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6.  นายณฐันยั              อนนัตรัมพร กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานกลยทุธ์ และสายงาน
โทรคมนาคม)/กรรมการผู้จดัการ บมจ. อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม 

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

 9.  นางธญัญรัตน์ เรืองบณัฑิต กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานสนบัสนนุธุรกิจของกลุม่ฯ)/ 
กรรมการบริหารความเส่ียง/CFO และเลขานกุารบริษัท 

หมายเหต ุ:  มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 9 ทา่น จากจํานวนกรรมการบริษัททัง้สิน้ 9 ทา่น หรือคิดเป็นร้อยละ 
            100 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด  

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จํานวน 4 ทา่น 

1. นายประสทิธ์ิชยั  วีระยทุธวิไล รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานธุรกิจวิศวกรรม และโครงการพิเศษ) 
2. นางสาววริษา  อนนัตรัมพร ผู้จดัการทัว่ไป/กรรมการ บมจ. อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม 

 3.   นายอาทิตย์ ชมุวิสตูร  ผู้จดัการแผนกบญัชี / สมห์ุบญัชี 
 4.   นายณฐัพล  เกษมทรัพย์ ผู้ อํานวยการแผนกตรวจสอบภายใน 

นิตกิรบริษัทฯ จํานวน 1 ทา่น 

1. นายจิรเดช นิลพฤกษ์  นิติกรอาวโุส 

 ผู้สังเกตการณ์จากบริษัท อนิเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จาํกัด (มหาชน) จํานวน 1 ทา่น 
1. นายกมลพงศ์ แซจ่นั ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากดั (มหาชน) 

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทาํหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จํานวน 2 ทา่น 

1. นายพงทวี  รัตนะโกเศศ Partner  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 
2.   นางสาวอริสรา บวัผล ิ  ผู้จดัการตรวจสอบบญัชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

ทนายความ จากสาํนักงานภายนอก จาํนวน 1 ท่าน 

1. นายจกัรพนัธ์  ธินนัท์    

 อาสาพทิักษ์สทิธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเข้าร่วมประชุม จํานวน 1 ทา่น 

1. คณุสเุมธ เอือ้งพลูสวสัด์ิ 

อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น ทาํหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จํานวน 2 ทา่น 

1. คณุธีรพงศ์     จินตนพนัธุ์ 
2. คณุวรรณทนา  จนัทรอาภาส 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท คณุธญัญรัตน์ เรืองบณัฑิต เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัการประชมุ 
และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปได้ดงันี ้

ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 37 และตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 102, มาตรา 33 วรรค 2, 4, 5 และมาตรา 34 
กําหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระตา่ง ๆ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีถืออยู่และหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะ โดยถือว่าหนึ่ง
หุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของท่ีประชุมในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียง        
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ข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุ และออกเสียง
ลงคะแนนแทนได้ 

ในการลงคะแนนเสียงแตล่ะวาระนัน้ ในกรณีท่ีทา่นผู้ ถือหุ้น เหน็ด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบตัรยืนยนั
การลงคะแนนพร้อมทัง้ลงลายมือช่ือในบตัร และเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จะเก็บบตัรดงักล่าวเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
เทา่นัน้ สว่นบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียงเหน็ด้วยจะเก็บพร้อมกนัทัง้หมดก่อนเสร็จสิน้การประชมุ 

การนบัคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุมใน
วาระนัน้ๆ และสว่นท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ทัง้นีใ้นการพิจารณาคะแนนเสียงดงักลา่วจะคํานึงถึงการลงคะแนนเสียงท่ี
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะแสดงเจตนาไว้ตามหนงัสือมอบฉนัทะด้วย 

และเน่ืองจากการนบัคะแนนในแต่ละวาระจะนบัจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ และมีสิทธิออกเสียง
ในวาระนัน้ๆ จึงอาจมีผู้ ถือหุ้นและจํานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากนั เน่ืองจากอาจมีผู้ ถือหุ้นบางท่านออกจากห้องประชมุหรือ
เข้ามาเพิ่มเติม 

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

โดยในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 ครัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัให้มีการบนัทึกวีดีโอไว้เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สะดวก
เข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้โดยสามารถเข้าไปดวีูดีโอบนัทกึการประชมุ ได้จากเวบ็ไซต์บริษัทท่ี www.interlink.co.th 

ดิฉนัขออนญุาตแจ้งว่า ตามท่ีบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ

การประชมุ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 เป็นการลว่งหน้า ในระหว่างวนัท่ี 2 มกราคม ถึงวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2562 ทาง

เว็บไซต์ของบริษัทท่ี  http://www.interlink.co.th  และทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด เสนอระเบียบวาระ

การประชมุแต่อย่างใด ทางบริษัทฯ จึงแจ้งประกาศให้ทางตลาดหลกัทรัพย์รับทราบแล้ว และได้ลงประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบแล้วเม่ือวนัท่ี 

20 กมุภาพนัธ์ 2562 ทางเวบ็ไซต์บริษัทท่ี www.interlink.co.th  

หลงัจากนัน้ เลขานกุารบริษัทฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่า มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ซึ่งท่ีประชุมเห็นชอบกบัวิธีการออกเสียง
ลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามท่ีกลา่วข้างต้น เลขานกุารบริษัทฯ จึงได้เชิญคณุสมบติั อนนัตรัมพร ประธาน
กรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุตอ่ไป 



