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5.  นายธีรกลุ นิยม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ 
  กรรมการบริหารความเส่ียงและกํากบัดแูลกิจการ 
6.  นายณฐันยั              อนนัตรัมพร กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานกลยทุธ์ และสายงาน

โทรคมนาคม) 
7.  นางสาวขวญัตา มีสมพร กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานธุรกิจจดัจําหน่าย) 
8.  นางเพญ็ศรี จนัต๊ะคาด กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุม่ฯ) 

 9.  นางธญัญรัตน์ เทียมอดุมฤกษ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานสนบัสนนุธุรกิจของ 
      กลุม่ฯ)/ CFO และเลขานกุารบริษัท 

หมายเหต ุ:  มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 9 ทา่น จากจํานวนกรรมการบริษัททัง้สิน้ 9 ทา่น หรือคิดเป็นร้อยละ 
            100 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด  

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จํานวน 3 ทา่น 

1. นายประสทิธ์ิชยั  วีระยทุธวิไล รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานธุรกิจวิศวกรรม และโครงการพิเศษ) 
 2.   นายอาทิตย์ ชมุวิสตูร  ผู้จดัการแผนกบญัชี / สมห์ุบญัชี 
 3.   นายณฐัพล  เกษมทรัพย์ ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน 

นิตกิรบริษัทฯ จํานวน 1 ทา่น 

1. นายคณุากร ชยัวิรัตน์  นิติกรอาวโุส 

 ผู้สังเกตการณ์จากบริษัท อนิเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จาํกัด (มหาชน) จํานวน 1 ทา่น 
1. นางสาวดาริกา แตงตรง ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและเลขานกุาร บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากดั  

   (มหาชน) 

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทาํหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จํานวน 2 ทา่น 

1. นายพงทวี  รัตนะโกเศศ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 
2. น.ส. ณฐิักลุ   สขุมุวิราม    บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั  

ตัวแทนจาก บริษัท Baker & McKenzie Ltd. จํานวน 2 ทา่น 

1. นายเพิ่มศกัด์ิ  ไกรฤกษ์ 
2. คณุพลัภา  ชยัอาญา 

 อาสาพทิักษ์สทิธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเข้าร่วมประชุม จํานวน 1 ทา่น 

1. คณุสืบพงศ์  สขุแก้ว 

อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น ทาํหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จํานวน 2 ทา่น 

1. คณุธีรพงศ์     จินตนพนัธุ์ 
2. คณุวรรณทนา  จนัทรอาภาส 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท คณุธญัญรัตน์ เทียมอดุมฤกษ์ เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบั
การประชมุ และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปได้ดงันี ้
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ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 37 และตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 102, มาตรา 33 วรรค 2, 4, 5 และมาตรา 34 
กําหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีถืออยู่และหุ้นท่ีได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า
หนึ่งหุ้นเท่ากบัหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของท่ีประชมุในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุ และออกเสียง
ลงคะแนนแทนได้ 

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนัน้ ในกรณีท่ีท่านผู้ ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบตัร
ยืนยนัการลงคะแนนพร้อมทัง้ลงลายมือช่ือในบตัร และเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จะเก็บบตัรดงักล่าวเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วย และงดออก
เสียงเทา่นัน้ สว่นบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียงเหน็ด้วยจะเก็บพร้อมกนัทัง้หมดก่อนเสร็จสิน้การประชมุ 

การนบัคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุใน
วาระนัน้ๆ และสว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ทัง้นีใ้นการพิจารณาคะแนนเสียงดงักลา่วจะคํานึงถึงการลงคะแนนเสียง
ท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะแสดงเจตนาไว้ตามหนงัสือมอบฉนัทะด้วย 

และเน่ืองจากการนบัคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออก
เสียงในวาระนัน้ๆ จงึอาจมีผู้ ถือหุ้นและจํานวนคะแนนเสียงในแตล่ะวาระไมเ่ทา่กนั เน่ืองจากอาจมีผู้ ถือหุ้นบางท่านออกจากห้องประชมุ
หรือเข้ามาเพิ่มเติม 

สําหรับรายละเอียดผลการนบัคะแนนของแต่ละวาระนัน้ จะรวบรวมผลและแจ้งให้ท่ีประชมุทราบได้ภายหลงัจากเสร็จสิน้การ
ลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากในบางเวลา การนับคะแนนต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ท่ีประชุม
ดําเนินการพิจารณาในวาระอ่ืนๆ ตอ่ไปก่อน เพ่ือให้การประชมุเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และเม่ือเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจนบัคะแนนเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ก็จะแจ้งท่ีประชมุทราบรายละเอียดผลการนบัคะแนนทนัที 

โดยในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ครัง้นี ้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกวีดีโอไว้เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่
สะดวกเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้โดยสามารถเข้าไปดวีูดีโอบนัทกึการประชมุ ได้จากเวปไซต์บริษัท www.interlink.co.th 

ตามท่ีบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม ในการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 เป็นการลว่งหน้า ในระหว่างวนัท่ี 3 มกราคม ถึงวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

ฯ ท่ี  (http://www.interlink.co.th)  และทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด เสนอระเบียบวาระการประชมุแต่

อย่างใด ทางบริษัทฯ จึงแจ้งประกาศให้ทางตลาดหลักทรัพย์รับทราบแล้ว และได้ลงประกาศให้ผู้ ถือหุ้ นทราบแล้วเม่ือวันท่ี                

20 กมุภาพนัธ์ 2561 ทางเวปไซต์บริษัท  (http://www.interlink.co.th)  

หลงัจากนัน้ เลขานกุารบริษัทฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่า มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ซึง่ท่ีประชมุเห็นชอบกบัวิธีการออกเสียง
ลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามท่ีกล่าวข้างต้น เลขานุการบริษัทฯ จึงได้เชิญคุณสมบัติ อนันตรัมพร 
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุตอ่ไป 
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วาระที่ 1    เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1. กลุม่บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ขอแสดงความยินดีกบัคณุสมบติั อนนัตรัมพร ได้รับพระกรุณาโปรด

เกล้าโปรดกระหม่อมจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลท่ี 10) พระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัมีเกียรติยศย่ิง ตริตาภรณ์มงกฎุไทย (ต.ม.) และ จตตุถดิเรกคณุาภรณ์ (จ.ภ.) เน่ืองในโอกาสพระ

ราชพิธีเฉลมิพระชนมพรรษา วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2560  

2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี โปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นายสมบติั อนนัตรัมพร ประธาน

กรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) เพ่ือเชิญไปทอดถวายยงัท่ี

ชมุนมุสงฆ์  ณ วดัเทวประสาท  อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เม่ือวนัเสาร์ท่ี 28 ตลุาคม 2560  โดยมีผู้บริหาร พนกังาน และผู้ มีจิต

ศรัทธา  ไปร่วมในพิธีจํานวนมาก  และได้ร่วมบริจาคถวายปัจจยัเพ่ือบรูณะหลวงพ่อใหญ่ (พระพทุธเกตมุงคล)  และซุ้มประตู

วดั ร่วมเป็นเงินทัง้สิน้ 3,306,318.- บาท  

3. คณุสมบติั-ดร.ชลดิา  อนนัตรัมพร ร่วมกบัมลูนิธิอินเตอร์ลิง้ค์ให้ใจ ได้ไปริเร่ิมทําโครงการเพ่ือตอบแทนคณุบ้านเกิด ภายใต้ช่ือ 

“โครงการถนนคนเดินตะพานหิน” อําเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจิตร  โดยตัง้ใจให้เป็นแหลง่ท่องเท่ียวแห่งใหม่ของอําเภอ ภาย

ใต้ธีม “ศิลปะ วัฒนธรรม บันเทิง และท่องเท่ียว” ซึ่งได้เปิดเป็นแหล่งท่องเท่ียวทุกวันเสาร์ เวลา 17.00-22.00 น. ตัง้แต ่      

วนัเสาร์ท่ี 4 พฤศจิกายน  2560  เป็นต้นมา  และได้สนบัสนนุเงินลงทนุเร่ิมต้นในนามมลูนิธิอินเตอร์ลิง้ค์ให้ใจ 1 ล้านบาท ซึ่ง

ปัจจบุนัได้รับการช่ืนชม และเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวให้ประชาชนในจงัหวดัใกล้เคียงได้มาทอ่งเท่ียวทกุวนัเสาร์ 

4. บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับ “รางวลับริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุน

สมัพนัธ์ ดีเด่น ประจําปี 2560” จากงาน SET AWARD 2017 โดยคณุณฐันยั อนนัตรัมพร รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สาย

งานกลยุทธ์ และสายงานโทรคมนาคม ได้ให้เกียรติไปรับรางวัลนี ้ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวันท่ี 28 

พฤศจิกายน 2560  ท่ีผา่นมา 

5. กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ขอแสดงความยินดีกบั คณุสมบติั  อนนัตรัมพร ได้รับการคดัเลือก

ให้เป็น  "พอ่ตวัอยา่งแหง่ชาติ ประจําปีพทุธศกัราช 2560"  และได้เข้ารับเกียรติบตัรจากผู้แทนพระองค์  สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกรู  เม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2560 ท่ีผา่นมา ณ หอประชมุกองทพัเรือ 

6. กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ขอแสดงความยินดีกบั ดร. ชลิดา อนนัตรัมพร กรรมการผู้จดัการ

ใหญ่ และประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิง้ค์ให้ใจ ในโอกาสเข้ารับประทานปริญญาดุษฎีบณัฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการ

จดัการ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาต ุ เม่ือวนัท่ี  24 

กมุภาพนัธ์ 2561 ท่ีผา่นมา 

7. กลุม่บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) จะได้จดัคอนเสร์ิต “เจ-นโูว”  เพ่ือเป็นการขอบคณุลกูค้าในวนัเสาร์ท่ี 

12 พฤษภาคม 2561 ภายใต้ธีมงาน “LOVE NETWORK CONCERT  ให้ใจ สดุสดุไปเลย” ณ ห้องรอยลั จบูิล่ี บอลรูม เมือง

ทองธานี โดยคาดว่าจะมีผู้ เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 2,000 ท่าน เหมือนดัง่เช่นทกุปี และปีนีจ้ะได้เชิญผู้ ถือหุ้นบางสว่นไปร่วม

ชมคอนเสร์ิตด้วย 
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วาระที่ 2  พจิารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 (ครัง้ที่ 14) ซึ่งประชุมเม่ือวัน 

อังคารที่ 25 เมษายน 2560 

ประธานได้มอบให้คณุธัญญรัตน์ เทียมอดุมฤกษ์ เลขานกุารบริษัท แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 (ครัง้ท่ี 14) ซึ่งประชุมเม่ือวนัองัคารท่ี 25 เมษายน 2560 แล้วเสร็จภายใน 14 วนั นับแต่วนั
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายกําหนดพร้อมทัง้เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ www.interlink.co.th อีกทัง้ ได้แนบสําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2560 (ครัง้ท่ี 14) ดงักล่าวล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการ
บนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้อง 

 ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว  

 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวันอังคารท่ี           
25 เมษายน 2560 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

มติท่ีประชมุ จํานวนเสียง คิดเป็นร้อยละของเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 200,646,529 100.00 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง 

 
วาระที่ 3    พจิารณาและรับทราบรายงานกจิการ ประจาํปี 2560 ตามหวัข้อต่อไปนี ้

3.1 พฒันาการท่ีสําคญั (Milestone) 

3.2 โครงสร้างและการถือหุ้นของกลุม่บริษัทอินเตอร์ลิง้ค์ฯ (Group Structure) 

3.3 การประกอบธุรกิจ (Business) 

3.4 ผลการดําเนินงาน (Performance) 

3.5 โอกาสทางธุรกิจ (Industry Opportunity) 

3.6 เป้าหมาย 2018 (Target) 

3.7 ความท้าทาย (Challenge) 
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3.1 พัฒนาการที่สาํคัญ 

พ.ศ. 2530  :  จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ โฮลดิง้ จํากดั (ซึง่เดิม บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ อินเตอร์เนชัน่แนล (1987)    
     จํากดั) โดยคณุสมบติั และคณุชลดิา อนนัตรัมพร 
พ.ศ. 2534 :  นําเทคโนโลยีสาย LAN (UTP) เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นรายแรก ก่อให้เกิดเทคโนโลยี การเช่ือมตอ่   

                  โครงข่ายสายสญัญาณ (Network Cabling) ท่ีเป็นสากลนิยม และใช้เป็นมาตรฐานมาจนถงึปัจจบุนั 

พ.ศ. 2535 :  นํานวตักรรม One Stop Service ในรูปแบบ “เลขาฝ่ายขาย” มาให้บริการ 

พ.ศ. 2538 :  จดทะเบียน บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั และโอนย้ายธุรกิจโครงข่ายสายสญัญาณ  

       มาเพ่ือโฟกสัธุรกิจนําเข้าและจดัจําหน่ายสายสญัญาณ (Distribution) และสร้างการเติบโต โดยมีเป้าหมาย 

      เพ่ือเข้าจะทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

พ.ศ. 2542 :  ประกาศปฎิญญา 3 ข้อ ได้แก่ 1.  สนิค้าคณุภาพ   2.  ราคาถกูกวา่ และ  3. บริการท่ีดีกวา่ เพ่ือเป็นคํามัน่ 

     สญัญาทางธุรกิจ และเป็นกลยทุธ์ (Strategy) ทางธุรกิจของบริษัทฯ  

พ.ศ. 2546 :  เตรียมตวัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย, ตอ่ยอดธุรกิจเพ่ือเพิ่มมลูคา่ให้งานจดัจําหน่าย 

     สายสญัญาณ ด้านธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ (Engineering) โดยการรับเหมาติดตัง้เทิร์นคีย์  

     (Turnkey) โครงข่ายสายสญัญาณขนาดใหญ่ 

พ.ศ. 2547 :  20 สงิหาคม 2547 จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอม็เอไอ (mai)  

พ.ศ. 2550 :  3 มกราคม 2550  จดทะเบียนบริษัทลกู ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากดั เพ่ือรุกธุรกิจโทรคมนาคม 

พ.ศ. 2551 :  8 กนัยายน 2551 จดทะเบียนบริษัทลกู ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั เพ่ือ 

      รุกธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ 

พ.ศ. 2555 :  เปิด R&D CENTER เพ่ือเป็นศนูย์กระจายสนิค้าหลกั (Distribution Center) และสร้าง LAB เพ่ือทํา 

     Research งานด้านโครงข่ายสายสญัญาณ  

  :  เปิดสาขาครบใน 4 ภมิูภาค ได้แก่ สาขาเชียงใหม ่(2548) ดแูลภาคเหนือ,  สาขาหาดใหญ่ (2549) ดแูล 

     ภาคใต้,  สาขาขอนแก่น (2551) ดแูลภาคอีสาน และสาขาระยอง (2555) ดแูลภาคตะวนัออก 

พ.ศ. 2558 :  19 สงิหาคม 2558 ย้ายบริษัทแม ่(ILINK) เข้าไปซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) 

พ.ศ. 2559 :  14 กนัยายน 2559  Spin Off บริษัทลกู ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากดั (มหาชน) (ITEL)  

     เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอม็เอไอ (mai) 

พ.ศ. 2561  :  11 เมษายน 2561 เปิดตวัอปุกรณ์สง่สญัญาณ PoE Switch สําหรับตลาดใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.2  โครงสร้
 

 
3.3 การประ

ร้างและการถื

ะกอบธุรกจิ 

ถอืหุ้นของกลุ่ลุมบริษัทอินเ

7

ตอร์ลิง้ค์ฯ 

 

 



 8

 

  



 9

 

 



 

 
3.4 ผลการดดาํเนินงาน 

10 

 

 



 11 

 

 



 

3.5 โอกาสท

 
 
 

ทางธุรกจิ 

12 

 

 



 

3.6 เป้าหมา
 

 
 

าย 2018 

13 

 

 



 

 

14 

 

 



 

 

 
 
 

15 

 

  



 

 
3.7 ความท้า
 

 
3.8 รายงาน

1) ผลประ
- รายได้
- กําไรสุ

2)  ผลประก

- รายได้
- กําไรสุ

3)  ฐานะทา

- สนิทรัพ
- สนิทรัพ
- สนิทรัพ
- หนีส้นิห
- หนีส้นิไ
- หนีส้นิ
- สว่นขอ

าทาย 

นกจิการ ประจ

รายละ

กอบการ-งบก
รวม 
ทธิรวม 

กอบการ-งบก

รวม 
ทธิรวม 
างการเงนิ-งบ

พย์หมนุเวียน   
พย์ไมห่มนุเวียน
พย์รวม 
หมนุเวียน  
ไมห่มนุเวียน 
รวม 
องผู้ ถือหุ้นรวม 

จาํปี 2560 

ะเอียด 

การเงนิเฉพาะ

การเงนิรวม 

การเงนิเฉพาะ

     
น 

   
   

ะบริษัท 

ะบริษัท 

16 

   ปี 2560 
 (ล้านบาท) 

 
3,167.12 
(32.12) 

 
4,251.01 

28.08 

 
2,403.05 
642.43 

3,045.49 
1,092.19 

15.67 
1,107.86 
1,937.63 

  เทียบกับ
     (ล้านบ

2,19
169

2,97
220

1,95
600

2,55
490
14

504
2,04

บ ปี 2559 
บาท) 
 

95.73 
9.86 

 
   
   

 
71.94 
0.86 

 
   
   

 
53.26 
0.22 
53.48 
0.28 
4.70 
4.98 
48.50 

 
   
   
   
   
   
   
   

สถานะ 

   เพิ่มขึน้ 
    ลดลง 

   เพิ่มขึน้ 
    ลดลง 

   เพิ่มขึน้ 
   เพิ่มขึน้ 
   เพิ่มขึน้ 
   เพิ่มขึน้ 
   เพิ่มขึน้ 
   เพิ่มขึน้ 
    ลดลง 

 

คดิเป็นร้อยล
       (%) 

 
44.24 

(118.91)
 

43.04 
(87.29) 

 
23.03 
7.03 
19.27 

122.77 
6.60 

119.39 
(5.41) 

ละ 
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4) ฐานะทางการเงนิ-งบการเงนิรวม 
- สนิทรัพย์หมนุเวียน       
- สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 
- สนิทรัพย์รวม 
- หนีส้นิหมนุเวียน 
- หนีส้นิไมห่มนุเวียน 
- หนีส้นิรวม 
- สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 

