรัพยและห
 
 
 
 
 
 
สินทรัพยภาษี
สินทรัพยภาษีเงิ
   ประโยชนภา
สินทรัพยภาษีเงิ
   ประโยชนเกิ
 
หน้ีสินภาษีเงิน
หน้ีสินภาษีเงินไ
   ชําระภายใน
หน้ีสินภาษีเงินไ
   ชําระเกินกว
 
ภาษีเงินไดรอ

 
รายการเคล่ือน
 
 
 
 
 
 
ณ วันท่ี 1 มก
เพ่ิม / (ลด) ใน
เพ่ิม / (ลด) บั
   กําไรขาดทุน
ณ วันท่ี 31 ธั

ดบัญชี 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอ

ษเีงินไดรอตัดบัญ
งินไดรอตัดบัญชีที
ายใน 12 เดือน 
งินไดรอตัดบัญชีที
กินกวา 12 เดือน

นไดรอตัดบัญชี
ไดรอตัดบัญชีท่ีจะ
น 12 เดือน 
ไดรอตัดบัญชีท่ีจะ
วา 12 เดือน 

อตัดบัญชี สุทธิ 

นไหวของภาษีเงิน

กราคม 
ในกําไรหรือขาดทุ
บันทึกโดยตรงไปยั
นเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ธันวาคม 

อตัดบัญชีสามาร

ญชี 
ท่ีจะใช 

ท่ีจะใช 
น 

 
ะจาย 

ะจาย 

 

นไดรอตัดบัญชีมีดั

ทน 
ยัง 

15

รถวิเคราะหไดดังนี

พ.ศ. 2

4,933

9,928
14,862

(4,

(4,
14,857

ดังน้ี 

พ.ศ. 2

15,054
1,224

(1,422,
14,857

54 

น้ี 

งบกา
 ปร

2558 พ
บาท 

 
 
 

3,171 7
 

8,831 10
2,002 18

 
 

,635) (3,
 
- 

,635) (3,
7,367 15

งบกา
 ปร

2558 พ
บาท 

 
4,943 9
4,785 6

 
,361) (1,
7,367 15

ารเงินรวม 
รับปรุงใหม 
พ.ศ. 2557 

บาท 
 
 
 

7,786,978 
 

0,706,820 
8,493,798 

 
 

,438,855) 
 
- 

,438,855) 
5,054,943 

ารเงินรวม 
รับปรุงใหม 
พ.ศ. 2557 

บาท 
 

9,896,228 
6,583,264 

 
,424,549) 
5,054,943 

งบ

พ.ศ. 2558
บาท

126,734

8,463,087
8,589,821

-

-
-

8,589,821

งบ

พ.ศ. 2558
บาท

14,373,521
(4,576,518)

(1,207,182)
8,589,821

การเงินเฉพาะบ
 

8 พ.ศ. 2
ท 
 
 
 

4 6,230
 

7 8,143
1 14,373
 
 
- 
 
- 
- 
1 14,373

บการเงินเฉพาะบ
 

8 พ.ศ. 2
ท 
 

1 9,334
) 6,524
 
) (1,485,
1 14,373

บริษัท 
 

2557 
บาท 

 
 
 

0,337 
 

3,184 
3,521 

 
 
- 
 
- 
- 

3,521 

บริษัท 
 

2557 
บาท 

 
4,298 
4,660 

 
,437) 
3,521 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สินทรัพยภาษีเงินไดร
ณ วันที่ 1 มกราคม พ
เพิ่ม/(ลด)ในกําไรหรือข
ภาษีเพิ่ม/(ลด)บันทึกโด
   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 
ณ วันที่ 1 มกราคม พ
เพิ่ม/(ลด)ในกําไรหรือข
ภาษีเพิ่ม/(ลด)บันทึกโด
   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 

รอตัดบัญชี 
พ.ศ. 2558 
ขาดทุน 
ดยตรงไปยัง 
ร็จอื่น 
 พ.ศ. 2558 

พ.ศ. 2557 (ปรับปรุงให
ขาดทุน 
ดยตรงไปยัง 
ร็จอื่น 
 พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง

 

หนี้สงสั

2,2
3

2,6

หม) 2,7
(51

งใหม) 2,2

 
 

คาเผื่อ ค
สัยจะสูญ สินคาล

บาท 
 
 

267,841 280
374,802 108

 
- 

642,643 389

 
783,242 273
15,401) 7

 
- 

267,841 280

155 

 
 

คาเผื่อ ภาร
าสมัย ผลประโยชนพ
บาท 

 
 

0,330 3,6
8,698 7

 
- (1,4

9,028 2,9

 
3,053 4,4
7,277 6

 
- (1,4

0,330 3,6

 
 ผลต

ระผูกพัน ทรัพยส
พนักงาน ทางภาษีกั

บาท 
 
 

634,344 
745,062 

 
22,363) 
957,043 

 
445,099 
613,792 

 
24,547) 
634,344 

 
ตางของอายุ 
สินระหวาง คาเผื่อ
กับทางบัญชี 

บาท 
 
 

1,165,829 
841,756 

 
- 

2,007,585 

 
805,783 
360,046 

 
- 

1,165,829 

 
 

อการดอยคา 
เงินลงทุน 

บาท 
 
 
- 11,
- (4,2
 
- 
- 6,

 
- 2,
- 8,
 
- 
- 11,

งบการ
 
 
 

อื่นๆ 
บาท 

 
 

145,454 18,4
279,751) (2,20

 
- (1,42

,865,703 14,8

 
,368,187 10,6
,777,267 9,2

 
- (1,42

145,454 18,4

เงินรวม 
 
 
 

รวม 
บาท 

 
 

493,798 
09,433) 

 
22,363) 
862,002 

 
675,364 
242,981 

 
24,547) 
493,798 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สินทรัพยภาษีเงินไดร
ณ วันที่ 1 มกราคม พ
เพิ่ม/(ลด)ในกําไรหรือข
ภาษีเพิ่ม/(ลด)บันทึกโด
   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 
ณ วันที่ 1 มกราคม พ
เพิ่ม/(ลด)ในกําไรหรือข
ภาษีเพิ่ม/(ลด)บันทึกโด
   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 

รอตัดบัญชี 
พ.ศ. 2558 
ขาดทุน 
ดยตรงไปยัง 
ร็จอื่น 
 พ.ศ. 2558 

พ.ศ. 2557 
ขาดทุน 
ดยตรงไปยัง 
ร็จอื่น 
 พ.ศ. 2557 

หนี้สงสั

2,2
2

2,4

2,7
(51

2,2

 
คาเผื่อ ค

สัยจะสูญ สินคาล
บาท 

 
 

267,841 280
230,802 108

 
- 

498,643 389

 
783,242 273
15,401) 7

 
- 

267,841 280
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คาเผื่อ ภาร
าสมัย ผลประโยชนพ
บาท 

 
 

0,330 3,3
8,698 4

 
- (1,2

9,028 2,6

 
3,053 4,3
7,277 4

 
- (1,4

0,330 3,3

 ผลต
ระผูกพัน ทรัพยส
พนักงาน ทางภาษีกั

บาท 
 
 

320,952 
494,413 

 
207,182) 
608,183 

 
379,562 
426,826 

 
85,436) 
320,952 

ตางของอายุ 
สินระหวาง คาเผื่อ
กับทางบัญชี 

บาท 
 
 

1,165,828 
360,046 

 
- 

1,525,874 

 
805,782 
360,046 

 
- 

1,165,828 

 
อการดอยคา 

เงินลงทุน 
บาท 

 
 
- 7,

698,823 (6,4
 
- 

698,823 

 
- 1,
- 6,
 
- 
- 7,

งบการเงินเฉพา
 
 

อื่นๆ 
บาท 

 
 

,338,570 14,3
469,300) (4,57

 
- (1,20

869,270 8,5

 
,092,659 9,3
,245,911 6,5

 
- (1,48

,338,570 14,3

าะบริษทั 
 
 

รวม 
บาท 

 
 

373,521 
76,518) 

 
07,182) 
589,821 

 
334,298 
524,659 

 
85,436) 
373,521 



 

 
 

 
 
 
 
 

หน้ีสิ
ณ วั
เพ่ิม/
ภาษีเ
   ก
ณ วั

 
ณ วั
ใหม) 
เพ่ิม/
ภาษีเ
   ก
ณ วั
ใหม) 

 
 

สินภาษีเงินไดรอ
วันท่ี 1 มกราคม 
/(ลด)ในกําไรหรือ
ษีเพ่ิม/(ลด)บันทึกโ
กําไรขาดทุนเบ็ดเส
วันท่ี 31 ธันวาคม

วันท่ี 1 มกราคม 
) 
/(ลด)ในกําไรหรือ
ษีเพ่ิม/(ลด)บันทึกโ
กําไรขาดทุนเบ็ดเส
วันท่ี 31 ธันวาคม
) 

อตัดบัญชี 
 พ.ศ. 2558 
อขาดทุน 
โดยตรงไปยัง 
สร็จอ่ืน 
ม พ.ศ. 2558 

 พ.ศ. 2557 (ปรั

อขาดทุน 
โดยตรงไปยัง 
สร็จอ่ืน 
ม พ.ศ. 2557 (ป

รับปรุง

ปรับปรุง
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อื่นๆ
บาท

3,438,855
(3,434,220

4,635

779,136
2,659,719

3,438,855

งบการเงิ
 ปรับปร
ๆ 
ท 
 
 