 4 

วาระที่ 1    เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ ดร. ชลิดา อนนัตรัมพร กรรมการ

ผู้ จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) เพ่ือเชิญไปทอดถวายยังท่ีชุมนุมสงฆ์  จําพรรษา

ครบถ้วนไตรมาส ณ  วดัวงัแดง  ต. เขาทราย   อ. ทบัคล้อ จ.พิจิตร ในวนัเสาร์ท่ี  10 พฤศจิกายน 2561 โดยปัจจยัทําบญุกฐิน

ครัง้นี ้เพ่ือสร้างศาลาการเปรียญและสร้างโรงครัวของวัด แทนศาลาการเปรียญของวัดหลังเดิมท่ีชํารุดทรุดโทรมลงตาม

กาลเวลา รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 2,220,740 บาท (สองล้านสองแสนสองหม่ืนเจ็ดร้อยส่ีสบิบาทถ้วน) 

2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ดร. ชลิดา อนันตรัมพร ประธานมูลนิธิ

อินเตอร์ลิง้ค์ให้ใจ และคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทลูกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจําหน่ายสลากกาชาด 

ประจําปี 2561 จํานวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพ่ือบํารุงสภากาชาดไทย ในวนัจนัทร์ท่ี 7 มกราคม 2562 ท่ีผา่นมา 

3. ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย ได้แจ้งผลคะแนนตามโครงการ การประเมินคณุภาพการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 

2561 โดยปีนี ้บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนนเป็นปีแรก ซึ่งเป็นเร่ืองท่ี

น่ายินดีอยา่งย่ิง 

4. ขอแสดงความยินดีกบับริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) และ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากดั (มหาชน) 

ท่ีได้รับการรับรองความสามารถทางนวตักรรม และองค์กรนวตักรรม เม่ือวนัท่ี 5 ตลุาคม 2561 ท่ีผ่านมา โดย     คณุณัฐนยั 

อนนัตรัมพร ได้ให้เกียรติไปรับรางวลัในครัง้นี ้ซึ่งกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิง้ค์จะได้สร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์ใน

องค์กรตอ่ไป 

5. ขอแนะนํา คุณวริษา  อนันตรัมพร  ตําแหน่ง ผู้จัดการทัว่ไป ของบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ซึ่งได้

สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาโทจากตา่งประเทศ โดยจะได้นําความรู้ มาร่วมพฒันากลุม่บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ตอ่ไป 

6. กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) จะได้จัดคอนเสิร์ต ใหม่ เจริญปุระ และเบน ชลาทิศ  เพ่ือเป็นการ

ขอบคณุลกูค้าในวนัเสาร์ท่ี 11 พฤษภาคม 2562 ภายใต้ธีมงาน “LINK IN LOVE CONCERT #รักสดุสดุ” ณ ห้องรอยลั จบูิล่ี 

บอลรูม เมืองทองธานี โดยคาดว่าจะมีผู้ เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 2,000 คน เหมือนดัง่เช่นทุกปี และปีนีจ้ะได้เชิญผู้ ถือหุ้น

บางสว่นไปร่วมชมคอนเสร์ิตด้วย 

 

มตทิี่ประชุม  วาระนีไ้มต้่องลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบเทา่นัน้ 
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วาระที่ 2  พจิารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 (ครัง้ที่ 15) ซึ่งประชุมเม่ือวันพุธที่ 

25 เมษายน 2561 

ประธานได้มอบให้คณุธัญญรัตน์ เรืองบณัฑิต เลขานกุารบริษัท แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 (ครัง้ท่ี 15) ซึง่ประชมุเม่ือวนัพธุท่ี 25 เมษายน 2561 แล้วเสร็จภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้น และได้สง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดพร้อมทัง้
เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทท่ี www.interlink.co.th อีกทัง้ ได้แนบสําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 (ครัง้ท่ี 15) 
ดงักลา่วลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเหน็วา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้อง 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ 
และผู้บริหาร 

 ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว  

 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ซึง่ประชมุเม่ือวนัพธุท่ี 25 เมษายน 
2561  ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

มติท่ีประชมุ จํานวนเสียง คิดเป็นร้อยละของเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 330,397,880 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง 

 
วาระที่ 3    พจิารณาและรับทราบรายงานกจิการ ประจาํปี 2561  

ประธานได้มอบหมายให้คณุวริษา  อนนัตรัมพร ผู้จดัการทัว่ไป นําเสนอรายงานกิจการ ประจําปี 2561 ตามหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

3.1 พฒันาการท่ีสําคญัของบริษัท (Company Milestone) 
3.2 โครงสร้างและการถือหุ้นของกลุม่บริษัทอินเตอร์ลิง้ค์ฯ (Company Structure) 
3.3 การประกอบธุรกิจ (Business) 
3.4 ผลการดําเนินงาน (Performance)  
3.5 โอกาสทางธุรกิจ (Business Opportunity/Challenges) 
3.6 เป้าหมาย (Looking Forward) 
3.7 รายงานกิจการ ประจําปี 2561 
3.8 ผลการดําเนินงาน 5 ปีย้อนหลงั  
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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 ทําให้เกิดการ “ซือ้ง่าย – ขายคลอ่ง” 
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) ดแูลภาคใต้,   สาขา
ขอนแก่น (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) 

COMPANY MILESTONE

Company Overview Performance Recap Opportunities/ 
Challenges Looking Forward  

 



 7 

3.2 โครงสร้างและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิง้ค์ฯ (Company Structure) 