 
3,624.21 
3,505.41 
7,129.62 
2,373.43 
1,577.84 
3,951.27 
3,178.36 

 
2,806.36 
2,865.33 
5,671.69 
1,312.53 
1,171.08 
2,483.61 
3,188.08 

 
     เพิ่มขึน้ 
     เพิ่มขึน้ 
     เพิ่มขึน้ 
     เพิ่มขึน้ 
     เพิ่มขึน้ 
     เพิ่มขึน้ 
      ลดลง 

 
29.14 
22.34 
25.71 
80.83 
34.73 
59.09 
(0.30) 

5) ผลตอบแทนรวม 
- Return on Equity 
- Return on Assets 

(%) 
2.19 
1.09 

(%) 
9.08 
5.03 

 
      ลดลง 
      ลดลง 

 
75.93 
78.39 

 
3.9 ผลการดาํเนินงาน 5 ปีย้อนหลัง 

No. DESCRIPTION ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1 DISTRIBUTION  1,463.35 1,634.84    1,974.02    1,987.81    2,001.56 
2 ENGINEERING 510.99      811.87      665.21      169.73      1,151.13 
3 TELECOM & DATA CENTER 10.74 230.54      418.92      784.40      1,049.42 
4 OTHER REVENUE 11.43 11.96 20.84 29.99 48.89 
 TOTAL REVENUE 1,996.51    2,689.21 3,078.99    2,971.73    4,251.00 

 PROFIT  167.57 211.36 266.45 227.16 69.56 

  - OWNERS OF THE 
PARENT 

166.84 210.74 265.58 220.86 28.32 

  - NON-CONTROLLING 
INTERESTS 

0.73 0.62 0.87 6.30 41.24 

 
 โดยข้อมลูอ่ืนๆ ทัง้หมด ได้แสดงอยูใ่นรายงานประจําปี 2560 (Annual Report) ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชมุแล้ว  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านทราบว่า บริษัทฯ ให้ความสําคญัในการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ รวมทัง้ยึดมัน่ในหลกั
คณุธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย 
ทัง้นีบ้ริษัทฯ จงึได้กําหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบติัท่ีเหมาะสม ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ในจริยธรรมทาง
ธุรกิจและจรรยาบรรณพนกังาน ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่ บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดแนว
ปฏิบติั ข้อกําหนด และช่องทางในการร้องเรียนเพ่ือป้องกนัการคอร์รัปชัน่ รวมถงึเพ่ือให้การตดัสินใจและการดําเนินการทางธุรกิจท่ีอาจ
มีความเส่ียงด้วยการคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบติัอย่างรอบคอบ โดยได้จัดทํา “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น” เป็น       
ลายลกัษณ์อกัษรขึน้เพ่ือให้ยดึเป็นแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนในการดําเนินธุรกิจ 
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ทัง้นีใ้นปี 2561 บริษัทฯ ได้ย่ืนคําประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมกบัแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของ
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตแล้ว และปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการย่ืนแบบประเมินตนเองเพ่ือขอรับรองจากคณะกรรมการแนว
ร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย ในการตอ่ต้านการทจุริต 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ 
และผู้บริหารดงันี ้
 1) คุณศริิพร  ศริิไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง  แจ้งว่า: ขอให้ทา่นประธานกระชบัเนือ้หา เน่ืองจากดิฉนัมีภารกิจท่ีอ่ืน
ด้วย จงึขอฝากคําถามไว้ โดยเม่ือถงึวาระท่ีเก่ียวข้อง ขอให้ทา่นประธานชีแ้จงด้วย ดงันี ้

1.1) แนะนําให้สรุปโครงสร้างกลุม่บริษัทในรายงานประจําปี ให้มีความชดัเจนมากยิ่งขึน้ เช่น ช่ือบริษัทลกู, ทนุจดทะเบียนของ
บริษัทลกู และสดัสว่นในการถือหุ้นของบริษัทแม ่

1.2) วาระการออกหุ้นกู้  ขอให้อธิบายถงึความจําเป็นในการออกหุ้นกู้ดงักลา่ว 
1.3) ในรายงานประจําปี มีการรับรู้ผลขาดทนุ 13 ล้านบาท ขอให้ชีแ้จงประเดน็ดงักลา่วด้วย 
โดยคณุศิริพร ศิริไพบลูย์ จะขอรับชมจากวีดีโอการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น โดยสอบถามวา่ ทางบริษัทจะสามารถเผยแพร่ได้

ภายในก่ีวนั  
คุณธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ ชีแ้จงว่า  ภายใน  3 วนั  
คุณสมบัต ิอนันตรัมพร ชีแ้จงว่า  ผมขอรับคําแนะนําดงักลา่ว และในสว่นคําถาม จะขอชีแ้จงในวาระท่ีเก่ียวข้อง  

2) คุณสุมนฑา วัฒนสนิธ์ุ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง แนะนําว่า :  รายงานประจําปี หน้าท่ี 24 “จดทะเบียนในปี 2518” 
ขอให้แก้ไขให้ถกูต้องด้วย และการจดัท่ีนัง่สําหรับการประชมุ ทางบริษัทฯ ได้จดัผู้บริหารอยูแ่ถวหน้า ทําให้ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถมองเหน็
ทา่นประธาน จงึอยากให้แก้ไขสําหรับการประชมุครัง้ถดัไปด้วย 

คุณสมบัต ิอนันตรัมพร ชีแ้จงว่า  ผมขอรับคําแนะนําดงักลา่ว 

3)  คุณรมดิา  สุขศริิวงษ์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า : สอบถาม ดงันี ้
3.1) จากงบการเงินของบริษัทท่ีแจ้งวา่ โครงการสวุรรณภมิูมีผลขาดทนุ 150 ล้านนัน้ ได้ทําการบนัทกึผลขาดทนุดงักลา่วในปี 

2560 ทัง้หมดแล้ว โดยจะไมมี่ผลกระทบกบังบการเงินในปีถดัไปแล้วใช่หรือไม ่
คุณสมบัต ิอนันตรัมพร ชีแ้จงว่า  ได้บนัทกึทัง้หมดแล้วตามหลกับญัชี  
3.2) จากท่ีทา่นประธานได้แถลงวา่ ในปี 2561 บริษัทจะมีรายได้เพิ่มขึน้จากตวัสง่สญัญาณ  ดิฉนัเหน็วา่ บริษัทยงัไมเ่คย

จําหน่ายผลติภณัฑ์นีม้าก่อน ท่านมีความมัน่ใจอยา่งไรวา่จะสามารถเพิ่มรายได้ให้กบับริษัทได้เป็นอยา่งมาก 
คุณสมบัต ิอนันตรัมพร ชีแ้จงว่า  กลุม่ลกูค้าเป็นกลุม่เดียวกนั และลกูค้าซือ้สายสญัญาณ ต้องซือ้ตวัสง่สญัญาณ ซึง่ตลาด

ในประเทศไทย กล้องวงจรปิดเป็นท่ีนิยมมากขึน้ ดงันัน้  ตวัสง่สญัญาณจงึเร่ิมมีความสําคญั เม่ือก่อนคนไมค่อ่ยให้ความสําคญั แต่
ปัจจบุนั มีตวัสง่สญัญาณท่ีเป็นเทคโนโลยีใหม่ PoE ซึง่ตอบรับความต้องการให้มีความสะดวกสบายมากขึน้ โดยสามารถเดิน
สายสญัญาณ และไมต้่องเดินสายไฟฟ้าไปด้วย ซึง่ทําให้เสียคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้นัน้ จงึเกิดเทคโนโลยีใหมข่ึน้มา อีกทัง้อินเตอร์ลิง้ค์เอง    ไม่
วา่ ITEL หรือ ILINK ก็อยูใ่นธุรกิจเทคโนโลยี ผมจงึมัน่ใจในผลติภณัฑ์นี ้

3.3) ทางบริษัทจะประกาศผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2561 วนัท่ีเทา่ไหร่ 
คุณสมบัต ิอนันตรัมพร ชีแ้จงว่า  วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561  

4)  คุณมนต์ชัย  ลีศริิกุล ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า :  สไลด์ท่ีแสดงเป้าหมายของธุรกิจจดัจําหน่ายสายสญัญาณ 
ซึง่ตัง้เป้ายอดขายเพิ่มขึน้  22% และกําไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จาก 21% เป็น 23% ทา่นมีความมัน่ใจอย่างไร เน่ืองจาก 2-3 ปีท่ีผา่นมา ยอดขาย
เพิ่มขึน้เลก็น้อย อีกทัง้กําไรขัน้ต้นยงัลดลงอีกด้วย 
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คุณสมบัต ิอนันตรัมพร ชีแ้จงว่า  ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา ผมเองจะสนบัสนนุอยู่ข้างหลงั โดยในปี 2561 นี ้ผมขอโอกาสท่ีจะ
เข้ามาสนบัสนนุและดแูลบริษัทอยา่งเตม็ท่ี โดยผมมัน่ใจวา่ผมทําได้ และยงัได้ข้อมลูจากทีมวา่ ไตรมาส 1 ปี 2561 นี ้มีผลการดําเนินงาน
ท่ีดีขึน้ 