5 3,438
0) (3,434

 
- 
5 4

 

6 779
9 2,659
 
- 

5 3,438

ินรวม 
รุงใหม 
รวม 
บาท 

 
 

8,855 
4,220) 

 
- 

4,635 

 

9,136 
9,719 

 
- 

8,855 

งบการ
 

อื่นๆ 
บาท 

 
 
- 
- 
 
- 
- 

 

- 
- 
 
- 

- 

เงินเฉพาะบริษัท

รวม
บาท

ัท 
 

ม 
ท 
 
 
- 
- 
 
- 
- 

 

- 
- 
 
- 

- 



 

18.  เงินกู
 
เงิน
 
 
 
 
 
ต๋ัว
ต๋ัว
ทรั
 

 
การ
 
 
 
 
ราค
เงิน
การ
ราค

 
19.  เจาห

 
 
 
 
 
เจา
เจา
รว
เจา
คา
หน้ี
โบน
เจา
รว

กูยืมระยะส้ันจา

นกูยืมระยะส้ันจาก

วสัญญาใชเงิน 
วแลกเงิน 
รัสตรีซีท  

ารเปล่ียนแปลงของ

าคาตามบัญชีตนป
นสดรับจากเงินกูยื
ารจายคืนเงินกูยืม
าคาตามบัญชีปลา

หน้ีการคาและเจ

าหน้ีการคา 
าหนาการคากิจก
วมเจาหน้ีการคา 
าหน้ีอ่ืน 
าใชจายคางจาย 
น้ีสินอนุพันธการเงิ
นัสคางจาย 
าหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเกี
วมเจาหน้ีการคาแล

ากสถาบันการเงิ

ากสถาบันการเงิน

งเงินกูยืมระยะส้ันจ

ป สุทธิ 
ยืมระยะส้ัน 
มระยะส้ัน 
ายป สุทธิ  

จาหน้ีอื่น 

การท่ีเก่ียวของกัน

งิน 

ก่ียวของกัน 
และเจาหน้ีอ่ืน 

งิน 

นประกอบดวยราย

จากสถาบันการเงิ

น 
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ยละเอียดดังน้ี  

พ.ศ. 2558
บาท

งินสําหรับปส้ินสุดว

พ.ศ. 2558
บาท

450,737,29

450,737,29
93,258,840

146,877,174
28,112,243

633,670

719,619,218

งบการเงิ
8 พ.ศ. 
ท 
 
- 20,000
- 120,000
- 7,95
- 147,95

วันท่ี 31 ธันวาคม

งบการเงิ
 ปรับปร

8 พ.ศ. 
ท 
 

1 762,907
- 
1 762,907
0 36,217
4 220,365
3 31,15
0 21,865
- 
8 1,072,507

ินรวม 
2557 พ
บาท 

 
0,000 
0,000 
1,305 
1,305 

ม พ.ศ. 2558 สาม

งบการเงินรวม
บาท

147,951,305
834,794,162

(982,745,467

ินรวม 
รุงใหม 
2557 พ
บาท 

 
7,051 253

- 5
7,051 259
7,537 12
5,772 20
1,683 16
5,245 

- 5
7,288 315

งบการ
พ.ศ. 2558 

บาท 
 
- 
- 
- 
- 

ามารถวิเคราะหไดด

ม งบการ
ท 
 

05 
62 
7) 
- 

งบการ
 

พ.ศ. 2558 
บาท 

 
53,701,473 
5,745,744 

59,447,217 
2,044,613 

20,880,014 
6,161,131 
633,670 

5,999,888 
5,166,533 

เงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 255

บาท

120,000,000

120,000,000

ดังน้ี 

รเงินเฉพาะบรษิั
บา

120,000,00
612,910,31

(732,910,313

เงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 255
บาท

369,910,573
69,497,562

439,408,135
23,125,024
22,805,845
31,151,683
15,572,380
5,360,79

537,423,864

ัท 
7 
ท 
 
- 
0 
- 
0 

ษัท 
ท 
 

00 
3 
3) 
- 

ัท 
 

7 
ท 
 

73 
2 
5 
4 
5 
3 
0 
7 
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20.  หน้ีสิ
 

 
 
 
 
 
ณ 
ภาย
เกิน
เกิน
 
หัก
มูล
   

 
หน้ี
 
 
 
 
 
 
ณ 
หน้ี
หัก
   
สุท
 
 
มูล

สินตามสัญญาเช

 วันท่ี 31 ธันว
ายใน 1 ป 
น 1 ป แตไมเกิน 
น 3 ป แตไมเกิน 

ก  ดอกเบ้ียจายในอ
ลคาปจจุบันของห
 เชาการเงิน สุทธิ

น้ีสินตามสัญญาเช

 วันท่ี 31 ธันว
น้ีสินตามสัญญาเช
ก  สวนของหน้ีสิน
           ท่ีถึง
ทธิ 

ลคายุติธรรมของห

ชาการเงิน สุทธิ

วาคม 

 3 ป 
 5 ป 

นอนาคตของสัญญ
หน้ีสินตามสัญญา 
ธิ 

ชาการเงินไมรวม

วาคม 
ชาการเงิน สุทธิ 
นตามสัญญาเชาก
งกําหนดชําระภา

งหน้ีสินตามสัญญ

ธิ 

ญาเชาการเงิน 
 

มดอกเบ้ียในอนาคต

การเงิน 
ายในหน่ึงป 

ญาเชาการเงินมีมูล
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พ.ศ. 2558
บาท

46,818,455
73,847,095
9,612,249

130,277,799
(9,116,991

121,160,808

คต มีดังน้ี 

พ.ศ. 2558
บาท

121,160,808

(41,794,214

79,366,594

ลคาใกลเคียงกับร

งบการเงิ
 ปรับปร

8 พ.ศ. 
ท 
 
 

5 34,10
5 65,81
9 16,66
9 116,59
) (9,429
 

8 107,16

งบการเงิ
 ปรับปร

8 พ.ศ. 
ท 
 
 

8 107,16
 

4) (29,501

4 77,66

ราคาตามบัญชี เนื

ินรวม 
รุงใหม 
2557 พ
บาท 

 
 

08,504 
6,915 

69,666 
95,085 
9,445) 

 
65,640 

ินรวม 
รุงใหม 
2557 พ
บาท 

 
 

65,640 
 

1,222) 

64,418 

น่ืองจากผลกระท

งบการ
 

พ.ศ. 2558 
บาท 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

งบการ
 

พ.ศ. 2558 
บาท 

 
 
- 
 

- 

- 

ทบของอัตราคิดล

เงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 255
บาท

เงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 255
บาท

ลดไมมีสาระสําคัญ

ัท 
 

7 
ท 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

ัท 
 

7 
ท 
 
 
- 
 

- 

- 

ญ 



 

21.  เงินกู
 

21
 

อัตราคิดลด

740.80 ลา

 

กูยืมระยะยาวจ

1.1 เงินกูยืมระ

 
 
 
 
เงินกูยืมระ
   ท่ีจะคร
เงินกูยืมสกุ
หัก  คาธ
ป 
สวนของเงิ
   ท่ีถึงกําห
 
เงินกูยืมระ
เงินกูยืมสกุ
หัก  คาธร
ป 
เงินกูยืมระย
 
รวมเงินกูยื

 
มูลคายุติธ

ดไมมีสาระสําคัญ
เงินกู ยืมร

านบาท ดังรายละ
 

 
 
 
ลําดับท่ี 
 

1 

2 

รวม 

จากสถาบันการเ

ะยะยาวจากสถ

ะยะยาวจากสถ
รบกําหนดภายใน
กลเงินบาท 
ธรรมเนียมการจัดห

งินกูยืมระยะยาวจ
หนดชําระภายใน 

ะยะยาวจากสถ
กลเงินบาท 
ธรรมเนียมการจัดห

ะยะยาวจากสถาบั

ยืมระยะยาวจากส

ธรรมของเงินกู
ญ 
ระยะยาวของก
ะเอียดตอไปน้ี 

ณ วันท่ี 3

 

เงิน สุทธิ 

ถาบันการเงินปร

ถาบันการเงิน 
นหน่ึงป 

ดหาเงินกูยืมตัดจาย

จากสถาบันการเงิ
 1 ป สุทธิ 

ถาบันการเงิน 

หาเงินกูยืมตัดจาย

บันการเงิน สุทธิ 

สถาบันการเงิน สุ

 ยืมระยะยาวจา

ลุมบริษัทเปนเงิ

จํานวนคงเหลือ
1 ธันวาคม พ.ศ

2558
(บาท

532,800,000

208,000,000

740,800,000
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ระกอบดวยเงินก

1
ายภายใน 1 

งิน 
1

72
ยเกินกวา 1 (2

72

สุทธิ 73

ากสถาบันการเ

งินกู ยืมสกุลเงิน

ือ 
ศ. 
58 
ท) 

อัตราด

 
0 MLR - รอย

0 
 

MLR - รอย

0 

กูยืมดังตอไปน้ี 

งบ
พ.ศ. 2558 

บาท 
 
 
 

15,700,000 
(360,411) 

 
15,339,589 

 
 

25,100,000 3
2,220,800) 

22,879,200 3
 

38,218,789 4

เงินมีมูลคาใกลเ

นบาทท่ีมีหลักปร

 
 