COMPANY STRUCTURE

Company Overview Performance Recap Opportunities/ 
Challenges Looking Forward  

 
3.3 การประกอบธุรกจิ  

 

Performance Recap Opportunities/ 
Challenges Looking Forward

 Electrical Engineering Turnkey Project
 Submarine Cable, 
 Transmission Line

 Electrical Substation
 Underground Cable

2 3

Telecom Engineering

 B2B transaction

Distribution

1

 ICT Cabling & Networking Products

o Wholesaler, ICT Dealer, 
IT System Integrator, 

Contractor, Electrical Shop, 
Construction Materials 

Retailer, Online Business

 Fiber Optic Network Provider

 Data Service
 Data Center

 Network Installation
o Mobile and Internet Operators, 

Banks and Financial institutions, 

Branch Offices, Superstores,     
Retail Stores, Government Sector 

o Government Sector such as PEA, 
AOT, MEA etc.

THREE MAIN BUSINESSES

Company Overview
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3.4 ผลการดาํเนินงาน   

Performance Recap Opportunities/ 
Challenges Looking Forward

67%
6%

27%

2016

48%

27%

25%

2017

40%

31%

29%

2018

Revenue from Engineering

Revenue from  Distribution

Revenue from Telecom

Distribution and Telecom Business are the 
Main Sources of Revenue for the Interlink Group.

Company Overview

REVENUE CONTRIBUTION

 
 
 

Company Overview Performance Recap Looking Forward

Revenue By Quarter 2018
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GROUP PERFORMANCE RECAP 2018
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Operating Revenue Jan-Dec 2018

4,251 MB

25
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1622
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5,353 MB

2,973 MB

Company Overview Performance Recap Looking ForwardOpportunities/ 
Challenges  

 
 

GROUP PERFORMANCE RECAP 2018
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Company Overview Performance Recap Looking ForwardOpportunities/ 
Challenges  

 
 
 



 10 

GROUP PERFORMANCE RECAP 2018
Profitability Performance

Company Overview Performance Recap Looking ForwardOpportunities/ 
Challenges

Actual Results 2016 2017 2018
Group Revenue 2,973 4,251 5,353 
Rev Growth (%YoY) -3% 43% 26%
Group Net Profit 227    69      302    
NI Growth (%YoY) -15% -70% 338%
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GROUP PERFORMANCE RECAP 2018

Total Assets
25
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Company Overview Performance Recap Looking ForwardOpportunities/ 
Challenges  

 
 
 

 



 11 

GROUP PERFORMANCE RECAP 2018

Company Overview Performance Recap Looking ForwardOpportunities/ 
Challenges

Debt Performance

Company Performance
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ธุรกิจจัดจําหน่ายสายสัญญาณ (Distribution)
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Revenue %GP %NI
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Company Overview Performance Recap Looking ForwardOpportunities/ 
Challenges  
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ธุรกิจโทรคมนาคม (Telecom)

1606

49% 22% 8.3%

Revenue %GP %NI

2017 1,077 249 103

2018 1,606 351 133

Company Overview Performance Recap Looking ForwardOpportunities/ 
Challenges  
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1606

1622

ธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพเิศษ (Engineering)

2125

41% 2.1% 0.8%

Revenue %GP %NI

2017 1,152 -103 -87

2018 1,622 34     14  

Company Overview Performance Recap Looking ForwardOpportunities/ 
Challenges  
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DIVIDEND PAYOUT

Company Overview Performance Recap Looking ForwardOpportunities/ 
Challenges

เป็นเงินทัง้ส้ินไมเ่กิน 76.11 ล้านบาท
คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.14 บาท

กาํหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธ์ิรบัปันผล   10 พ.ค. 2562            กาํหนดจ่ายปันผล      23 พ.ค. 2562

    คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ
ให้จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น และเงิน
ปันผลท่ีจดัสรรจากกําไรสะสม
ของบริษทัฯ ดงัน้ี

        จ่ายปันผลเป็นเงินสด 43.9% ของกาํไรสุทธิของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ หลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย

 
 

 
3.5 โอกาสทางธุรกจิ   

 

INDUSTRY OVERVIEW

Network Cabling
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Company Overview Performance Recap Looking ForwardOpportunities/ 
Challenges  
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BUSINESS OPPORTUNITIES

Network Cabling

9.8% 9.9%
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Company Overview Performance Recap Looking ForwardOpportunities/ 
Challenges  

 
 

CHALLENGES

Company Overview Performance Recap Looking ForwardOpportunities/ 
Challenges  
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3.6 เป้าหมาย (Looking Forward) 
   

2,450 

1,035 

2,000 

FY19 (F)
5,485

Company Overview

LOOKING FORWARD

Revenue Overview

2,022 

1,152 

1,077 

FY17
4,251 2,125 

1,622 

1,606

FY18
5,353

“CHANGE & DEVELOP”

45%

37%

18%

Performance Recap Opportunities/ 
Challenges Looking Forward

 
 

 

Company Overview

LOOKING FORWARD

Rev from Engineering       36.18% 

Rev from Telecoms      24.53% 

2,450 

1,035 

2,000 
FY19 (F)

5,485 MB

Revenue Target YE19

NI Target YE19

≥ 6% of Rev = 329 MB

Rev from Distribution       15.29% 

• “Control & Save” Policy
• Recognized rev from 2,109 MB Backlog
• Expected Project: Submarine Cable (PEA)

• New Products
New LAN CAT 6A   New Coaxial Advanced New  SWITCH Active Device
New FIBER ARSS     New FTTH Cable for Operator
• Penetrating into foreign markets (Myanmar, Laos, Cambodia)