เม่ือไมมี่ข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นอยา่งใดอีก ประธานฯ จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
รับทราบรายงานกิจการ ประจําปี 2560  โดยวาระนีไ้มมี่การลงคะแนน เน่ืองจากเป็นมติรับทราบ  

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานกิจการ ประจําปี 2560 ตามท่ีเสนอข้างต้น 
 

วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจาํปี สิน้สุดวันที่                  
31 ธันวาคม 2560 

ประธานได้มอบให้คุณธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ซึ่งกําหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ประจําปี สิน้สุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นอนุมัติ 
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จประจําปี 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอ
เอส จํากัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงาน
ประจําปี 2560 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ 
และผู้บริหาร 

เม่ือไมมี่ข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นอยา่งใดอีก  ประธานฯ จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังบ
แสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ ประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของ ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี สิน้สุดวันท่ี                 
31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
ดงันี ้

มติท่ีประชมุ จํานวนเสียง คิดเป็นร้อยละของเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 201,066,582 99.9961 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 7,787 0.0039 
บตัรเสีย 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง 
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วาระที่ 5   พจิารณาอนุมัตจิัดสรรกาํไรสุทธิ ประจาํปี 2560 

ประธานได้มอบให้คณุธัญญรัตน์ เทียมอดุมฤกษ์ เลขานกุารบริษัท แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปัน
ผลในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงินได้ และหกัสํารองตามกฎหมาย เว้นแต่
บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องใช้เงินเพ่ือการขยายกิจการ  

ทัง้นีใ้นปี 2560 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นผลขาดทนุ จํานวน 32,121,271บาท สําหรับหุ้น
สามญัจํานวน 362,423,986 หุ้น  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ทัง้นี ้เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้ผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึง
เหน็สมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและเงินปันผล ท่ีจดัสรรจากกําไรสะสมของบริษัทฯ ดงันี ้

 1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัท จํานวนไมเ่กิน 181,211,993.00 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท ในอตัรา 2 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นปันผล รวมมลูคา่ทัง้สิน้ไมเ่กิน 181,211,993.00 บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผล 0.50 บาท
ตอ่หุ้น ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯจะจ่ายปันผลในสว่นของเศษหุ้นเป็นเงินสด
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท 
 2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.05556 บาทหรือคิดเป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 20,136,276.66 บาท  

 โดยอตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว ไมเ่ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทนุ 

 การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัและเงินสดทัง้สองกรณีข้างต้นรวมเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.55556 บาท สําหรับหุ้น
สามญัชําระแล้ว เตม็มลูคา่จํานวน 362,423,986 หุ้น  รวมเป็นมลูคา่ปันผลทัง้สิน้ไมเ่กิน 201.35 ล้านบาท โดยสามารถเปรียบเทียบการ
จ่ายปันผลในปีท่ีผา่นมาได้ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
1. กําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ -32,121,271.00  169,861,109.07 223,511,456.12 
2. จดัสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย - 1,425,732.34 11,175,572.81 
3. กําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ      
หลงัหกัสํารองตามกฎหมาย 

-32,121,271.00 168,435,376.73 212,335,883.31 

4. จํานวนหุ้น ณ 31 ธนัวาคม 2560 362,423,986.00 362,423,986.00 346,241,055 
5.  ปันผลตอ่หุ้น (บาท:หุ้น) 0.55556 0.20 0.26 
6. ปันผลจ่ายทัง้สิน้ 201.35  

ล้านบาท 
72.48 
ล้านบาท 

90.02 
 ล้านบาท 

7. สดัสว่นการจ่ายปันผลเทียบกบักําไรสทุธิ 26.21* 43.03 42.40 

* คํานวณจากกําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงตอ่วา่ สว่นการจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษัทฯ ได้สํารองตามกฎหมาย
ครบตามจํานวน ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทแล้ว จงึไมมี่ความจําเป็นจะต้องสํารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมในครัง้นี ้

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุติัจ่ายปันผล ประจําปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 
0.55556 บาท สําหรับหุ้นสามญัชําระแล้ว เต็มมลูค่าจํานวน 362,423,986  หุ้น รวมเป็นมลูค่าปันผลทัง้สิน้ไม่เกิน 201.35 ล้านบาท 
ซึง่ปันผลทัง้หมดจะถกูหกั ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายกําหนด  
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ทัง้นี ้ผมขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2560 เพ่ือจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทฯ มีกําหนดจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ มีสิทธิรับเงินปันผล ใน
วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 และกําหนดวนัจ่ายปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ 
และผู้บริหาร 

เม่ือไมมี่ผู้ใดซกัถามเพิ่มเติม ผมจงึขอเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัจ่ายปันผลประจําปี 2560  
ในอตัราหุ้นละ 0.55556 บาท สําหรับหุ้นสามญัชําระแล้ว เต็มมลูค่าจํานวน 362,423,986  หุ้น รวมเป็นมลูค่าปันผลทัง้สิน้ไม่เกิน 
201.35 ล้านบาท ซึง่ปันผลทัง้หมดจะถกูหกั ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายกําหนด  

โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นมีมติจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2560 เป็นปันผล ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ       
ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

มติท่ีประชมุ จํานวนเสียง คิดเป็นร้อยละของเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 201,064,312 99.9946 
ไมเ่หน็ด้วย 10,787 0.0054 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้

สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ประธานได้มอบให้คณุธญัญรัตน์ เทียมอดุมฤกษ์ เลขานกุารบริษัท แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ สืบเน่ืองจากในวาระท่ี 5 ได้มี
การเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติัจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จงึจําเป็นต้องเพิ่มทนุจด
ทะเบียนใหม ่จํานวน 181,211,993 บาท (หุ้นสามญั 181,211,993 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลหุ้นปัน
ผลดงักลา่ว  และแก้ไขหนงัสือหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.  

 ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มทนุจดทะเบียน จาก 362,423,986 บาท 

เป็น 543,635,979 บาท เน่ืองจากไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ น โดยได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และแก้ไขหนงัสือหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ดงันี ้

“ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียนจํานวน   543,635,979 บาท     ( ห้าร้อยส่ีสบิสามล้านหกแสนสามหม่ืนห้าพนัเก้าร้อยเจ็ด - 
สบิเก้าบาท ) 

 แบง่ออกเป็น          543,635,979  หุ้น     ( ห้าร้อยส่ีสบิสามล้านหกแสนสามหม่ืนห้าพนัเก้าร้อยเจ็ด -  
                                                                                     สบิเก้าหุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ                      1.00 บาท     ( หนึ่งบาท ) 
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  โดยแยกออกเป็น 
หุ้นสามญั         543,635,979  หุ้น      ( ห้าร้อยส่ีสิบสามล้านหกแสนสามหม่ืนห้าพนัเก้าร้อยเจ็ด - 

                                                                                     สบิเก้าหุ้น) 
หุ้นบริุมสทิธิ                                  -   หุ้น         (     -     ) 

ทัง้นี ้ให้บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ 
และผู้บริหาร 

เม่ือไม่มีผู้ ใดซกัถามเพิ่มเติม ผมจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และ
แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จาก  362,423,986.00 บาท (หุ้น
สามัญ 362,423,986.00 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 1 บาท ) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 543,635,979 บาท (หุ้ นสามัญ 
543,635,979 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท)  

โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก  362,423,986.00 บาท (หุ้ นสามัญ 
362,423,986.00 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ) เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ จํานวน 543,635,979 บาท (หุ้นสามญั 543,635,979 หุ้น 
มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เพ่ือรองรับการจ่ายเงินปันผล และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบัการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

มติท่ีประชมุ จํานวนเสียง คิดเป็นร้อยละของเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 201,063,712 99.9943 
ไมเ่หน็ด้วย 11,387 0.0057 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง 

 
วาระที่ 7   พิจารณาและเลือกตัง้กรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ และกําหนดอํานาจ

กรรมการ 

วาระที่ 7.1 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานได้ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ เน่ืองจากวาระนี ้ผม,  คณุชศูกัด์ิ  ดิเรกวฒันชยั และคณุเพ็ญศรี  จนัต๊ะคาด เป็นผู้ มีสว่น
ได้เสีย จงึขออนญุาตออกไปรอด้านนอกห้องประชมุ และขอมอบให้พลเรือเอกอภิวฒัน์  ศรีวรรธนะ กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นประธานท่ีประชมุ  เพ่ือดําเนินการประชมุในวาระนี ้

ประธานได้มอบหมายให้พลเรือเอกอภิวฒัน์  ศรีวรรธนะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า ผม
ขออนญุาตแจ้งว่า ตามท่ีบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการ
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พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้าตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด   ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ระหว่าง
วนัท่ี 3 มกราคม ถึงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี  (http://www.interlink.co.th)  และทางไปรษณีย์แบบ
ลงทะเบียน ปรากฏวา่ ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใด ช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ทางบริษัทฯ จึงแจ้ง
ประกาศให้ทางตลาดหลกัทรัพย์รับทราบแล้ว และได้ลงประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบแล้วเม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2561 ทางเวปไซต์บริษัท  
(http://www.interlink.co.th)   

  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 36 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 18 กําหนดให้กรรมการต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในอตัราหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมด ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปีครัง้นีมี้กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

1.  นายสมบติั   อนนัตรัมพร ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
2.  นายชศูกัด์ิ   ดิเรกวฒันชยั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน/ 
กรรมการบริหารความเส่ียงและกํากบัดแูลกิจการ 