ดอกเบ้ียตอป 
รอยละ 

 
ยละ 1.5 ตอป ช

ยละ 1.5 ตอป ช

 

 

บการเงินรวม 
พ.ศ. 2557 

บาท 
 
 
 

69,600,000 
- 

 
69,600,000 

 
 

334,876,314 
- 

334,876,314 
 

404,476,314 

เคียงกับราคาต

ระกันจากสถา

การชําร

ชําระคืนทุกเดือนนั
พฤศจิกายน

ชําระคืนทุกเดือนนั
ธันวาคม

งบการ
พ.ศ. 2558 

บาท 
 
 
 
- 
- 

 
- 
 
 
- 
- 

- 
 
- 

ตามบัญชี เน่ือง

าบันการเงินภาย

 
 
 

ระคืนเงินตน จ
 

นับต้ังแตเดือน
น พ.ศ. 2559 
นับต้ังแตเดือน
ม พ.ศ. 2560 

 

เงินเฉพาะบริษัท
 พ.ศ. 255
 บาท
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

งจากผลกระทบ

ยในประเทศจํา

กําหนดการ
จายชําระดอกเบ้ีย

ชําระทุกเดือน

ชําระทุกเดือน

ัท 
7 
ท 
 
 
 
- 
- 

 
- 
 
 
- 
- 

- 
 
- 

บของ 

านวน  

 
 
ร 
ย้ 
 
น 

น 

 



 

เงินกูยืมจาก
จ า ก ง บ ก
ท้ังทางตรง

 
21

21
 

 
21

 

3,156 ลาน
3,560 ลาน

 

ตามเง่ือน
กกลุมกิจการไมเกิ
ก า ร เ งิ น ป ร
งหรือทางออมโดย

 
1. ท่ีดินพ
2. กรรม
3. หุนขอ

1.2 ความเส่ียง
 
ความเส่ียงจ
 
 
 
 
 
เงินกูยืมระย
รวมเงินกูยื

 
1.3 ระยะเวลา

 
 
 
 
ณ วันท่ี 3
ภายใน 1 ป
เกินกวา 1 
เกินกวา 5 
รวมเงินกูยื

1.4 วงเงินกูยืม

ณ วันท่ี 3
นบาท วงเงินเลต
นบาท  

 
 
 
 

นไขของสัญญาเ
กิน 2 เทา และค
ะ จํ า ป ข อ ง บ
ยผานบริษัทในเครื

พรอมส่ิงปลูกสรา
มการบริษัท อินเต
องบริษัท อินเตอร

งจากอัตราดอก

จากอัตราดอกเบ้ี

ยะยาวจากสถาบัน
ยืมระยะยาวจากส

าการครบกําหน

31 ธันวาคม 
ป  
 ปแตไมเกิน 5 ป 
 ป 
ยืมระยะยาวจากส

ม 

31 ธันวาค
ตเตอรออฟเครดิต

เงินกูดังกลาว ก
ความสามารถในก
บ ริ ษั ท )  แล ะ
รือไมตํ่ากวารอยล

างของบริษัท อิน
ตอรล้ิงค คอมมิว
รล้ิงค เทเลคอม 

กเบ้ียของเงินกูยื

บ้ียของเงินกูยืมระ

นการเงิน - ณ อัต
สถาบันการเงิน 

นดของเงินกูยืมร

 

สถาบันการเงิน 

คม พ.ศ. 2558 
ต วงเงินทรัสตรีซี
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กลุมบริษัทตอง
การชําระหน้ี (De
ะ ค ร อ บ ค รั ว
ละ 25 โดยสัญญ

นเตอรล้ิงค คอมมิ
วนิเคช่ัน จํากัด (ม
 จํากัด (มหาชน) 

ยืมระยะยาวจาก

ะยะยาวจากสถาบ

ตราลอยตัว 

ระยะยาวจากสถ

 กลุมบริษัทมีวง
ซีท วงเงินคํ้าประ

งรักษาอัตราสว
ebt Service Co
ว อ นั น ต รั ม พ
ญาเงินกูดังกลาว 

มิวนิเคช่ัน จํากัด 
(มหาชน) 
 จํานวนรอยละ 

กสถาบันการเงิ

บันการเงินของกล

พ.ศ. 2558
บาท

 
740,800,000
740,800,000

สถาบันการเงินมี

พ.ศ. 2558
บาท

 

15,700,000
561,800,000
163,300,000
740,800,000

เงินกูยืมและวงเ
ะกันและวงเงินซ้ือข

นเงินกูยืมสถาบั
verage Ratio) 
พ ร ต อ ง รั ก ษ
 คํ้าประกันโดย 

 (มหาชน) ท่ีถูกจํ

51 

ิน 

ลุมบริษัท มีดังตอ

งบการเงินรวม
 พ.ศ. 2557
 บาท

 
 404,476,314
 404,476,314

มีดังตอไปน้ี 

งบการเงินรวม
 พ.ศ. 2557
 บาท

 
 
 69,600,000
 334,276,314
 600,000
 404,476,314

เงินเบิกเกินบัญชี
ขายเงินตราตางป

บันการเงินตอส
จะตองไมตํ่ากวา 
ษ า สั ด ส ว น ก

จํานอง 

อไปน้ี 

ม งบกา
7 พ.ศ. 25
ท บ

 
4 
4 

ม งบกา
7 พ.ศ. 25
ท บ

 
 

0 
4 

00 
4 

ชีจากธนาคารท่ีย
ประเทศลวงหนาที

สวนของผูถือหุน
า 1.2 เทา (พิจาร
า ร เ ป น ผู ถื อ

ารเงินเฉพาะบริ
558 พ.ศ. 25
บาท บ

 
- 
- 

ารเงินเฉพาะบริ
558 พ.ศ. 25
บาท บ

 
 
- 
- 
- 
- 

ยังไมไดเบิกใชจํา
ท่ียังไมไดเบิกใชจํา

นและ 
รณา
อ หุ น  

ริษทั 
557 
บาท 

- 
- 

ริษทั 
557 
บาท 

 
- 
- 
- 
- 

านวน  
านวน 



 

22. ภาระ
 
ราย
 
 
 
 
 
ยอ
ตน
ตน
การ
   
   
   
   
   
ยอ

 
ขอ
 
 
 
 
 
อัต
อัต
อัต
อัต

 

ะผูกพันผลประโย

ายการเคล่ือนไหวข

อดคงเหลือตนป 
นทุนบริการปจจุบั
นทุนดอกเบ้ีย 
ารวัดมูลคาใหม 
 กําไรท่ีเกิดจากกา
    ขอสมมติดาน
 (กําไร)/ขาดทุนท่ี
    ขอสมมติทาง
 ขาดทุนท่ีเกิดจาก
อดคงเหลือปลายป

อสมมติฐานจากก

ตราคิดลด 
ตราการข้ึนเงินเดือ
ตราการลาออก 
ตราการตาย 

โยชนพนักงานหล

ของภาระผูกพันผ

บัน 

ารเปล่ียนแปลง 
นประชาการศาสต
ท่ีเกิดจากการเปล่ีย
งการเงิน 
กประสบการณ 
ป 

การประมาณการต

อน 

ลังเกษียณอายุ 

ผลประโยชนพนักง

สตร 
ยนแปลง 

ตามหลักคณิตศา

อ
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กงานหลังการเกษีย

พ.ศ. 2558
บาท

18,171,718
2,701,070
711,612

(17,206,383

9,716,827
360,619

14,455,463

าสตรประกันภัย 

พ.ศ. 2558
รอยละ

3.13 - 4.04
8.00

4.50 - 54.00
อางอิงตามตาราง
มรณะป 255

ษียณอายุระหวางป

งบการเงิ
8 พ.ศ. 
ท 
 

8 22,225
0 2,466
2 602
 
 

3) (3,500
 

7 (3,622
9 
3 18,17

(Actuarial Tec

งบการเงิ
8 พ.ศ. 
ะ ร
 

4 3.67 -
0 3.00 -
0 5.00 - 2
ง
1 

อางอิงตามต
มรณะป 

ปมีดังน้ี  

ินรวม 
2557 พ
บาท 

 
5,493 15
6,088 
2,874 

 
 

0,478) (15
 

2,259) 9
- 

1,718 1

chnique) ท่ีสําคัญ

ินรวม 
2557 พ
รอยละ 

 
 4.62 
 6.00 
21.00 10.0
ตาราง
 2551 

อางอิง
มรณ

งบการ
พ.ศ. 2558 

บาท 
 

5,345,366 
1,859,685 
612,384 

 
 

5,839,685) 
 

9,733,951 
69,826 

1,781,527 

ัญ ณ วันท่ีในงบก

งบการ
พ.ศ. 2558 

รอยละ 
 

4.04 
8.00 

00 - 54.00 
งตามตาราง
ณะป 2551 

อ

เงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 255

บาท

20,355,562
1,889,74
527,236

(3,650,096

(3,777,083

15,345,366

บการเงินมีดังตอไป

เงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 255

รอยล

3.99
3.00 - 6.00

5.00 - 21.00
อางอิงตามตารา
มรณะป 255

ัท 
7 
ท 
 

2 
7 
6 
 
 

6) 
 

3) 
- 
6 

ปน้ี 

ัท 
7 
ละ 

 
9 
0 
0 
าง
1 



 

 
 

 
 
 

อัต
อัต

 
 
 

 
 
 