• Data Service 50%
• Data Center 5%
• Network Installation 45%
• Backlog = 5,895 MB

Performance Recap Opportunities/ 
Challenges Looking Forward  
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Company Overview Performance Recap Opportunities/ 
Challenges Looking Forward

LOOKING FORWARD
INVESTMENT PLAN (3-5 years) 
Expand R&D and Distribution Center (Area in Total = 10 rai) ~200MB
 To support more stocks  
 To ensure an effective “Inventory Management System”
 To facilitate distribution on a timely basis

Current Area

New Area
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3.7 รายงานกจิการ ประจาํปี 2561 

 
 

3.8 ผลการดาํเนินงาน 5 ปีย้อนหลัง (หน่วย: ล้านบาท) 

No. DESCRIPTION ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1 DISTRIBUTION  1,634.84    1,974.02    1,987.81    2,001.56 2,118.57 
2 TELECOM & DATA CENTER 230.54      418.92      784.40      1,065.75 1,588.21 
3 ENGINEERING 811.87      665.21      169.73      1,151.13 1,622.41 
4 OTHER REVENUE 11.96 20.84 30.00 32.56 40.68 
 TOTAL REVENUE 2,689.22 3,078.99    2,971.94    4,251.00 5,369.87 
 PROFIT  211.36 266.45 227.16 69.56 314.58 
  - OWNERS OF THE 

PARENT 
210.74 265.58 220.86 28.08 260.95 

  - NON-CONTROLLING 
INTERESTS 

0.62 0.87 6.30 41.48 53.63 

 ปี 2561  เทียบกับ ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ
 (ล้านบาท)  (ล้านบาท) (%)

1)    ผลประกอบการ-งบการเงินเฉพาะบริษัท
     - รายได้รวม 3,497.89 3,167.12 เพิ่มขึน้ 10.44                  
     - กําไรสุทธิรวม 182.47 -32.12 เพิ่มขึน้ 668.09                
2)  ผลประกอบการ-งบการเงินรวม
     - รายได้รวม 5,369.87 4,251.01 เพิ่มขึน้ 26.32                  
     - กําไรสุทธิรวม 314.58 69.56 เพิ่มขึน้ 352.24                
3)  ฐานะทางการเงิน-งบการเงินเฉพาะบริษัท
     - สินทรัพย์หมุนเวียน 2,980.49 2,403.05 เพิ่มขึน้ 24.03                  
     - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,175.46 642.43 เพิ่มขึน้ 82.97                  
     - สินทรัพย์รวม 4,155.95 3,045.49 เพิ่มขึน้ 36.46                  
     - หนีส้ินหมุนเวียน 1,346.64 1,092.19 เพิ่มขึน้ 23.30                  
     - หนีส้ินไม่หมุนเวียน 709.35 15.67 เพิ่มขึน้ 4,426.80            
     - หนีส้ินรวม 2,055.99 1,107.86 เพิ่มขึน้ 85.58                  
     - ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 2,099.97 1,937.63 เพิ่มขึน้ 8.38                    
4)  ฐานะทางการเงิน-งบการเงินรวม
     - สินทรัพย์หมุนเวียน 4,909.24 3,624.21 เพิ่มขึน้ 35.46                  
     - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,557.46 3,505.41 เพิ่มขึน้ 30.01                  
     - สินทรัพย์รวม 9,466.70 7,129.62 เพิ่มขึน้ 32.78                  
     - หนีส้ินหมุนเวียน 3,917.02 2,373.43 เพิ่มขึน้ 65.04                  
     - หนีส้ินไม่หมุนเวียน 2,094.07 1,577.84 เพิ่มขึน้ 32.72                  
     - หนีส้ินรวม 6,011.09 3,951.27 เพิ่มขึน้ 52.13                  
     - ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 3,455.60 3,178.36 เพิ่มขึน้ 8.72                    
5)   ผลตอบแทนรวม (%) (%)
     - Return on Equity 9.48 2.19 เพิ่มขึน้ 332.88                
     - Return on Assets 3.79 1.09 เพิ่มขึน้ 247.71                

รายละเอียด สถานะ
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 โดยข้อมลูอ่ืนๆ ทัง้หมด ได้แสดงอยูใ่นรายงานประจําปี 2561 (Annual Report) ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชมุแล้ว โดยวิธีสแกน QR Code ท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุ เพ่ือดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2561 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ให้ความสําคญัในการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทัง้ยึดมัน่ในหลกั
คณุธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย ทัง้นี ้
บริษัทฯ จงึได้กําหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบติัท่ีเหมาะสม ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ในจริยธรรมทางธุรกิจ
และจรรยาบรรณพนกังาน ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดแนวปฏิบติั 
ข้อกําหนด และช่องทางในการร้องเรียนเพ่ือป้องกนัการคอร์รัปชนั รวมถึงเพ่ือให้การตดัสินใจและการดําเนินการทางธุรกิจท่ีอาจมีความ
เส่ียงด้วยการคอร์รัปชนัได้รับการพิจารณาและปฏิบติัอยา่งรอบคอบ โดยได้จดัทํา “นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั” เป็นลายลกัษณ์อกัษร
ขึน้เพ่ือให้ยดึเป็นแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนในการดําเนินธุรกิจ 

ทัง้นี ้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ย่ืนคําประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมกบัแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน
ไทยในการตอ่ต้านการทจุริตแล้ว อีกทัง้ บริษัทฯ ได้ย่ืนเอกสารประกอบการรับรอง ซึง่อยูร่ะหวา่งการพิจารณา 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ 
และผู้บริหารดงันี ้