3.  นางเพญ็ศรี  จนัต๊ะคาด   กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุม่ฯ) 

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียได้หารือกนัแล้ว โดยพิจารณาผลการปฏิบติังานในตําแหน่งหน้าท่ี
กรรมการซึง่กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านในครัง้นีไ้ด้ปฏิบติังานในตําแหน่งหน้าท่ีในฐานะกรรมการได้
เป็นอยา่งดีตลอดมา รวมทัง้มีคณุสมบติัครบถ้วนตามท่ีพระราชบญัญติับริษัทมหาชน มาตรา 68 กําหนดไว้ 

 ทัง้นี ้ในการประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ครัง้ท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2560 ท่ีประชมุได้
พิจารณาเสนอรายช่ือกรรมการทัง้ 3 ทา่น  ซึง่นายชศูกัด์ิ  ดิเรกวฒันชยั ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 
จะครบกําหนด 9 ปี ในปี 2561 นี ้แต่คณะกรรมการเห็นว่านายชูศกัด์ิ ดิเรกวฒันชยั มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และให้
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กรมาอย่างต่อเน่ือง จึงนําเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 
2561 เพ่ือพิจารณา 

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีครบกําหนดออก
จากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ทา่น  กลบัเข้าเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงันี ้

1.  นายสมบติั   อนนัตรัมพร ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
2.  นายชศูกัด์ิ   ดิเรกวฒันชยั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน/ 
กรรมการบริหารความเส่ียงและกํากบัดแูลกิจการ 

3.  นางเพญ็ศรี  จนัต๊ะคาด   กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุม่ฯ) 

 ทัง้นี ้บคุคลดงักลา่วล้วนแต่เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และท่ีผ่านมาได้
ปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้เป็นอยา่งดี และเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชนจํากดั 

โดยประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ข้อมลูการถือหุ้นสามญัในบริษัทฯ ข้อมลูการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอ่ืน ๆ รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ ได้รับเสนอช่ือปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยในลําดบัท่ี 4 
ของหนงัสือเชิญประชมุ 

พลเรือเอกอภิวฒัน์  ศรีวรรธนะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อ
ซกัถามตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร 
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เม่ือไมมี่ข้อซกัถามอยา่งใดอีก ผมขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออก ทัง้ 3 ทา่น 
โดยในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  ซึง่จะ
ลงคะแนนเสียงทีละทา่น โดยเร่ิมจาก 

1)   นายสมบติั   อนนัตรัมพร  โดยนายสมบติั อนนัตรัมพร เป็นผู้ ถือหุ้น จะไมน่บัรวมฐานเสียง 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติแตง่ตัง้นายสมบติั  อนนัตรัมพร เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง 

มติท่ีประชมุ จํานวนเสียง คิดเป็นร้อยละของเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 155,851,658 99.9950 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 7,787 0.0050 
บตัรเสีย 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง 

 
2)   นายชศูกัด์ิ   ดิเรกวฒันชยั  

  มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติแตง่ตัง้นายชศูกัด์ิ   ดิเรกวฒันชยั เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง 

มติท่ีประชมุ จํานวนเสียง คิดเป็นร้อยละของเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 201,067,037 99.9960 
ไมเ่หน็ด้วย 275 0.0001 
งดออกเสียง 7,787 0.0039 

  บตัรเสีย 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 

3)   นางเพญ็ศรี  จนัต๊ะคาด โดยนางเพญ็ศรี  จนัต๊ะคาด เป็นผู้ ถือหุ้น จะไมน่บัรวมฐานเสียง 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติแตง่ตัง้นางเพญ็ศรี  จนัต๊ะคาด เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง 

มติท่ีประชมุ จํานวนเสียง คิดเป็นร้อยละของเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 200,984,812 99.9961 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 7,787 0.0039 
บตัรเสีย 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง 
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วาระที่ 7.2  พจิารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่ในตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

พลเรือเอกอภิวฒัน์  ศรีวรรธนะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า เน่ืองจากมีกรรมการอิสระท่ี
ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่  จึงขออนมุติัท่ีประชมุพิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระใหม่ใน
ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้ 

นายชศูกัด์ิ        ดิเรกวฒันชยั ตําแหน่ง  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ เหน็วา่บคุคลข้างต้นเป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ
ของบริษัทฯ และท่ีผ่านมาได้ปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัทฯ ได้เป็นอย่าง และเป็นผู้ ท่ีมีคุณสมบติัครบถ้วนตาม พรบ.บริษัท
มหาชนจํากดั จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น แต่งตัง้ นายชูศกัด์ิ  ดิเรกวฒันชยั ท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เลือกตัง้เป็น
กรรมการใหมใ่นวาระท่ี 7.1 ในตําแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

พลเรือเอกอภิวฒัน์  ศรีวรรธนะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อ
ซกัถามตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร 

เม่ือไมมี่ข้อซกัถามอยา่งใดอีก ผมขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกทัง้ 3 ทา่น  

โดยในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติแต่งตัง้กรรมการใหม่ในตําแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

มติท่ีประชมุ จํานวนเสียง คิดเป็นร้อยละของเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 201,067,037 99.9960 
ไมเ่หน็ด้วย 275 0.0001 
งดออกเสียง 7,787 0.0039 
บตัรเสีย 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง 

พลเรือเอกอภิวฒัน์  ศรีวรรธนะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กลา่วตอ่ท่ีประชมุวา่ ผมในฐานะเป็นประธานชัว่คราว 
ในวาระท่ี 7.1 และ 7.2 ขอขอบพระคณุท่านผู้ ถือหุ้นทกุท่าน ท่ีได้กรุณาให้ความร่วมมือในการเลือกตัง้กรรมการทัง้ 2 วาระด้วยความ
เรียบร้อย และตอ่ไปเป็นวาระท่ี 7.3 ขออนญุาตผู้ ถือหุ้นเรียนเชิญกรรมการบริษัทฯ ทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้ามาในท่ีประชมุอีกครัง้ 

คณุสมบติั  อนนัตรัมพร กลา่ววา่ ขอขอบพระคณุทา่นผู้ ถือหุ้นทกุทา่น ท่ีได้ให้เกียรตผิมได้กลบัมาทํางาน ซึง่ตามปกต ิ
กรรมการอิสระจะมีวาระอยู ่9 ปี ซึง่ทา่นใกล้จะครบ 9 ปีแล้ว จงึขอเชิญคณุชศูกัด์ิ ดิเรกวฒันชยั กลา่วตอ่ท่ีประชมุ 

คณุชศูกัด์ิ  ดิเรกวฒันชยั กลา่วว่า ขอขอบคณุทา่นคณะกรรมการบริษัทฯ ทกุทา่น และทา่นผู้ ถือหุ้นทกุทา่น ท่ีให้ความ
ไว้วางใจให้ผม กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบในอีกวาระหนึง่ ซึง่ผมขอให้คํามัน่สญัญาวา่ 
จะปฏิบติัหน้าท่ีอนัสําคญัย่ิงนี ้อยา่งเตม็ความสามารถและช่วยกํากบัดแูลให้บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
เติบโต ตอ่เน่ือง และยัง่ยืนตอ่ไป 
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วาระที่ 7.3  กาํหนดอาํนาจกรรมการ 

ประธานได้มอบหมายให้คุณธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เน่ืองจากนายสมบัติ 
อนันตรัมพร กรรมการท่ีครบวาระออกจากตําแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์               
คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ดงันัน้ จึงต้องกําหนดวาระนีเ้พ่ือให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณากําหนดอํานาจ
กรรมการผู้ มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทยอ่ยไว้ ดงันี ้
 1)  บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) “นายสมบติั อนนัตรัมพร หรือ นางชลิดา อนนัตรัมพร คนใดคนหนึ่ง
ลงลายมือช่ือ และประทบัตราสําคญัของบริษัท” 

 2)  บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั “นายสมบติั อนนัตรัมพร หรือ นางชลิดา อนนัตรัมพร หรือ           
นายณฐันยั อนนัตรัมพร คนใดคนหนึง่ลงลายมือช่ือ และประทบัตราสําคญัของบริษัท” 

 3)  บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากดั (มหาชน) และบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จํากดั “นายสมบติั อนนัตรัมพร 
หรือ นางชลดิา อนนัตรัมพร หรือ นายณฐันยั อนนัตรัมพร คนใดคนหนึง่ ลงลายมือช่ือ และประทบัตราสําคญัของบริษัท” 

คณุธญัญรัตน์ เทียมอดุมฤกษ์ จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณากําหนดอํานาจกรรมการตามท่ีนําเสนอ  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ 
และผู้บริหาร 

เม่ือไมมี่ข้อซกัถามใดเพิ่มเติม ผมขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติักําหนดอํานาจกรรมการของนายสมบติั  อนนัตรัมพร เป็น
กรรมการผู้ มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ตามท่ีเสนอข้างต้น 

โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติกําหนดอํานาจกรรมการของนายสมบติั  อนันตรัมพร เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจ
กระทําการแทนบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ตามท่ีเสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