อัต
อัต
 
การ

เกิดข้ึน และ
ตอการเปล่ี
ประมาณกา
การเงิน 

ระย
3 ป ถึง 4
 
23.  ทุนเรื

 
 
 
สํา
25
ณ 
การ
การ

ณ 
 
กา
เม่ือ

2558 บริษ
บาท) สําหร
คร้ังท่ี 8 แล

ตราคิดลด 
ตราการเพ่ิมข้ึนขอ

ตราคิดลด 
ตราการเพ่ิมข้ึนขอ

ารวิเคราะหความอ
ะการเปล่ียนแปลง
ล่ียนแปลงใขอสมม
ารไว (Projected 

ะยะเวลาถัวเฉล่ียถ
1 ป) 

รือนหุนและสวน

าหรับปส้ินสุดวัน
558 
 วันท่ี 1 มกราคม
ารใชสิทธิใบสําคัญ
ารเพ่ิมหุนสามัญ 

 วันท่ี 31 ธันวาค

ารใชสิทธิใบสําคั
อวันท่ี 12 มกร
ษัทไดจดทะเบียน
รับการแปลงสภา
และคร้ังท่ี 9 จําน

องเงินเดือน 

องเงินเดือน 

ออนไหวขางตนน้ีอ
งในขอสมมติอาจ
มติหลักไดใชวิธีเดี
 Unit Credit M

ถวงนํ้าหนักของภ

นเกินมูลคาหุน 

นท่ี 31 ธันวาคม

ม พ.ศ. 2558 
ญแสดงสิทธิ 

คม พ.ศ. 2558 

คัญแสดงสิทธิ 
ราคม พ.ศ. 255
นเพ่ิมทุนจดทะเบีย
าพใบสําคัญแสดง
นวน 3,337,615 

 

 

อางอิงจากการเปลี
จมีความสัมพันธกั
ดียวกับ (มูลคาปจ
Method) ณ วัน

ภาระผูกพันตามโค

ม พ.ศ. 

 

58 วันท่ี 11 พฤ
ยนชําระแลวรวม
งสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสา
 หนวย 
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การเปล่ียน
ข

 
รอ
รอ

การเปล่ียน
ข

 
รอ
รอ

ปล่ียนแปลงขอสมม
กัน ในการคํานวณ
จจุบันของภาระผู
ันส้ินรอบระยะเวล

ครงการผลประโย

จํานวนหุน

261,048,952
7,633,12

65,971,778
334,653,85

ฤษภาคม พ.ศ. 2
มกันเปนจํานวน 
สามัญของบริษัทค

 
นแปลงใน 
ขอสมมติ 

 
อยละ 0.5 ล
อยละ 0.5 เพ่ิม

 
นแปลงใน 
ขอสมมติ 

 
อยละ 0.5 ล
อยละ 0.5 เพิ

มติ ขณะท่ีใหขอสม
ณการวิเคราะหคว
ผกพันโครงการผล
ลารายงาน)ในกา

โยชนของกลุมบริษ

 หุนส
น 
 

 
2 261,048
1 7,633
8 65,97
1 334,653

2558 วันท่ี 14 
7,633,121 บาท
คร้ังท่ี 1 (ILINK 

โค
การเพิ่มขึน้

ขอส

ลดลง 950,346
มข้ึน 1,398,906

โค
การเพิ่มขึน้

ขอส

ลดลง 424,530
พ่ิมข้ึน 429,824

มมติอ่ืนคงท่ี ในทา
วามออนไหวของภ
ลประโยชนท่ีกําหนด
รคํานวณหน้ีสินบ

ษัทอยูระหวาง 2 

สามัญ สวนเกิ
บาท 

 

 
8,952 51
3,121 59
1,778 
3,851 576

กรกฎาคม พ.ศ.
ท (หุนสามัญ 7,
 - W1) สําหรับร

ผลกระทบ
ครงการผลประโ
นของ 
สมมติ 

 
6 บาท เพ่ิมข้ึน 
6 บาท ลดลง 

งบการ
ผลกระทบ

ครงการผลประโ
นของ 
สมมติ 

 
0 บาท เพ่ิมข้ึน
4 บาท ลดลง

างปฏิบัติสถานกา
ภาระผูกพันผลปร
นดไวคํานวณดวยวิ
บําเหน็จบํานาญที

2 ป ถึง 41 ป (โ

กินมูลคาหุน 
บาท 

 

 
7,347,298 

59,119,167 
- 

76,466,465 

ศ. 2558 และวัน
,633,121 หุน ม
บรอบการแปลงสิท

งบการเงินรวม
บตอภาระผูกพัน
โยชนท่ีกําหนดไว
การลดลงของ

ขอสมมต

1,023,099 บาท
1,317,613 บาท

เงินเฉพาะบริษัท
บตอภาระผูกพัน
โยชนท่ีกําหนดไว
การลดลงของ

ขอสมมต

ึ้น 454,343 บาท
ง 406,471 บาท

ารณดังกลาวยาก
ระโยชนท่ีกําหนดไ
วิธีคิดลดแตละหน
ท่ีรับรูในงบแสดงฐ

โดยสวนของบริษั

รวม
บาท

778,396,250
66,752,288
65,971,778

911,120,316

นท่ี 12 ตุลาคม 
มูลคาตราไวหุนล
สทธิคร้ังท่ี 6 คร้ัง

ม 
ัน 
ว 
ง 
ติ 

ท 
ท 

ัท 
ัน 
ว 
ง 
ติ 

าท 
ท 

กท่ีจะ
ไวท่ีมี
นวยท่ี
ฐานะ

ษัทคือ 

ม 
ท 
 

 
0 
8 

78 
6 

พ.ศ. 
ละ 1 
งท่ี 7 



 

 
กา
ท่ีป

หุนสามัญขอ
การจายปน
 
24.  ใบสํา

 
ในร
มูล
 

I

 
เม่ือ

ท่ีกําหนดไวใ
 

 
ตอ
ตา
เปน
 

 
ณ 
สํา
งบ
 
ณ 

 
 
 
 

ารเพิ่มหุนสามัญ
ประชุมสามัญผูถือ
ของบริษัทจํานวน 
นผลหุนละ 0.25 

าคัญแสดงสิทธิ 

ระหวางป พ.ศ. 2
ลคา ซ่ึงมีรายละเอี

ประเภท 
ใบสําคัญ 

แสดงสิทธิ 
 

ILINK -W1 

อวันท่ี 30 เมษาย
ในหนังสือช้ีชวนกา

วันท่ี

30 เมษ

อมา เม่ือวันท่ี 6 
ามเง่ือนไขท่ีกําหนด
นดังน้ี 

วันท่ี

6 พฤษภ

ณ วันท่ี 31 ธัน
าหรับการแปลง
บแสดงฐานะทางก

ณ วันท่ี 31  ธันวา

ญ 
อหุนเม่ือวันท่ี 29 
65,973,153 หุน
 บาท เปนจํานวน

 

2556 บริษัทไดออ
อียดดังน้ี 

 
 

ออกใหแก 
 

ผูถือหุนท่ัวไป 

ยน พ.ศ. 2557 บ
ารเสนอขายใบสําค

ท่ีมีผลบังคับใช 
 

ษายน พ.ศ. 2557

พฤษภาคม พ.ศ. 
ดไวในหนังสือช้ีชว

ท่ีมีผลบังคับใช 
 

ภาคม พ.ศ. 2558

นวาคม พ.ศ. 25
งสภาพใบสําคัญ
การเงิน ณ วันท่ี 

าคม พ.ศ. 2558

 เมษายน พ.ศ. 25
น มูลคาท่ีตราไวหุ
นเงิน 65.97 ลาน

อกใบสําคัญแสดงสิ

 
วันที่ออก 

ใบสําคัญแสดงส
 

24 มิถุนายน พ
2556 

บริษัทไดมีข้ึนเคร่ือ
คัญแสดงสิทธิ บ

ราคา

7 

 2558 บริษัทได
วนการเสนอขายใ

ราคา

8 

558 มีผูถือใบสําค
ญแสดงสิทธิดังก
 31 ธันวาคม พ.

8 บริษัทมีใบสําคัญ
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2558 ไดอนุมัติจา
หุนละ 1 บาท ใหแ
นบาท 

งสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสา

จํานวนใ
 แสดงสทิ

งสิทธิ (หน

พ.ศ. 14,99

องหมาย XD หุน 
บริษัทตองปรับราค

าใชสิทธิตอ 1 หุ
 

10.00 บาท

ดมีข้ึนเคร่ืองหมาย
ใบสําคัญแสดงสิท

าใชสิทธิตอ 1 หุ
 

8.00 บาท 

คัญแสดงสิทธิได
กลาวจํานวน 7,
.ศ. 2558 

ญแสดงสิทธิท่ียังไ

ายเงินปนผลประจ
แกผูถือหุนของบริ

สามัญของบริษัท อิ

ใบสําคัญ 
ทธิที่ออก อายุใ

นวย) แสด
 

97,238 3

 เพ่ือการจายเงินป
คาใชสิทธิและอัตร

หุนสามัญ 

 

ย XD หุน เพ่ือก
สทธิ บริษัทตองปร

หุนสามัญ 

 

ดแจงความจํานงใ
,740,000 บาท

งไมไดมาใชสิทธิคง

จําปสําหรับปส้ินสุ
ิษัทในอัตรา 4 หุน

อินเตอรล้ิงค คอม

 
ใบสําคัญ ราค

ดงสิทธิ ตอ 1 
 

3 ป 20.