1) คุณวจิติร จติรจริงใจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ช่วยชีแ้จงธุรกิจดาต้าเซน็เตอร์ ว่าเป็นรายได้ของบริษัท ILINK 
หรือ ITEL 

คุณวริษา อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า : จากรูปโครงสร้างการถือหุ้นท่ีนําเสนอนัน้ บ.อินเตอร์ลิง้ค์ ดาต้าเซน็เตอร์ จํากดั เป็น บริษัท
ลกูของ ILINK แตธุ่รกิจดาต้าเซ็นเตอร์ เป็นธุรกิจหนึง่ของ ITEL  

คุณสมบัต ิอนันตรัมพร ชีแ้จงว่า : ผมขอชีแ้จงเพิ่มเติมเพ่ือให้มีความชดัเจนขึน้ ดงันี ้ตอนเร่ิมต้น ILINK จดทะเบียนเปิด
บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ ดาต้าเซน็เตอร์ จํากดั โดย ILINK ถือหุ้น 100% เพ่ือสร้างธุรกิจดาต้าเซน็เตอร์  โดยตอ่มา ผู้บริหารมองวา่ธุรกิจดาต้า
เซน็เตอร์ ควรเป็นธุรกิจหนึง่ของ ITEL จงึได้ทําการโอนย้ายธุรกิจดงักลา่วให้ ITEL  โดยปัจจบุนั ILINK ยงัคงรักษาช่ือบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ 
ดาต้าเซน็เตอร์ จํากดั โดยการลดทนุจดทะเบียนและยงัคงช่ือบริษัทไว้ แตไ่มไ่ด้ดําเนินธุรกิจแตอ่ยา่งใด 

 คุณวจิติร จติรจริงใจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  สอบถามว่า :  ใน Annual Report หน้า 11 สว่นพฒันาการท่ีสําคญัในพ.ศ. 
2561 ลงทนุซือ้ท่ีดิน 11 ไร่  ขอสอบถามวา่ ใช้เงินลงทนุประมาณเทา่ไหร่ และบนัทกึเงินลงทนุนีอ้ยา่งไร 

คุณอาทติย์  ชุมวสูิตร ชีแ้จงว่า : เงินลงทนุซือ้ท่ีดินประมาณ 100 ล้านบาท โดยบนัทกึบญัชีเป็นท่ีดิน และไมมี่การตดัคา่
เส่ือมราคาทางบญัชี   

คุณวจิติร จติรจริงใจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  สอบถามว่า :  ขอสอบถามเพิ่มเติมวา่ ตามท่ีคณุวริษา ได้นําเสนอวา่จะมี
การลงทนุเพ่ือเตรียมขยายธุรกิจในอนาคตนัน้ ทางบริษัทมีแผนดําเนินการอยา่งไร  

คุณสมบัต ิอนันตรัมพร ชีแ้จงว่า :  Warehouse หรือท่ีเรียกวา่ R&D Center นัน้ บริษัทเปิดดําเนินการมาประมาณ 5 ปีแล้ว 
ปัจจบุนัพืน้ท่ีทัง้หมด 5 ไร่ รองรับธุรกิจ Distribution  2,000 ล้าน ซึง่แผนการขยายธุรกิจใน 5-10 ปี ข้างหน้าเป้าหมาย 3-4 พนัล้านบาท 
จงึต้องสํารองพืน้ท่ีไว้เพ่ือรองรับการขยาย Warehouse  ตามแผนการขยายธรุกิจดงักลา่ว  

2) คุณเอม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  สอบถามว่า :  
1. จากข้อมลูท่ีนําเสนอ เก่ียวกบั Market share แจ้งวา่ Network Cabling มีภาพรวมอตุสาหกรรมท่ีเพิ่มขึน้ แต ่Market 

share ของ ILINK ลดลงจาก 63% เป็น 60% จงึขอทราบข้อมลูสภาวะอตุสาหกรรมของ Network Cabling เป็น
อยา่งไร 
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2. ในรายงานประจําปีของ ITEL หน้า 48 สดัสว่น Market share ของ ITEL ลดลงจาก 7.6% เม่ือ Q3 ปี 2560 เหลือ 7% 
ใน Q3 ปี 2561 จงึขอทราบข้อมลูสภาวะอตุสาหกรรมท่ีผา่นมา  

คุณสมบัต ิอนันตรัมพร ชีแ้จงวา่ : จากข้อมลูท่ีนําเสนอปี 2017 = 63% ปี 2018 = 60%  ต้องเรียนวา่ มีสายสญัญาณจาก

เมืองจีนเข้ามาจําหน่ายเพิ่มขึน้ โดย ILINK ถือครองสว่นแบง่การตลาดมากกวา่ 50% ซึง่สว่นแบง่การตลาดท่ีลดลงนี ้ทางบริษัทได้นํามา

พิจารณา ศกึษาและทําการตลาดอยู ่ท่ีเราเรียกว่า ตลาดอปุกรณ์สง่สญัญาณ เป็นอปุกรณ์ Networking ซึง่มองว่าจะสามารถเข้าไปเพิ่ม

สว่นแบง่การตลาดให้เพิ่มขึน้ ในธุรกิจของสายสญัญาณ และอปุกรณ์ Networking  ของบริษัทได้ 