มติท่ีประชมุ จํานวนเสียง คิดเป็นร้อยละของเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 201,064,412 99.9947 
ไมเ่หน็ด้วย 600 0.0003 
งดออกเสียง 10,087 0.0050 
บตัรเสีย 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง 

 

วาระที่ 8  พจิารณาและแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2561 

ประธานได้มอบหมายให้คณุชศูกัด์ิ ดิเรกวฒันชยั ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ดําเนินการแทน 

คณุชศูกัด์ิ ดิเรกวฒันชยั ได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่า ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ 
คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ซึ่งเป็นสํานกังานสอบบญัชี เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยขอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและ
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อนมุติัการแต่งตัง้บุคคลเป็นผู้สอบบญัชี และมีมติให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้บคุคลเป็น
ผู้สอบบญัชีและอนมุติัคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ดงันี ้

วาระที่ 8.1  ขออนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาํปี 2561 จาํนวน 3 ท่าน ดังนี ้
1)   นายพงทวี   รัตนะโกเศศ      (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 7795)  

ได้รับอนมุติัจากคะแนนเสียงข้างมาก ตัง้แต่ปี 2560 รวม  1 ปี และได้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ปี 2560 รวม 
1 ปี และ/หรือ 

2)   นางสาวอมรรัตน์  เพิ่มพนูวฒันาสขุ    (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4599)  
     ได้รับอนมุติัจากคะแนนเสียงข้างมากของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบญัชีของ

บริษัทฯ ตัง้แตปี่ 2558 รวม 3 ปี และได้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ปี 2558 และปี 2559 รวม 2 ปี และ/หรือ 
3)  นายวิเชียร   ก่ิงมนตรี      (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3977) 
     ได้รับอนมุติัจากคะแนนเสียงข้างมากของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบญัชีของ

บริษัทฯ ตัง้แตปี่ 2558 รวม 3 ปี แตย่งัไมเ่คยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาก่อน 

 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ ทําการ
ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบติังานได้ 
ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส              
เอบีเอเอส จํากดั แทนได้ โดยผู้ มีรายนามข้างต้นเป็นผู้สอบบญัชีท่ีมีคณุสมบติัสอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้บริษัท
ท่ีเป็นสํานกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว  

คณุชศูกัด์ิ ดิเรกวฒันชยั ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธาน 
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร 

เม่ือไมมี่ข้อซกัถามใดเพิ่มเติม ผมขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ประจําปี 2561  

โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในวาระนี ้อนมุติัแต่งตัง้ นายพงทวี รัตนะโกเศศ และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพนูวฒันาสขุ และ/หรือ นายวิเชียร  ก่ิง
มนตรี แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

มติท่ีประชมุ จํานวนเสียง คิดเป็นร้อยละของเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 201,066,712 99.9958 
ไมเ่หน็ด้วย 600 0.0003 
งดออกเสียง 7,787 0.0039 
บตัรเสีย 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง 
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วาระที่ 8.2  ขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจาํปี 2561 เป็นจํานวนเงิน 3,340,000 
บาท (สามล้านสามแสนส่ีหม่ืนบาทถ้วน) ซึง่เป็นอตัราเดียวกบัปี 2560 

 อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่เห็นควรว่าค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วสมเหตสุมผลและเทียบเคียงได้กบับริษัท
จดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์ 

 โดยข้อมลูเปรียบเทียบคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีในปีท่ีผา่นมาของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีดงันี ้

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ปี 2561 

(ปีที่เสนอ) 
คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ (บาท) 1,135,000 1,285,000 1,500,000 1,500,000 
คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย (บาท) 1,285,000 1,385,000 1,840,000 1,840,000 

รวม 2,420,000 2,670,000 3,340,000 3,340,000 
เพิ่มขึน้ (%) 66.90 10.33 25.09% - 
คา่บริการอ่ืน - - - - 

 
  นอกจากนี ้บริษัทท่ีเป็นสํานกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอนัน้ ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัทฯ/
ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

คณุชศูกัด์ิ ดิเรกวฒันชยั ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธาน 
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร 

เม่ือไม่มีข้อซกัถามใดเพิ่มเติม ผมขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2561 เป็นจํานวน
เงิน 3,340,000 บาท (สามล้านสามแสนส่ีหม่ืนบาทถ้วน)  

โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในวาระนี ้อนมุติัคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2561 เป็นจํานวนเงิน 3,340,000 บาท ตามท่ีเสนอข้างต้น ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

มติท่ีประชมุ จํานวนเสียง คิดเป็นร้อยละของเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 201,074,199 99.9996 
ไมเ่หน็ด้วย 600 0.0003 
งดออกเสียง 300 0.0001 
บตัรเสีย 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง 

 

วาระที่  9  พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2561 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบอย่างละเอียด  โดยเทียบเคียงได้กบับริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ด้วยกนั และเพ่ือให้มีความโปร่งใสตาม
หลกับรรษัทภิบาล การจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการชดุตา่งๆ ควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุติั   
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 ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถงึหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึน้เน่ืองจากการขยายตวัและความหลากหลายทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและกํากบัดแูลกิจการ  คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน และคณะท่ีปรึกษาฯ ทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและผลประโยชน์อ่ืนใด ประจําปี 2561 เป็นต้นไป จนกว่าท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะ
มีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน โดยในปี 2560 ท่ีผา่นมา บริษัทฯ มีคา่ตอบแทนกรรมการทัง้สิน้จํานวน 1,285,533 บาท 

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการต่อการประชุม 
อัตราเดมิ อัตราใหม่ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
1. คณะกรรมการบริษัท 

- ประธานกรรมการบริษัท 9,000 บาท/ครัง้ 9,000 บาท/ครัง้ 9,000 บาท/ครัง้ 
- กรรมการบริษัท ทา่นละ 6,000 บาท/ครัง้ 6,000 บาท/ครัง้ 6,000 บาท/ครัง้ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 9,000 บาท/ครัง้ 9,000 บาท/ครัง้ 9,000 บาท/ครัง้ 
- กรรมการตรวจสอบ ทา่นละ 6,000 บาท/ครัง้ 6,000 บาท/ครัง้ 6,000 บาท/ครัง้ 

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและกาํกับดูแลกจิการ  
- ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงฯ 5,000 บาท/ครัง้ 5,000 บาท/ครัง้ 5,000 บาท/ครัง้ 
- กรรมการบริหารความเส่ียงฯ 3,000 บาท/ครัง้ 3,000 บาท/ครัง้ 3,000 บาท/ครัง้* 

4. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
- ประธานกรรมการสรรหาฯ  - - 5,000 บาท/ครัง้ 
- กรรมการสรรหาฯ - - 3,000 บาท/ครัง้* 

5.  ที่ปรึกษาบริษัทและ/หรือประธาน  กรรมการ 
- ท่ีปรึกษาฯ 3,500 บาท/ครัง้ 3,500 บาท/ครัง้ 3,500 บาท/ครัง้* 

ค่าบาํเหน็จประจาํปีกรรมการ 
1. ประธานกรรมการบริษัท 105,875 บาท/ปี 105,875 บาท/ปี 105,875 บาท/ปี 
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ 105,875 บาท/ปี 105,875 บาท/ปี 105,875 บาท/ปี 
3. กรรมการบริษัท ทา่นละ 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี 
4. กรรมการตรวจสอบ ทา่นละ 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี 
ผลประโยชน์อ่ืนใด ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ 

       *ยกเว้น กรรมการ และอ่ืนๆท่ีเป็นพนกังานหรือผู้บริหารท่ีได้รับคา่ตอบแทนประจํา 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ 
และผู้บริหาร ดงันี ้

1) คุณสุมนฑา วัฒนสนิธ์ุ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า:  ใน 1 ปี มีการกําหนดการประชมุคณะกรรมการบริษัทก่ีครัง้ 
คุณสมบัต ิอนันตรัมพร ชีแ้จงว่า  ใน 1 ปี จะจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ อยา่งน้อย 6 ครัง้/ปี  
คุณสุมนฑา วัฒนสนิธ์ุ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง แนะนําว่า :  ควรระบจํุานวนครัง้ในการประชมุ และวงเงินของคา่ตอบแทน

กรรมการด้วย 
คุณสมบัต ิอนันตรัมพร ชีแ้จงว่า  ผมขอรับไว้พิจารณาและระบใุนครัง้ตอ่ไป  
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เม่ือไมมี่ผู้ใดซกัถามเพิ่มเติม ผมขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติักําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 ให้มีผลใช้
บงัคบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 เป็นต้นไป  

โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุติักําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

มติท่ีประชมุ จํานวนเสียง คิดเป็นร้อยละของเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 201,074,199 99.9996 
ไมเ่หน็ด้วย 600 0.0003 
งดออกเสียง 300 0.0001 
บตัรเสีย 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

 ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ สืบเน่ืองจากบริษัทฯ จําเป็นต้องเข้าดําเนินการแก้ไขปัญหา กิจการร่วมค้า เอสจี แอนด์ 
อินเตอร์ลิง้ค์ ของโครงการพฒันาทา่อากาศยานสวุรรณภมิู โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไมเ่กิน 1,000  ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

วัตถุประสงค์ เพ่ือใช้ชําระคืนเงินกู้ ยืม และ/หรือ ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท และ/หรือ ขยายธุรกิจใน
อนาคต 

ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ทกุประเภท/ทกุชนิด ซึง่อาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสทิธิหรือไมด้่อยสทิธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือ
คืนเงินต้นครัง้เดียวเม่ือครบกําหนดไถ่ถอน มีประกนัหรือไมมี่ประกนั มีหรือไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ 

สกุลเงนิ เงินบาท และ/หรือเงินสกลุตา่งประเทศโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนในขณะท่ีมีการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว  

วงเงนิ มลูคา่รวมของหุ้นกู้  ณ ขณะใดขณะหนึง่กําหนดไว้ไมเ่กิน 1,000 ล้านบาท หรือในสกลุเงินอ่ืน
ในอตัราท่ีเทียบเทา่ [ในกรณีท่ีบริษัทได้ไถ่ถอน หรือชําระคืนหุ้นกู้ ท่ีได้ออกภายในวงเงินท่ีได้รับ
อนมุติัข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกภายในเง่ือนไข และวงเงินตามท่ี
กําหนดไว้ท่ีนี]้ 

อายุของหุ้นกู้ ตามท่ีจะกําหนดในแตล่ะคราว โดยขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้   

การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศตอ่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายในวงแคบไมเ่กิน 10 รายใน
รอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุประเภทสถาบนัและ/หรือผู้ลงทนุ
รายใหญ่ทัง้หมดหรือบางสว่น ซึง่อาจแบง่เป็นการเสนอขายในครัง้เดียว หรือหลายครัง้ก็ได้ 

อัตราดอกเบีย้ ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ 

การไถ่ถอนก่อน 
กาํหนด 

ผู้ ถือหุ้นกู้  และ/หรือ บริษัท อาจมีหรือไมมี่สทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบกําหนด ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บั
เง่ือนไขในการออกหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว  
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ทัง้นี ้รายละเอียดข้างต้นให้อยูภ่ายใต้บงัคบัของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ 
ประกาศหรือกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีผลใช้บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

อาํนาจในการกาํหนดรายละเอียดต่างๆ : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ [•] และ/หรือ บคุคลท่ีได้รับมอบหมาย มี
อํานาจ ดงันี ้ 

1.  กําหนดรายละเอียดตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัหุ้นกู้ซึง่รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพียงประเภท ช่ือ อตัราดอกเบีย้ อายกุารไถ่ถอน 
ตลอดจนกําหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขายซึง่รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอ
ขายและจดัสรร  

2.  แตง่ตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จดัจําหน่ายหุ้นกู้  และ/หรือ สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกหุ้น
กู้และ/หรือหุ้นกู้  และ/หรือ บคุคลอ่ืนใดในกรณีท่ีจะต้องมีการแตง่ตัง้ตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง หรือในกรณีอ่ืนใดท่ี
เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามท่ีเห็นควร  

3.  ติดตอ่ เจรจา ลงนาม แก้ไข สญัญา และ/หรือเอกสารตา่งๆ รวมถงึติดตอ่ ให้ข้อมลู ย่ืนเอกสารหลกัฐานกบัสํานกังาน 
ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ตลอดจนดําเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องหรือ
จําเป็นตามท่ีเห็นควร 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีความจําเป็นดงักลา่ว อีกทัง้จําเป็นต้องสํารองเงินทนุหมนุเวียน
ของบริษัทฯ เพ่ือป้องกนัเร่ืองสภาพคล่องทางการเงิน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณาและอนมุติัการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไมเ่กิน 1,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดท่ีนําเสนอข้างต้น 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการ
บริษัทฯ และผู้บริหาร ดงันี ้

คุณสมบัต ิอนันตรัมพร ชีแ้จงว่า ผมขออนญุาตตอบคําถามของทา่นผู้ ถือหุ้น คือ คณุศิริพร  ศิริไพบลูย์ ผู้ ถือหุ้น ท่ีได้ถาม
วา่ “ขอให้อธิบายถงึความจําเป็นในการออกหุ้นกู้” โดยการรับงานโครงการดงักลา่ว เป็นรูปแบบ Consortium  ซึง่การดําเนินงานต้อง
รับผิดร่วมกนั ดงันัน้เม่ืออีกบริษัทฯ เกิดปัญหาขึน้ ทางบริษัทฯ จึงจําเป็นต้องเข้าแก้ไขปัญหาเพ่ือไมใ่ห้ถกูแบลค็ลิสต์ (Blacklist) และ
เพ่ือให้งานโครงการดงักลา่วสามารถดําเนินการได้จบโครงการ 

1) คุณสุมนฑา วัฒนสินธ์ุ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า:  บริษัทฯ มีความชํานาญเก่ียวกบัระบบไฟฟ้า และ
สายสญัญาณ โดยไมมี่ความชํานาญด้านงานโยธา ทา่นมีความมัน่ใจอยา่งไร 

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า งานโยธาเป็นงานท่ีบริษัทฯ ได้ดําเนินการอยู่แล้ว เช่น งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 
(Substation) ก็มีการสร้างอาคาร และงานสายสง่สญัญาณ (Transmission Line) ก็มีการก่อสร้างฐานเสาสง่สญัญาณ ซึง่ตอนท่ี
ได้รับงานจากการทา่อากาศยานสวุรรณภมิู (AOT) นัน้ ทาง หจก. สามประสิทธ์ิ ต้องการสดัสว่นงานท่ีมากกว่า จึงรับงานสว่นโยธา
ไปดําเนินการ โดยทางบริษัทรับงานในสว่นของระบบไฟฟ้า จงึขอให้ทา่นมัน่ใจได้วา่ ทางบริษัทสามารถทํางานดงักลา่วได้ 

คุณสุมนฑา วัฒนสนิธ์ุ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า :  ทางการทา่อากาศยานสวุรรณภมิู (AOT) เหน็ด้วยกบั
แนวทางการแก้ปัญหาหรือไม ่

คุณสมบัต ิอนันตรัมพร ชีแ้จงว่า  ทางการทา่อากาศยานสวุรรณภมิู (AOT) เหน็ด้วยและสนบัสนนุแนวทางดงักลา่ว 
คุณสุมนฑา วัฒนสนิธ์ุ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า :  ทางการทา่อากาศยานสวุรรณภมิู (AOT) ต้องให้ทาง

บริษัทย่ืนเอกสารใบอนญุาตการประกอบวิชาชีพโยธาหรือไม ่
คุณสมบัต ิอนันตรัมพร ชีแ้จงว่า  ในสว่นของบริษัทฯ เรามีทัง้วศิวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเคร่ืองกล ซึง่ครบถ้วน

อยูแ่ล้ว 
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คุณสุมนฑา วัฒนสนิธ์ุ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า :  ตอนประมลูงาน ใช้ใบอนญุาตของ หจก. สามประสทิธ์ิ
หรือไม ่

คุณสมบัต ิอนันตรัมพร ชีแ้จงว่า  ตอนประมลูงาน ใช้ผลงานในการเข้าประมลู สว่นใบอนญุาตประกอบวิชาชีพจะใช้
ตอนควบคมุการทํางาน 

 เม่ือไม่มีผู้ ใดซกัถามเพ่ิมเติม ผมขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 1,000 
ล้านบาท ตามรายละเอียดท่ีนําเสนอข้างต้น   

โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้อนมุติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไมเ่กิน 1,000 ล้านบาทโดยมีคะแนนเสียงในวาระนี ้ดงันี ้

มติท่ีประชมุ จํานวนเสียง คิดเป็นร้อยละของเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 201,072,499 99.9987 
ไมเ่หน็ด้วย 600 0.0003 
งดออกเสียง 2,000 0.0010 
บตัรเสีย 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง 

 
วาระที่ 11 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ ขอเรียนเชิญ ดร. ชลดิา อนนัตรัมพร นําเสนอกิจกรรม CSR ในปี 2560 ท่ีผา่นมา ตาม
สไลด์ดงัตอ่ไปนี ้
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คุณ

คุณ ี

ได้รับตําแหนง่
คณุธรรมและค

คุณ

ขาดทนุในปีก่อ
บริษัทฯ และสิ
เม่ือข่าวดงักล่
เหตกุารณ์ในค
กรรมการจะดู

จาก
บริษัทฯ และผู้

คุณ

การเงินข้อ 15
(มหาชน) ได้ร่
ทําให้เกิดผลข

 
 

สมบัต ิอนันต

ธีรกุล  นิยม ไ

งกรรมการเม่ือวั
ความซ่ือสตัย์ อี
ชูศักดิ์  ดเิร

อนนัน้ ทางคณ
สิง่ท่ียืนยนัความ
าวเผยแพร่ออก
ครัง้นีถื้อวา่เป็นป
แลผลประโยชน

กนัน้ ประธานฯ 
ผู้บริหาร ดงันี ้

ณัฐนัย อนันต

5 หน้า 199 น
รวมลงทนุสร้างธ
ขาดทนุดงักลา่ว

ตรัมพร เรียนเชิ
ได้แถลงต่อที่ป

วนัท่ี 3 มกราคม
อีกทัง้ในเร่ืองขอ
รกวัฒนชัย ได
ณะกรรมการได้
มมีจรรยาบรรณ
กไป ราคาหุ้นต้
ประสบการณ์ 
น์ของทา่นอยา่ง