ปนผลและหุนปนผ
ราการใชสิทธิของ

อัตรากา
ใบส

การจายเงินปนผล
ปรับราคาใชสิทธิแ

อัตรากา
ใบส

ใชสิทธิจํานวน 38
ท โดยบริษัทรับรู

งเหลือจํานวน 10

สดวันท่ี 31 ธันวา
นเดิมตอ 1 หุนปน

อมมิวนิเคช่ัน จํากัด

 อั
คาใชสิทธิ 

 หุนสามญั 
 

.00 บาท 

ผลประจําป พ.ศ. 
อง ILINK-W1 เป

ารใชสิทธิตอ 1 
สําคัญแสดงสิท

2 หุนสามัญ 

ลและหุนปนผลประ
และอัตราการใชสิ

ารใชสิทธิตอ 1 
สําคัญแสดงสิท
2.5 หุนสามัญ 

387,000 หนวย 
รูรายการดังกล

0,742,688 หนว

าคม พ.ศ. 2557 
นผลหรือคิดเปนอั

ัด (มหาชน) โดยไ

อตัราการใชสิทธิ 
ตอ 1 หนวย
ใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ 

 
1 หุนสามัญ 

 2557 ซ่ึงตามเง่ือ
ปนดังน้ี 

 หนวย  
ทธิ 

ะจําป พ.ศ. 2558
สิทธิของ ILINK-

 หนวย  
ทธิ 

 บริษัทไดรับชําระ
ลาวเปนเจาหน้ีอื

วย 

 เปน
อัตรา

ไมคิด

ื่อนไข

8 ซ่ึง
-W1 

ะเงิน
อ่ืนใน 



 

25.  เงินป
 
ท่ีป
ราย
 
- 

 
- 
 
บริ
ท่ีป
ราย
 
- 

 
- 
 
บริ

 
26.  สํารอ

 
 
 
 
 
ณ 
จัด
ณ 

 
ตา

ของขาดทุน
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปนผล 

ประชุมสามัญผูถือ
ายละเอียดดังน้ี 

จายปนผล
4 หุนเดิมต

จายปนผลเ

ริษัทไดจายเงินปนผ
ประชุมสามัญผูถือ
ายละเอียดดังน้ี 

จายปนผล
1 หุนเดิมต

จายปนผลเ

ริษัทไดจายเงินปนผ

องตามกฎหมาย

 วันท่ี 1 มกราคม
ดสรรระหวางป 
 วันท่ี 31 ธันวาค

ามพระราชบัญญั
นสะสมยกมา (ถาม

อหุนเม่ือวันท่ี 29 

ลเปนหุนสามัญข
ตอ 1 หุนปนผล ห

เปนเงินสดในอัตร

นผลดังกลาวในวัน
อหุนเม่ือวันท่ี 24 

ลเปนหุนสามัญข
ตอ 1 หุนปนผล ห

เปนเงินสดในอัตร

นผลดังกลาวในวัน

ย 

ม 

คม 

ญัติบริษัทมหาชนจํ
ามี) จนกวาสํารอง

เมษายน พ.ศ. 25

ของบริษัทจํานวน
หรือคิดเปนอัตราก

รา 0.02778 บาท

นท่ี 26 พฤษภาคม
เมษายน พ.ศ. 25

องบริษัทจํานวน
หรือคิดเปนอัตราก

รา 0.11112 บาท

นท่ี 19 พฤษภาคม

ํากัด พ.ศ. 2535
งน้ีจะมีมูลคาไมนอ
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558 ไดอนุมัติจาย

น 65,973,153
าการจายปนผลหุน

าทตอหุน เปนจําน

ม พ.ศ. 2558 
557 ไดอนุมัติจาย

น 129,994,84
าการจายปนผลหุน

าทตอหุน เปนจําน

ม พ.ศ. 2557 

พ.ศ. 2558
บาท

23,641,093
11,175,573
34,816,666

5 บริษัทตองสําร
นอยกวารอยละ 1

ยเงินปนผลประจํา

3 หุน มูลคาท่ีตร
นละ 0.25 บาท 

นวนเงินรวม 7.33

ยเงินปนผลประจํา

1 หุน มูลคาท่ีต
นละ 1 บาท เปน

นวนเงินรวม 14.4

งบการเงิ
8 พ.ศ. 
ท 
 

3 14,500
3 9,14
6 23,64

ารองตามกฎหมาย
10% ของทุนจดท

าปสําหรับปส้ินสุด

ราไวหุนละ 1 บ
 เปนจํานวนเงินรว

3 ลานบาท 

าปสําหรับปส้ินสุด

ตราไวหุนละ 1 บ
นจํานวนเงินรวม 

45 ลานบาท 

ินรวม 
2557 พ
บาท 

 
0,000 23
1,093 1
1,093 34

ยอยางนอยรอยล
ทะเบียน สํารองน้ีไ

ดวันท่ี 31 ธันวาค

บาทใหแกผูถือหุน
วม 65.97 ลานบ

ดวันท่ี 31 ธันวาค

บาทใหแกผูถือหุน
 129.99 ลานบา

งบการ
พ.ศ. 2558 

บาท 
 

23,641,093 
1,175,573 

34,816,666 

ละ 5% ของกําไร
น้ีไมสามารถนําไปจ

คม พ.ศ. 2557 โ

นของบริษัทในอั
นบาท 

คม พ.ศ. 2556 โ

นของบริษัทในอั
าท 

เงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 255

บาท

14,500,000
9,141,093

23,641,093

รสุทธิหลังจากหัก
จายเงินปนผลได 

โดยมี

อัตรา  

โดยมี

อัตรา  

ัท 
7 
ท 
 

0 
3 
3 

กสวน



 

27.  คาใช
 

 
 
 
 
 
การ
   
ตน
วัต
คา
คา
ผล
คา
 

 
28.  คาใช

 
 
 
 
 
 
สํา
ภา
ภา
รว

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชจายตามลักษณ

ารเปล่ียนแปลงในสิ
 และงานระหวาง
นทุนงานจางเหมา 
ตถุดิบและวัสดุส้ิน
าใชจายผลประโยช
าเส่ือมราคาและคา
ลขาดทุนจากการด
าเชาตามสัญญาเช

ชจายภาษีเงินได

าหรับปส้ินสุดวัน
าษีเงินไดในปปจจุบั
าษีเงินไดรอตัดบัญ
วมคาใชจายภาษีเงิ

ณะ 

สินคาสําเร็จรูป 
งทํา 
 
นเปลืองใชไป 
ชนพนักงาน 
าตัดจําหนาย 
ดอยคาของสินทร
ชาดําเนินงาน 

ด  

นท่ี 31 ธันวาคม
บัน 
ญชี 
งินได 

รัพย 

ม 
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พ.ศ. 2558
บาท

10,897,854
401,623,434
157,741,80
187,890,547
111,978,963

18,774,413
888,907,012

พ.ศ. 2558
บาท

69,696,214
(1,224,785
68,471,429

งบการเงิ
 ปรับปร

8 พ.ศ. 
ท 
 
 

4 22,653
4 192,843
1 450,990
7 161,544
3 62,823
- 
3 11,818
2 902,673

งบการเงิ
 ปรับปร

8 พ.ศ. 
ท 
 
 

4 56,736
5) (6,583
9 50,152

ินรวม 
รุงใหม 
2557 พ
บาท 

 
 

3,294 22
3,124 412
0,859 123
4,616 136
3,607 23

- 3
8,065 2
3,565 726

ินรวม 
รุงใหม 
2557 พ
บาท 

 
 

6,048 5
3,264) 4
2,784 55

งบการ
 

พ.ศ. 2558 
บาท 

 
 

22,701,483 
2,863,154 

23,532,303 
36,680,248 
23,991,602 
3,494,113 
2,829,057 

26,091,960 

งบการ
 

พ.ศ. 2558 
บาท 

 
 

51,108,046 
4,576,518 

55,684,564 

เงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 255
บาท

34,456,922
218,753,645
368,822,528
124,131,059
25,856,104

2,511,798
774,532,056

เงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 255
บาท

52,596,51
(6,524,660
46,071,85

ัท 
 

7 
ท 
 
 

2 
5 
8 
9 
4 
- 
8 
6 

ัท 
 

7 
ท 
 
 

1 
0) 
1 



 

ภาษ
 
 
 
 
 
 
สํา
กําไ
 
ภา
ผล
 
ผล
   
   
ภา

 
29.  กําไร

กํา
หุนบุริมสิทธิ

 
 
 
 
 
สํา
กํา
กําไ
   
จํา
กําไ
 
สําห

เทียบเทาปรั
หุนของบริษั
ปรับลดโดย
เฉล่ียของหุน
คํานวณกําไ

 
 
 

าษีเงินไดสําหรับกํา

าหรับปส้ินสุดวัน
าไรกอนภาษีเงินได

าษีคํานวณจากอัต
ลคูณของกําไรทาง

ลกระทบ 
 รายไดท่ีไมตองเสี
 คาใชจายท่ีไมสาม
าษีเงินได 

รตอหุน 
าไรตอหุนข้ันพ้ืน
ธิดวยจํานวนหุนส

าหรับปส้ินสุดวัน
าไรตอหุนขั้นพื้นฐ
าไรสุทธิท่ีเปนของผู
 บริษัทใหญ (บาท
านวนหุนสามัญถัว
าไรตอหุนข้ันพ้ืนฐา