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า : จากหน้า 48 ของรายงานประจําปี ITEL ระบวุา่ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วมีการเปล่ียนแปลง
ผู้จดัทําจากปีก่อนหน้า ทําให้ข้อมลูอาจจะเปล่ียนแปลงไปจากข้อมลูอ้างอิงท่ีเคยใช้ก่อนหน้านี ้ซึง่การเปล่ียนแปลงในเชิง Percentage 
อาจจะอ้างอิงไมไ่ด้ เพราะมีการเปล่ียนผู้จดัทําเอกสาร  

3)  คุณอริารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตัวเอง สอบถามว่า: ตามท่ีทา่นประธานได้กลา่ววา่ ปี 2561 ได้เข้าร่วมแนวร่วม
ปฏิบติั CAC รบกวนสอบถามวา่จะได้รับการรับรองภายในปีนีไ้หม 

คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑติ ชีแ้จงว่า : บริษัทได้ย่ืนการเข้าร่วมโครงการและได้รับการตอบรับมาแล้วใน ปี 2561 โดยทาง
บริษัทฯได้ทําการสง่เอกสารเพ่ือเสนอขอการรับรอง ซึง่มีการRevise มา 2 ครัง้แล้ว โดยบริษัทฯคาดวา่ในปี 2562 จะได้รับการรับรองเป็น
ท่ีเรียบร้อย 

เม่ือไมมี่ข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นอยา่งใดอีก ประธานฯ จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบ
รายงานกิจการ ประจําปี 2561  โดยวาระนีไ้มมี่การลงคะแนน เน่ืองจากเป็นมติรับทราบ  

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานกิจการ ประจําปี 2561 ตามท่ีเสนอข้างต้น 
 

วาระที่  4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี สิน้สุดวันที่           
31 ธันวาคม 2561 

ประธานได้มอบให้คณุธัญญรัตน์ เรืองบณัฑิต เลขานกุารบริษัท แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 ซึ่งกําหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จประจําปี สิน้สดุ ณ 
รอบปีบญัชีของบริษัทท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว และเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุติั คณะกรรมการจึงเห็นสมควร
เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจําปี 2561 ซึ่งได้จดัส่งให้แก่ผู้
ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นีแ้ล้ว โดยวิธีสแกน QR Code ท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุ เพ่ือดาวน์โหลด
รายงานประจําปี 2561 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ 
และผู้บริหาร 

เม่ือไมมี่ข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้น 

ประธานฯ จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั  งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ ประจําปี 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
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มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี สิน้สุดวันท่ี         
31 ธนัวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

มติท่ีประชมุ จํานวนเสียง คิดเป็นร้อยละของเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 330,504,415 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง 

 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

ประธานได้มอบให้คณุธญัญรัตน์ เรืองบณัฑิต เลขานกุารบริษัท แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ สืบเน่ืองจากการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2561 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ได้มีมติอนมุติัจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและเงินปันผล  ท่ีจดัสรรจากกําไรสะสมของบริษัท ดงันี ้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัท  จํานวนไมเ่กิน 181,211,993.00  หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทในอตัรา 2 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นปันผล รวมมลูคา่ทัง้สิน้ไม่เกิน  181,211,993.00  บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผล 
0.50 บาทตอ่หุ้น ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯจะจ่ายปันผลในสว่น
ของเศษหุ้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือหุ้นแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท และ 

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.05556 บาทหรือคิดเป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 20,136,276.66 บาท ซึง่จ่ายจากเงินกําไร
สะสมของบริษัทฯ 

ซึง่ผลจากการจ่ายหุ้นปันผลดงักลา่ว ยงัคงมีหุ้นเหลือสําหรับรองรับการจ่ายปันผลอีกจํานวน 3,654 หุ้น  

ดงันัน้จึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการลดทนุจดทะเบียน จํานวน 3,654 หุ้น (หุ้นสามญั 3,654 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 

1 บาท) จากเดิมมีทนุจดทะเบียนจํานวน 543,635,979 บาท (หุ้นสามญั 543,635,979 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นทนุจด

ทะเบียนใหม่ จํานวน 543,632,325 บาท (หุ้นสามญั 543,632,325 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. 

ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน  

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาลดทุนจดทะเบียน จาก 543,635,979 บาท เป็น 
543,632,325 บาท เน่ืองจากไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นแต่อย่างใด โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และแก้ไขหนงัสือหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ดงันี ้

“ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียนจํานวน   543,632,325 บาท     (ห้าร้อยส่ีสบิสามล้านหกแสนสามหม่ืนสองพนัสาม  
                                                                                   ร้อยย่ีสบิห้าบาท) 
 แบง่ออกเป็น          543,632,325 หุ้น      (ห้าร้อยส่ีสบิสามล้านหกแสนสามหม่ืนสองพนัสาม  
                                                                                   ร้อยย่ีสบิห้าหุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ                      1.00 บาท     (หนึ่งบาท) 
  โดยแยกออกเป็น 
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หุ้นสามญั         543,632,325 หุ้น       (ห้าร้อยส่ีสบิสามล้านหกแสนสามหม่ืนสองพนัสาม  
                                                                                    ร้อยย่ีสิบห้าหุ้น) 

หุ้นบริุมสทิธิ                                  -   หุ้น        (     -     ) 

ทัง้นี ้ให้บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ 
และผู้บริหาร 

เม่ือไมมี่ข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้น 

ประธานฯ  จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ 
ข้อ 4. ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมมีทนุจดทะเบียนจํานวน 543,635,979 บาท (หุ้นสามญั 
543,635,979 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ จํานวน 543,632,325 บาท (หุ้นสามญั 543,632,325 หุ้น มลู
คา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 

โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท
เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมมีทนุจดทะเบียนจํานวน 543,635,979 บาท (หุ้นสามญั 543,635,979 หุ้น 
มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ จํานวน 543,632,325 บาท (หุ้นสามญั 543,632,325 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ       
1 บาท) เพ่ือรองรับการจ่ายเงินปันผล และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน ด้วย
คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

มติท่ีประชมุ จํานวนเสียง คิดเป็นร้อยละของเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 330,581,237 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง 

 

วาระที่ 6   พจิารณาและอนุมัตจิัดสรรกาํไรสุทธิ ประจาํปี 2561 

วาระที่ 6.1 พจิารณาและจัดสรรกาํไรสะสม ยังไม่จัดสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 

 ประธานได้มอบให้คณุธัญญรัตน์ เรืองบณัฑิต เลขานกุารบริษัท แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  ภายใต้บทบญัญัติของมาตรา 
116 แหง่พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สํารองตามกฎหมายดงักลา่วไมส่ามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ 
 
 



 22 

โดยสามารถคํานวณตามตารางดงันี ้
รายละเอียด ปี 2561 

1. ทนุจดทะเบียน 543,635,979 
2. ลดทนุจดทะเบียน 3,654 
3. ทุนจดทะเบียนใหม่ 543,632,325 
4. ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 54,363,232.50 
5. สํารองตามกฎหมาย ณ 31 ธนัวาคม 2560 36,242,398.60 
6. สาํรองตามกฎหมายที่ต้องตัง้เพิ่มให้ครบ 18,120,833.90 
7. กําไรสทุธิประจําปี  182,471,512.00 
8. สาํรองตามกฎหมายขัน้ตํ่าที่ต้องกันจากกาํไรสุทธิประจาํปีในอัตราร้อยละ 5  9,123,575.70 
9. สาํรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2561 45,365,974.30 
10. สัดส่วนสาํรองตามกฎหมายต่อทุนจดทะเบียน 8.34 

สํารองตามกฎหมายจํานวน 9,123,575.70 บาทท่ีจดัสรรเพิ่มเติม ในอตัราร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี 2561 ซึ่งเป็นไป
ตามบทบญัญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และบริษัทฯ ได้บนัทกึสํารองตามกฎหมายจํานวน 
9,123,575.70 บาทแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัจดัสรรกําไรสทุธิ ประจําปี 2561 เป็นสํารอง
ตามกฎหมายจํานวน 9,123,575.70 บาท ดงัท่ีเสนอข้างต้น 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ 
และผู้บริหาร 

เม่ือไมมี่ข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้น 

ประธานฯ  จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัจดัสรรกําไรสทุธิ ประจําปี 2561 เป็นสํารองตามกฎหมาย
จํานวน 9,123,575.70 บาท ดงัท่ีเสนอข้างต้น 

โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัจดัสรรกําไรสทุธิ ประจําปี 2561 เป็นสํารองตามกฎหมายจํานวน 9,123,575.70 
บาท ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

มติท่ีประชมุ จํานวนเสียง คิดเป็นร้อยละของเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 330,581,237 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง 
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วาระที่ 6.2 พจิารณาและอนุมัตเิงนิปันผล ประจาํปี 2561 

ประธานได้มอบให้คณุธัญญรัตน์ เรืองบณัฑิต เลขานกุารบริษัท แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลใน
อตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงินได้ และหกัสํารองตามกฎหมาย เว้นแต่บริษัทฯ มี
ความจําเป็นต้องใช้เงินเพ่ือการขยายกิจการ  

ทัง้นี ้ในปี 2561 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 182,471,512.00 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านส่ี
แสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพนัห้าร้อยสิบสองบาท) คิดเป็นกําไรต่อหุ้น 0.34 บาทต่อหุ้น สําหรับหุ้นสามญัจํานวน 543,632,325 หุ้น ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2561  (ปี 2560: (1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัท  จํานวนไม่เกิน 181,211,993.00  หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัรา 2 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นปันผล รวมมลูค่าทัง้สิน้ไม่เกิน  181,211,993.00  บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปัน
ผล 0.50 บาทต่อหุ้น ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯจะจ่ายปันผลในส่วนของเศษ
หุ้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือหุ้นแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท และ (2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.05556 
บาทหรือคิดเป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 20,136,276.66 บาท ซึง่จ่ายจากเงินกําไรสะสมของบริษัทฯ)  

โดยบริษัทฯ ได้จดัสรรกําไรสทุธิ ประจําปี 2561 ดงักล่าวเป็นสํารองตามกฎหมายจํานวน 9,123,575.70 บาท โดยอตัราการ
จ่ายเงินปันผลดงักลา่ว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

 โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปีท่ีผ่านมาได้ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561  
1. กําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 169,861,109.07 -32,121,271.00  182,471,512.00 
2. จดัสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 1,425,732.34 - 9,123,575.70 
3. กําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ   หลงัหกั
สํารองตามกฎหมาย 

168,435,376.73 -32,121,271.00 173,347,936.30 

4. จํานวนหุ้น ณ 31 ธนัวาคม 2561 362,423,986.00 362,423,986.00 543,632,325* 
5.  ปันผลตอ่หุ้น (บาท:หุ้น) 0.20 0.55556 0.14 
6. ปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) 72.48 201.35  76.11 