 ได้เปิดโอกาสใ

ตรัมพร ชีแ้จง

นัน้ มีผลขาดทุ
ธุรกิจใหม ่ช่ือ บ
ว 

ชิญทา่นธีรกลุ นิ
ประชุมว่า  ผม
ม 2561 ท่ีผา่นม
องวิสยัทศัน์ท่ีกว้
ด้แถลงต่อที่ป

ด้ร่วมพิจารณาแ
ณและธรรมภิบา
้องลดลง แตผู่้บ
หรือบทเรียน

งเต็มท่ี 

ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ

งว่า ผมขอตอบ
นุ 13.68 ล้าน
บริษัท เจเนซิส 
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นิยม และทา่นชู
มมีความยินดีเป็
มา ซึง่ผมมีควา
ว้างไกล ผมขอส
ระชุมว่า  จา
และเหน็วา่ ส
าลของบริษัท แ
บริหารและครอ
นท่ีทางบริษัทฯ 

อข้อเสนอแนะแ

บคําถาม” การรั
น เป็นผลขาดท
 ดาต้าเซน็เตอร์

ชศูกัด์ิ ดิเรกวฒัน
ป็นอยา่งมากท่ีไ
ามเช่ือมัน่ในตวั
สญัญาวา่ ผมจ
ากเหตกุารณ์ท่ี
สมควรเข้าไปแก้
และผู้บริหารนัน้
อบครัวท่ีถือหุ้น
ต้องเรียนรู้แล

และข้อซกัถามต่

รับรู้ผลขาดทนุ 
ทนุจากการท่ีบริ
ร์ จํากดั (ถือหุ้น

นชยั แถลงตอ่ที
ได้เข้าร่วมประช
ของคณุสมบติั 
จะทําหน้าท่ีกรร
เกิดขึน้ จนสง่ผ
ก้ไขปัญหา เพ่ื
น ในช่วงท่ีผา่น
อยู ่ ไมมี่การขา
ละแก้ไขให้ดีขึน้

างๆ ผู้ ถือหุ้นได้

13 ล้านบาท” 
ริษัทลกู (บริษัท
น 33.33%) ซึง่เ

ท่ีประชมุ 
ชมุสามญัผู้ ถือห้
 อนนัตรัมพร แ
รมการอย่างเตม็
ผลให้ผลประกอ
พ่ือป้องกนัค่าปรั
นมา ทางบริษัท
ายหุ้นหรือโอนห้
น ผมขอให้ผู้

ด้สอบถามประธ

 จากข้อมลูหม
ท อินเตอร์ลิง้ค์
เป็นช่วงก่อสร้าง

 

หุ้นในครัง้นี ้โดย
และบริษัทฯ ในเ ื
มความสามารถ
อบการของบริษ
รับและช่ือเสียง
ทฯ ทราบอยู่แล้
หุ้นแตอ่ยา่งใด 
ถือหุ้นมัน่ใจวา่

ธานคณะกรรม

ายเหตปุระกอบ
ค์ เทเลคอม จํา
ง ยงัไม่มีรายได้

ยผม
เร่ือง
ถ 
ษัทฯ 
ของ
้ววา่
โดย
ทาง

การ

บงบ
ากดั 
ด้ จงึ
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1) คุณประภัศร์พงษ์ นันทกจิพัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามดังนี:้  
1.1)  ธุรกิจดาต้าเซน็เตอร์ ซึง่เป็นธุรกิจของ ITEL มีความแตกต่างอยา่งไรกบั บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ ดาต้าเซน็เตอร์ จํากดั 
1.2)  จากงบการเงินของบริษัท มีเงินสดคงเหลือ 800-900 ล้านบาท ซึง่ฝากอยูใ่นบญัชีออมทรัพย์ ซึง่มีดอกเบีย้คอ่นข้างน้อย 

ทางบริษัทฯ ควรนําไปลงทนุท่ีมีผลตอบแทนมากขึน้ หรือมีเหตผุลอยา่งไรในการสํารองเงินสว่นนีไ้ว้ 
1.3)  ในอตุสาหกรรมการให้บริการเช่าสายสญัญาณ (ธุรกิจ ITEL) ซึง่มีคูแ่ข่งรายใหญ่มากกวา่ 2 รายขึน้ไป อยากทราบวา่

ตอนนี ้ITEL อยู่ใน Position ไหน และอีก 3-5 ปีข้างหน้าจะเป็นอยา่งไร 

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชีแ้จงตามหัวข้อดังนี ้
1.1)  สําหรับบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ ดาต้าเซน็เตอร์ จํากดันัน้ เป็นการรักษาช่ือไว้ ไมมี่การดําเนินการแตอ่ยา่งไร สว่นธุรกิจดาต้า

เซน็เตอร์ เป็นธุรกิจของ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากดั (มหาชน) 
1.2)  ตามนโยบายของบริษัท เรามุง่เน้นในงานท่ีเราถนดั คือ การจดัจําหน่ายสายสญัญาณ การติดตัง้ โดยเงินสดดงักลา่ว 

เกิดจากการสะสมจากอดีตท่ีผา่นมา สําหรับการลงทนุตา่งๆ นัน้ ทางบริษัทฯ ขอศกึษาความเป็นไปได้ และความเส่ียงตา่ง ๆ และจะ
นํามาเสนอตอ่ไป 

1.3)  ITEL ทําธรุกิจ 2 สว่น คือ ธุรกิจเครือข่าย และธุรกิจดาต้าเซน็เตอร์ ซึง่ทําธุรกิจแบบ B2B (Business to Business) โดย
เน้นไปท่ีลกูค้าองค์กร ในธุรกิจผู้ ให้บริการโทรคมนาคมท่ีสามารถให้บริการได้เหมือนกนั มีประมาณ 11 ราย ซึง่เราสามารถให้บริการได้
ไมแ่ตกตา่งจาก AIS, TRUE, TOT, CAT, UAS ถดัมาก็เป็น ITEL 

สว่นแบง่การตลาด (Market share) อยูป่ระมาณ 12% และมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ (TRUE 24%, UAS 17%) โดยใน 3-5 ปี
ข้างหน้า เราตัง้เป้าหมายไว้ 17%  

2) คุณอริารมย์  อนันต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอทราบเหตุผลว่า:  โครงการเน็ตชายขอบ ทําไมบริษัทร่วมมือกบั AIS 
ไมร่่วมมือกบั TRUE  

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า  การร่วมมือกบัใครนัน้ เราต้องพิจารณาถงึผลประโยชน์ของบริษัทฯ ซึง่การร่วมมือกบั 
AIS เป็นการซือ้ขาย, ติดตอ่ (Deal) ท่ีดีกวา่  

3) คุณประภัศร์พงษ์ นันทกจิพัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่า: จากข่าวท่ีนายอีลอน มสัต์ สง่ดาวเทียมขึน้สู่
วงโคจรของโลก แล้วสร้างเป็นโครงข่าวดาวเทียมในปี 2024 นัน้ จะสง่ผลกระทบตอ่ Fiber Optic และอตุสาหกรรมนีห้รือไม ่ 

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า  ขอตอบตามความเหน็สว่นตวัดงันี ้ จากท่ีได้อา่นรีเสริชในอเมริกา ทางกเูกิล้ไฟเบอร์
ลงทนุลากสายไฟเบอร์ใต้นํา้เช่ือมจากอเมริกามาถงึเอเชีย เพ่ือให้มัน่ใจวา่คนเอเชียใช้อินเตอร์เน็ตแล้วไมรู้่สกึวา่ช้า ดงันัน้ บริษัททํา
ธุรกิจไฟเบอร์ ผมเช่ือวา่ไฟเบอร์มีจดุแข็งมากกว่าดาวเทียม คือ ทางด้านเทคนิค ดาวเทียมคือการกระทบของแสงและหน้าสมัผสั ดงันัน้ 
ดาวเทียมจะมีข้อจํากดัตามขนาดหน้าสมัผสั ในขณะท่ีสายไฟเบอร์สามารถเปล่ียนอปุกรณ์ ก็จะมีความสามารถ (Capacity) มากขึน้ 
และไฟเบอร์มีต้นทนุท่ีถกูกวา่ แตท่ัง้นี ้ในพืน้ท่ีห่างไกล การลากสายไฟเบอร์ไมคุ่้มต้นทนุ ก็สามารถใช้ดาวเทียม ซึง่เป็นอีกทางเลือก ซึง่
ในอนาคต ถ้าได้ทําการศกึษา จะเหน็ภาพชดัเจนมากขึน้ 

4) คุณสุมนฑา วัฒนสินธ์ุ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า :  ทางบริษัทได้สํารองกําไรสะสมไว้ครบ 10% แล้ว
หรือไม ่

คุณธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ ชีแ้จงว่า  ทางบริษัทได้กนัสํารองไว้ครบ 10% ตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว 

5) คุณนันพิชา จูงศิริวัฒน์  ผู้รับมอบฉันทะจาก บมจ. ฟิลลิป (ประเทศไทย) สอบถามว่า :  ตามท่ีคณุสมบติั    
อนันตรัมพร ได้กล่าวในสไลด์ว่า ธุรกิจ Distribution กําลงัขยายตลาดใหม่ ไม่ทราบว่า ตลาดดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่าตลาด
สายสญัญาณหรือไม ่และกําไรขัน้ต้นของผลติภณัฑ์นีจ้ะเทา่เดิมท่ี 20% หรือไม ่โดยบริษัทมีกลยทุธ์ทางการตลาดอยา่งไร 