าหรับกําไรตอหุนป
รับลดโดยสมมติวา
ษัท ในการคํานวณ
ยพิจารณาจากมูล
นสามัญของบริษัท
ไรตอหุนปรับลด 

าไรกอนภาษีเงินได

นท่ี 31 ธันวาคม
ด 

ตราภาษีรอยละ 
างบัญชีกับอัตราภ

สียภาษี 
มารถหักภาษี 

นฐานคํานวณโด
สามัญถัวเฉล่ียถว

นท่ี 31 ธันวาคม
ฐาน 
ผูถือหุนสามัญขอ
ท) 
วเฉล่ียถวงนํ้าหนัก
าน (บาทตอหุน) 

ปรับลด คํานวณโ
าหุนสามัญเทียบเท
ณกําไรตอหุนปรับล
ลคายุติธรรมซ่ึงข้ึ
ษัทในระหวางป) กา
 โดยไมมีการปรับ

ดมียอดจํานวนเงิน

ม 

ภาษีท่ีใช 

ดยการหารกําไ
วงนํ้าหนักท่ีออกใน

ม 

อง 

ก (หุน) 

โดยดูจากจํานวนห
ทาปรับลดไดแปลง
บลด หุนสามัญเทีย
ข้ึนอยูกับมูลคาท่ีเป
ารคํานวณน้ีทําข้ึน
บปรุงกําไรสุทธิแต
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นท่ีแตกตางจากก

พ.ศ. 2558
บาท

334,925,93

20
66,985,186

(100,000
1,586,243

68,471,429

ไรสําหรับป ท่ีเป
ในระหวางป 

พ.ศ. 2558

265,576,117
330,510,792

0.80

หุนสามัญถัวเฉล่ีย
งเปนหุนสามัญท้ัง
ยบเทาปรับลดมาจ
ปนตัวเงินของราค
นเพ่ือกําหนดจํานว
ตอยางใด 

การคํานวณกําไรท

งบการเงิ
 ปรับปร

8 พ.ศ. 
ท 
 
 

1 261,514
 

0 
6 52,302
 
 

0) (3,661
3 1,51
9 50,152

ปนของผู ถือหุนส

งบการเงิ
 ปรับปร

8 พ.ศ. 
 
 
 
 

7 210,739
2 325,598
0 

่ยท่ีถือโดยบุคคลภ
งหมด บริษัทมีหุน
จากสิทธิเลือกซ้ือห
คาตามสิทธิซ้ือหุน
วนหุนสามัญท่ีตอ

ทางบัญชีคูณกับภ

ินรวม 
รุงใหม 
2557 พ
บาท 

 
 

4,809 279
 

20 
2,962 55

 
 

,420) 
1,242 
2,784 55

สามัญของบริษั

ินรวม 
รุงใหม 
2557 พ

 
 
 
 

9,487 223
8,333 330
0.65 

ภายนอกในระหวา
นสามัญเทียบเทาป
หุน สิทธิเลือกซ้ือ
นท่ีมาพรอมกับสิทธ
องบวกเพ่ิมกับหุนส

ภาษี โดยมีรายละเ

งบการ
 

พ.ศ. 2558 
บาท 

 
 

79,196,022 
 

20 
55,839,204 

 
 

(430,404) 
275,764 

55,684,564 

ษัทใหญหลังจาก

งบการ
 

พ.ศ. 2558 
 
 
 
 

23,511,458 
30,510,792 

0.68 

างป ปรับปรุงดว
ปรับลดคือสิทธิเลือ
อหุน บริษัทคํานวณ
ทธิเลือกซ้ือหุน (กํา
นสามัญท่ีถือโดยบุค

เอียดดังน้ี 

เงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 255
บาท

228,893,720

20
45,778,744

(132,717
425,824

46,071,85

กหักเงินปนผล

เงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 255

182,821,869
325,598,333

0.56

วยจํานวนหุนสามัญ
อกซ้ือหุนท่ีใหแกผู
ณจํานวนหุนเทียบ
าหนดจากราคาถัว
บคคลภายนอกในก

ัท 
 

7 
ท 
 
 

0 
 

0 
4 
 
 

7) 
4 
1 

ของ 

ัท 
 

7 
 
 
 
 

9 
3 
6 

ญ
ผถือ
บเทา
วั
การ



 

 
 
 
 
สํา
กํา
กําไ
   
 
จํา
การ
   
จํา
   

 
กําไ

 
30.  รายก

 
บุค

ทางตรงหรื
เดียวกัน นอ
อิทธิพลอยา
และกิจการ

 
ในก
รูป
 
ณ 
 
 
 
 
 
 
 
ราย
 
30
 

าหรับปส้ินสุดวัน
าไรตอหุนปรับลด
าไรสุทธิท่ีเปนของผู
 ของบริษัทใหญ 

านวนหุนสามัญถัว
ารปรับปรุงสําหรับ
 - ใบสําคัญแสดง
านวนหุนสามัญถัว
 คํานวณกําไรตอ

าไรตอหุนปรับลด 

การกับบุคคลหร

คคลหรือกิจการที
รือทางออม หรืออ
อกจากน้ีบุคคลหรื
างเปนสาระสําคัญ
รท่ีเก่ียวของกับบุค

การพิจารณาคว
ปแบบทางกฎหมาย

 วันท่ี 31 ธันวาค

 บริษัท อินเตอ
 ครอบครัว อน
 ครอบครัว ศัก
 บุคคลท่ัวไป 

ายการตอไปน้ีเปนร

0.1 รายไดจาก

สําหรับราย
สัญญาปต

นท่ี 31 ธันวาคม
ด 
ผูถือหุนสามัญ 
 (บาท) 

วเฉล่ียถวงนํ้าหนัก
ับ 
งสิทธิซ้ือหุน (หุน)
วเฉล่ียถวงนํ้าหนัก
อหุนปรับลด (หุน)

 (บาทตอหุน) 

รือกิจการท่ีเก่ีย

ท่ีเก่ียวของกันกับบ
ออยูภายใตการคว
รือกิจการท่ีเก่ียวข
ญกับบริษัท ผูบริห
คคลเหลาน้ัน 

ามสัมพันธระหวา
ย 

คม พ.ศ. 2558 

อรล้ิงค โฮลด้ิง จํ
นันตรัมพร 
ักด์ิชัยเจริญกุล 

รายการท่ีมีสาระ

กการขายและก

ยไดคาเชาและบริก
ตอป คาเชาและบริ

ม 

ก (หุน) 

น) 
กท่ีใช 
) 

ยวของกัน  

บริษัท หมายถึง บ
วบคุมเดียวกันกับบ
ของกันยังหมายร
ิหารสําคัญ กรรม

างบุคคลหรือกิจก

 ผูถือหุนรายใหญ

จํากัด (ถือโดยครอ

ะสําคัญกับกิจการ

ารใหบริการ 

การ บริษัทไดทําสัญ
ริการคํานวณตาม
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พ.ศ. 2558

265,576,117

330,510,792

16,150,722

346,661,514

0.77

บุคคลหรือกิจการ
บริษัท รวมถึงบริ
รวมถึงบริษัทรวม
รมการหรือพนักง

การท่ีเก่ียวของกั

ญไดแก 

รอบครัว อนันตรัม

รท่ีเก่ียวของกัน 

สัญญาใหเชาพ้ืนท่ีอ
มหลักเกณฑตนทุ

งบการเงิ
 ปรับปร

8 พ.ศ. 
 
 
 
 

7 210,739
 

2 325,598
 

2 19,657
 

4 345,256

 
7 

รท่ีมีอํานาจควบค
ริษัทท่ีทําหนาท่ีถือ
มและบุคคลซ่ึงถือห
งานของบริษัท ตล

กันกับบริษัทแตละ

ัมพร) 

อาคารสํานักงานแ
ทนบวกกําไรสวนเพิ

ินรวม 
รุงใหม 
2557 พ

 
 
 
 

9,487 223
 

8,333 330
 

7,783 16
 

6,116 346

 
0.61 

คุมบริษัทหรือถูกค
อหุน บริษัทยอย แ
หุนท่ีมีสิทธิออกเสี
ลอดท้ังสมาชิกในค

ะรายการ จะคํานึ

และสัญญาใหบริก
พ่ิม 

งบการ
 

พ.ศ. 2558 
 
 
 
 

23,511,458 
 

30,510,792 
 

6,150,722 
 

6,661,514 

 
0.64 

ควบคุมโดยบริษัท
และกิจการท่ีเปนบ
สียงไมวาทางตรง
นครอบครัวท่ีใกลชิ

นึงถึงเน้ือหาของค

อัตรารอย

การบริหารจัดการ

เงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 255

182,821,869

325,598,333

19,657,783

345,256,116

0.53

ทไมวาจะเปนโดย
บริษัทยอยในเครือ
งหรือทางออมและ
ชิดกับบุคคลดังกล

ความสัมพันธมาก

ยละของหุนท่ีถือ
 

26.32 
29.11 
15.57 
29.00 

รกับบริษัทยอยโดย

ัท 
 

7 
 
 
 
 

9 
 

3 
 

3 
 

6 

 
3 

อ
ะมี
ลาว 

กกวา

อ 

ยเปน



 

30.2  การ

 
ใตนํ้า โดยทํ

 
30.3 ร

 

 
สําหรับราย
 
 
 
 
สําหรับปส้ิ
รายไดจากก
   - บริษัท
 
รายไดจากก
   - บริษัท
 
รายไดคาเช
   - บริษัท

รซื้อสินคาและบ
บริษัทไดทําสัญ

  สําหรับตนทุนจ
ทําสัญญาเปนราย

 
 
    
 
สําหรับปส้ิ
ซ้ือสินคาแล
   - บริษัท
 
ตนทุนจากธ
   - บริษัท

รายไดและคาใช
 
 
 
 
สําหรับปส้ิ
ดอกเบ้ียรับ
   - บริษัท
 
คาเชา 
   - บริษัท

ยไดจากการขายสิน

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธ
การขายสินคา 
ทยอย 

การขายสินทรัพย
ทยอย 

ชาและบริการ 
ทยอย 
บริการ 
ญญาการใชบริการ
จากธุรกิจวิศวกร
ยโครงการคาบริก

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธ
ละบริการ 
ทยอย 

ธุรกิจวิศวกรรม 
ทยอย 

ชจายอื่นๆ  

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธ
บ 
ทยอย 

ทใหญ 

นทรัพยบริษัทไดทํ

 
ธันวาคม 

 
ย 

 

รเชาวงจรกับบริษ
รรมบริษัทไดทําสัญ
การคํานวณตามห

ธันวาคม 

 
 

ธันวาคม 
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ทําสัญญาซ้ือขายสิ

พ.ศ. 2558
บาท

 

 

ริษัทยอยโดยเปนสั
ญญาจางเหมาชว
หลักเกณฑตนทุนบ

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

สินทรัพยกับบริษัท
งบการเงิ

8 พ.ศ. 
ท 

 
 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

สัญญาปตอป คาบ
วงกับบริษัทยอยเ
บวกกําไรสวนเพ่ิม

งบการเงิ
8 พ.ศ. 
ท 
 
 
 
- 

 
 
- 

งบการเงิ
8 พ.ศ. 
ท 
 
 
 
- 
 
 
- 150

ทยอย โดยราคาซ้ือ
ินรวม 
2557 พ
บาท 

 
 
 
- 5

 
 
- 5

 
 
- 3

บริการคํานวณต
เพ่ือรวมดําเนินงา
ม 
ินรวม 
2557 พ
บาท 

 
 
 
- 4

 
 
- 39

ินรวม 
2557 พ
บาท 

 
 
 
- 10
 
 

0,000 

้อขายเปนมูลคาสุท
งบการ

พ.ศ. 2558 
บาท 

 
 

5,218,297 
 

 
5,537,766 

 
3,396,457 

ตามหลักเกณฑตน
านในโครงการจา

งบการ
พ.ศ. 2558 

บาท 
 
 
 

4,422,000 
 

 
91,832,897 

งบการ
พ.ศ. 2558 

บาท 
 
 
 

0,150,104 
 
 
- 

ทธิทางบัญชี 
เงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 255
บาท

 

8,575,896

59,015,345
 

3,030,946

นทุนบวกกําไรสวน
างเหมากอสรางเค

เงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 255

บาท

761,74

217,195,195

เงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 255

บาท

1,792,305

ัท 
7 
ท 

 
 

6 

 
5 

 
6 

นเพ่ิม 
คเบ้ิล

ัท 
7 
ท 
 
 
 

7 

 
5 

ัท 
7 
ท 
 
 
 

5 
 
 
- 



 

 
30
 

 
30
 

 
      30.6

0.4 ลูกหน้ีการ

 
 
 
 
ณ วันท่ี 3
ลูกหน้ีการค
   - บริษัท
 
เจาหน้ีการค
   - บริษัท

0.5 ลูกหน้ีและ

 
 
 
 
ณ วันท่ี 3
ลูกหน้ีกิจกา
   - บริษัท
 
เจาหน้ีกิจก
   - บริษัท

6  เงินใหกูยืมร
 
การเปล่ียน
 
 
 
สําหรับปส้ิ
ยอดคงเหลื
เงินใหกูยืมร
เงินรับชําระ
ยอดคงเหลื

 
 
 
 

รคาและเจาหน้ีก

31 ธันวาคม 
คา 
ทยอย 

คา 
ทยอย 

ะเจาหน้ีกิจการที

31 ธันวาคม 
ารท่ีเก่ียวของกัน 
ทยอย 

การท่ีเก่ียวของกัน
ทยอย 

ระยะส้ันแกบริษั

นแปลงของเงินใหกู

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธ
ลือตนป 
ระหวางป 
ะคืนระหวางป 
ลือปลายป 

การคากิจการท่ีเ

ท่ีเก่ียวของกัน 

 

น 

ษทัยอยและดอก

กูยืมระยะส้ันแกบ

ธันวาคม พ.ศ. 
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ี่เก่ียวของกัน 

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

กเบ้ียท่ีเก่ียวของ

บริษัทยอยสามารถ

 2558 

งบการเงิ
8 พ.ศ. 
ท 
 
 
 
- 
 
 
- 

งบการเงิ
8 พ.ศ. 
ท 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

ถวิเคราะหไดดังน้ี

ินรวม 
2557 พ
บาท 

 
 
 
- 2
 
 
- 5

ินรวม 
2557 พ
บาท 

 
 
 
- 1
 
 
- 5

น้ี 

งบการเงินรวม
บาท

งบการ
พ.ศ. 2558 

บาท 
 
 
 

2,633,831 
 
 

5,745,744 

งบการ
พ.ศ. 2558 

บาท 
 
 
 

1,903,318 
 
 

5,999,888 

ม งบการ
ท 
 
- 
- 
- 
- 

เงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 255

บาท

2,153,57

69,497,562

เงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 255

บาท

65,451,699

5,360,79

รเงินเฉพาะบริษั
บา

352,300,00
713,000,00

(215,300,000
850,000,00

ัท 
7 
ท 
 
 
 

71 
 
 

2 

ัท 
7 
ท 
 
 
 

9 
 
 

7 

ษัท 
ท 
 

00 
00 
0) 
00 



 

ดอกเบ้ียข้ัน
กําหนดใหใช
ดอกเบ้ียเม่ือ

สาระสําคัญ
 
30.7 ค

30

2 ธันวาคม
ในโครงการ
เควี ไปยังเก
บาท 

 
 
 
ณ วันท่ี 3
ดอกเบ้ียคาง
   - บริษัท
 

 
 
 
 
สําหรับปส้ิ
ดอกเบ้ียรับ
   - บริษัท
 

 
เงินใหกูยืมร

นตํ่าเงินฝากประจ
ใชอัตราดอกเบ้ียเ
อทวงถาม 

ณ วันท่ี 3
มูลคายุติธร

ญ 

คาตอบแทนผูบ
 
 
    
 
สําหรับปส้ิ
ผลประโยช
ผลประโยช
รวมคาตอบ

 
0.8 สัญญากับ

 
บริษัทไดเข

ม พ.ศ. 2556 
รจางเหมากอสราง
กาะพงัน จังหวัดส

31 ธันวาคม 
างรับ 
ทยอย 

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธ
บ 
ทยอย 

มระยะส้ันแกบริษัท
จํา 3 เดือน ของ
เดียวกันกับอัตรา

1 ธันวาคม พ.ศ.
รรมของเงินใหกู

บริหารคนสําคัญ

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธ
ชนระยะส้ัน 
ชนหลังออกจากงา
บแทนผูบริหารสํา

บกิจการที่เก่ียวข

ขาทําสัญญาจาง
 วันท่ี 20 ธันว
างเคเบ้ิลใตนํ้าระบบ
ดสุราษฎรธานี แล

ธันวาคม 

ษัทยอยเปนเงินใหกู
งธนาคารพาณิชย
าดอกเบ้ียของแห

. 2558 เงินใหกูยื
กยืมระยะส้ันแกบ

ญ 

ธันวาคม 

าน 
าคัญ 

ของกัน 

งเหมาชวงกับบริ
วาคม พ.ศ. 255
บ 22 เควี ไปยังเ
ละโครงสรางจางเ
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พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

กูยืมในสกุลเงินบ
ยท่ีประกาศใช ณ
หลงเงินน้ัน เงินให

ยืมระยะส้ันแกบริ
บริษัทยอยมีมูลคา

พ.ศ. 2558
บาท

41,509,626
1,131,063

42,640,689

ริษัท อินเตอรล้ิ
56 และวันท่ี 2
งเกาะกูด เกาะหมา
เหมา จัดหา และ

งบการเงิ
8 พ.ศ. 
ท 
 
 
- 
- 

งบการเงิ
8 พ.ศ. 
ท 
 
 
- 
- 

บาทท่ีไมมีหลักทรั
ณ วันท่ีใหกูยืม เวน
ใหกูยืมระยะส้ันแก

ริษัทยอยดังกลาว 
าใกลเคียงกับราค

งบการเงิ
8 พ.ศ. 
ท 
 
 

6 32,043
3 1,008
9 33,05

ล้ิงค เพาเวอร แ
25 กรกฏาคม พ
าก จังหวัดตราด
ะติดต้ังสายไฟเบอ

ินรวม 
2557 พ
บาท 

 
 
- 1
- 1

ินรวม 
2557 พ
บาท 

 
 
- 10
- 10

รัพยคํ้าประกัน แ
นแตจะสามารถร
กบริษัทยอยดังกล

ว มีอัตราดอกเบ้ีย
คาตามบัญชีเน่ือง

ินรวม 
2557 พ
บาท 

 
 

3,312 25
8,098 
1,410 26

แอนด เอ็นเนอรยี
พ.ศ. 2557 จํา
ด และโครงการจา
รออฟติก มูลคาส

งบการ
พ.ศ. 2558 

บาท 
 
 

1,102,203 
1,102,203 

งบการ
พ.ศ. 2558 

บาท 
 
 

0,150,104 
0,150,104 

และมีกําหนดอัตร
ระบุท่ีมาของแหล
กลาวมีกําหนดกา

ยรอยละ 0.9 ถึง
องจากผลกระทบ

งบการ
พ.ศ. 2558 

บาท 
 
 

25,662,445 
910,289 

26,572,734 

 ย่ี จํากัด ซ่ึงเปน
านวน 3 ฉบับ 
างเหมากอสรางเค
าสัญญาท้ังส้ินจํา

เงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 255

บาท

1,792,305
1,792,305

เงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 255

บาท

1,792,305
1,792,305

ราดอกเบ้ียจากอั
ลงเงินท่ีใหกูยืมได 
ารชําระคืนเงินตน

งรอยละ 4.3 ตอ 
บของอัตราคิดลด

เงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 255

บาท

24,384,713
817,949

25,202,662

นบริษัทยอยเม่ือ
เพ่ือรวมดําเนิน
คเบ้ิลใตนํ้าระบบ 
านวน 849.86 

ัท 
7 
ท 
 
 

5 
5 

ัท 
7 
ท 
 
 

5 
5 

อัตรา
 ก็จะ
นและ

อป 
ดไมมี

ัท 
7 
ท 
 
 

3 
9 
2 

อวันท่ี  
นงาน 
 115 
ลาน



 

 
31.  มูลค

 
31

ตารางตอไป
2557 

ลวงหนา ซ่ึง
ผลกระทบอ

31.2 ส

การคา ลูก
หน้ีสินทางก

คายุติธรรม 

1.1 สินทรัพยแ
สินทรัพยแล
- ราคาเส
- ขอมูลอื

ขอมูลที
- ขอมูลส

ระดับที
ไปน้ีแสดงถึงสินทร

 
 
 
 
สินทรัพย 
   สัญญา
 
หน้ีสิน ณ 
   สัญญา
 
 
 
 
 
หน้ีสิน ณ 
   สัญญา
 
หน้ีสิน ณ 
   สัญญา
 
ไมมีรายการ
ตราสารอนุ

ซ่ึงวัดมูลคายุติธรร
อยางเปนสาระสําค

 
สินทรัพยและหน

ราคาตามบั
กหน้ีและเจาหน้ีกิจ
การเงินกลุมน้ีมีระ

 

และหน้ีสินทางก
ละหน้ีสินทางการเ
สนอซ้ือขาย (ไมต
อ่ืนนอกจากราคาเส
ท่ีคํานวณมาจากร
สําหรับสินทรัพยห
ท่ี 3) 
รัพยและหน้ีสินทา

 ณ วันท่ี 31 ธัน
าซ้ือขายเงินตราต

 วันท่ี 31 ธันว
าซ้ือขายเงินตราต

 วันท่ี 31 ธันว
าซ้ือขายเงินตราต

 วันท่ี 31 ธันว
าซ้ือขายเงินตราต

รโอนระหวางระดั
นุพันธท่ีใชสําหรับก
รมโดยอางอิงจาก
คัญตอมูลคายุติธ

น้ีสินทางการเงิ
บัญชีของสินทรัพย
จการท่ีเก่ียวของกั
ะยะเวลาครบกําหน

การเงินท่ีรับรูดว
เงินจะจําแนกระดั
ตองปรับปรุง) ในต
สนอซ้ือขายซ่ึงรวม
ราคาตลาด) สําหร
หรือหน้ีสินซ่ึงไมได

างการเงินของกล

ันวาคม พ.ศ. 2
ตางประเทศลวงห

าคม พ.ศ. 255
ตางประเทศลวงห

าคม พ.ศ. 255
ตางประเทศลวงห

าคม พ.ศ. 255
ตางประเทศลวงห

ดับ 1 และระดับ 2
การบัญชีปองกันค
กอัตราแลกเปล่ียน
ธรรมของตราสาร

นท่ีไมไดรับรูดว
ยและหน้ีสินทางก
กัน ลูกหน้ีและเจาห
นดส้ัน 
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วยมูลคายุติธรร
ดับขอมูลตามวิธีก
ตลาดท่ีมีสภาพคล
มอยูในระดับ 1 ที
หรับสินทรัพยน้ันหร
ดอางอิงจากขอมู

ลุมบริษัทท่ีวัดมูล

2558 
หนา 

57 
หนา 

58 
หนา 

57 
หนา 

2 และระดับ 3 ข
ความเส่ียงซ่ึงมูลค
นเงินตราตางประ
รอนุพันธซ่ึงมูลคา

วยมูลคายุติธรรม
การเงิน ซ่ึงไดแก 
หน้ีอ่ืน และเงินกูยื

รม 
การประมาณมูลค
ลองสําหรับสินทรัพ
ท่ีสามารถสังเกตได
หรือหน้ีสินน้ัน (ขอ
มูลท่ีสามารถสังเก

ลคาดวยราคายุติธ

ของลําดับช้ันมูลค
คายุติธรรมอยูในร
ะเทศซ่ึงมีการเสนอ
ายุติธรรมอยูในระ

ม 
 เงินสดและรายก
ยืมระยะส้ัน มีมูล

า ความแตกตางข
ัพยหรือหน้ีสินอยา
ดโดยตรง (ไดแก ข
อมูลระดับท่ี 2) 
กตไดจากตลาด 

ธรรม ณ วันท่ี 3

ขอมลู

3

ขอมลู

3

คายุติธรรมในระห
นระดับท่ี 2 ไดแก 
อซ้ือขายกันในตลา
ะดับท่ี 2 

ารเทียบเทาเงินสด
ลคาใกลเคียงกับมู

ของระดับขอมูลส
ยางเดียวกัน (ขอมู
ขอมูลราคาตลาด)

(ขอมูลท่ีไมสามา

31 ธันวาคม พ.ศ

มลระดับท่ี 2 
บาท 

 
 

875,115 
 
 

31,151,683 

งบการ
มลระดับท่ี 2 

บาท 
 
 

633,670 
 
 

31,151,683 

หวางป 
 สัญญาซ้ือขายเงิ
ลาดท่ีมีสภาพคลอง
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รวม
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งสูง การคิดลดไม
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ม 
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32.  ภาระ
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ล านบาท
บางประการ
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เก่ียวกับราย
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มีระยะเวลา

      32.4

 

 
 

ะผูกพันและหน้ีสิ
2.1 ภาระผูกพั

ณ วันท่ี 3
ท (ณ วัน ท่ี 3
ารตามปกติธุรกิจข
2.2 ภาระผูกพั

ณ วันท่ี 3
ยจายฝายทุนท่ีมีส
2.3 ภาระผูกพั

บริษัทและ
าต้ังแต 1 ถึง 30

บริษัทและบริ
 
 
 
ณ วันท่ี 
จายชําระภ
   ภายใน
   1 ถึง 
   มากกว

4  คดีฟองรอง
 
32.4.1 ในป

สัญ
ขอ
อย
พ.ศ
อยู

32.4.2 บริ
2.4
 
ตอ
ฝา
ละ 
 
ตอ
กา
คา

สินท่ีอาจจะเกิดข
พนัหนังสือคํ้าปร
1 ธันวาคม พ.ศ.
31 ธันวาคม  
จของบริษัทและบริ
พนัเก่ียวกับรายจ
1 ธันวาคม พ.ศ
สาระสําคัญ (ณ 
พนัเก่ียวกับสัญญ
ะบริษัทยอยไดเข
0 ป 
บริษัทยอยมีจํานวน

 31 ธันวาคม 
ะภายใน 
น 1 ป 
 5 ป 
วา 5 ป 
ง 

ปพ.ศ. 2549 บริ
ญญาวาจางเก่ี
องสัญญาวาจาง
ยางไรก็ตามบริษ
ศ. 2549 และตอ
ยูในระหวางการพิ

ริษัทและบริษัทยอย
44 ลานบาท (ดอก

อมาเม่ือวันท่ี 1 ตุ
ายชนะคดีเม่ือวันที
ะ 7.5 ตอป) 

อมาเม่ือวันท่ี 14 
ารพิจารณา โ
าความเสียหายจาก

ขึ้น 
ระกันของธนาคา
ศ. 2558 มีหนังสื
พ .ศ .  2557 
ริษัทยอย 
จายฝายทุน 
ศ. 2558 บริษัท 
 วันท่ี 31 ธันวาค
ญาเชาดําเนินงา
ขาทําสัญญาเชา

นเงินข้ันตํ่าท่ีตองจา

ริษัทและบริษัทยอ
่ยวกับการออก
งเปนจํานวนเงิน 
ษัทไดบันทึกภาร
อมาบริษัทไดดําเนิ
พิจารณาของศาล

ยถูกผูรับเหมารา
กเบ้ียจํานวน 0.31

ตุลาคม พ.ศ. 25
ท่ี 15 กุมภาพันธ
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553 โจทกไดย่ืนคํ
ธ พ.ศ. 2555 โด

2555 บริษัทไดยื
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