7. สดัสว่นการจ่ายปันผลเทียบกบักําไรสทุธิ (%) 43.03 26.21 43.91 

* ณ 31 ธนัวาคม 2561 ทนุจดทะเบียน 543,635,979 และจะลดทนุจดทะเบียนคงเหลือ 543,632,325 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมติัจ่ายปันผลประจําปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 

0.14 บาท จากจํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วทัง้สิน้ 543,632,325 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงิน    ปันผลจ่ายทัง้สิน้ไม่เกิน  
76.11 ล้านบาท ทัง้นีคิ้ดเป็นร้อยละ 43.91 ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัสํารองตามกฎหมาย ซึง่ปันผลทัง้หมดจะถกู
หกั ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายกําหนด  

ทัง้นี ้การจ่ายปันผลดงักล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้ มีสิทธิได้รับปันผลตามข้อบงัคบับริษัทฯ โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพ่ือ
สทิธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 และกําหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามต่างๆ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ 
และผู้บริหารดงันี ้

1) คุณศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ได้ถกู
กําหนดไว้ก่อนท่ีบริษัทลกูจะจดทะเบียนเข้าตลาดหลกัทรัพย์ โดยปัจจบุนั ITEL ซึง่เป็นบริษัทลกู ของ ILINK ได้จดทะเบียนในตลาด mai
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แล้ว จึงอยากให้บริษัทพิจาณาปรับเปล่ียน นโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยนํากําไรของ ITEL มารวมคํานวณในการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทด้วย ขอให้ผู้บริหารชีแ้จงเหตผุลดงักลา่ว 

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า : ขอขอบคณุ คณุศกัด์ิชยั ท่ีได้นําเสนอประเด็นนีม้า ซึ่งทางบริษัทได้นําประเด็นดงักลา่วเข้า
ร่วมพิจารณาในการประชมุคณะกรรมการบริษัท และได้ลงความเห็นว่าในปี 2561 ท่ีผ่านมา ทางบริษัทมีความจําเป็นต้องใช้กระแสเงินสด
เป็นจํานวนมาก อีกทัง้บริษัทยงัคงมีความจําเป็นต้องใช้กระแสเงินสดต่อไปอีกจํานวนมาก เพ่ือให้สามารถผ่านวิกฤตท่ีเกิดขึน้ในปีก่อนได้ 
ทางคณะกรรมการจึงลงความเห็น ให้ปี 2561 ใช้นโยบายการจ่ายเงินปันผลตามเดิม  อีกทัง้จากผลประกอบการของบริษัท ผมยงัมัน่ใจว่า 
บริษัทจะมีกําไรท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง ดังนัน้ท่านผู้ ถือหุ้นไม่ต้องกังวลเร่ืองเงินปันผล รวมถึงประเด็นท่ีคุณศักด์ิชัย ศักด์ิชัยเจริญกุล 
นําเสนอมานัน้ ทางคณะกรรมการขอรับไว้พิจารณาตอ่ไป  

คุณชูศักดิ์ ดเิรกวัฒนชัย ชีแ้จงว่า : ประเดน็ท่ีคณุศกัด์ิชยั นําเสนอมานี ้คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาประเด็นดงักลา่ว และ
พิจารณาถึงเหตุผลและความจําเป็นท่ีผู้บริหารของบริษัท ชีแ้จงมา จึงได้ลงมติดังกล่าว โดยคณะกรรมการจะนําข้อคิดเห็นจากท่าน      
มาพิจารณาตอ่ไป   

2) คุณสุรยุทธ ปัญจวีณิน ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง แนะนําว่า: การกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ต้องมี
ความชดัเจนว่าจะคํานวณจากกําไรของงบเฉพาะกิจการหรืองบการเงินรวม โดยไม่สมควรเปล่ียนไปมา   และเงินปันผลปี 2561 นี ้ผมมี
ความเห็นว่าจ่ายสงูไปหรือไม่ เพราะ D/E Ratio ของบริษัทสงูขึน้ ซึ่งผมมีความเป็นห่วงสถานการเงินของบริษัท ดงันัน้ขอให้ทางบริษัท
ควรพิจารณาประเดน็นีด้้วย 

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า : บริษัทได้กําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ ไม่ต่ํากว่า 40% ของงบการเงินเฉพาะ
กิจการ  ซึ่งหากบริษัทนํากําไรของ ITEL มารวมคํานวณก็สามารถทําได้ เน่ืองจากมากกว่า 40% ตามนโยบาย และประเด็น D/E Ratio 
ของบริษัทนัน้  ทางบริษัทได้นํามาพิจารณาอยา่งรัดกมุ และขอขอบพระคณุสําหรับคําแนะนํา 

คุณสมบัติ อนันตรัมพร แจ้งว่า : ขอเสียงปรบมือให้กบัคุณศกัด์ิชัย ศกัด์ิชัยเจริญกุล ในฐานะท่ีท่านเป็นผู้ ถือหุ้น  ท่ีถือหุ้น 
ILINK มานาน ไมว่า่ราคาจะขึน้ไปสงูท่ีสดุหรือลงมาต่ําสดุ ทา่นก็ยงัคงถือหุ้น ILINK  ถือได้วา่ทา่นเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีผมเคารพครับ      

เม่ือไม่มีผู้ ใดซกัถามเพิ่มเติม ผมจึงขอเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัจ่ายปันผลประจําปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 
0.14 บาท จากจํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วทัง้สิน้ 543,632,325 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ไม่เกิน  76.11 
ล้านบาท ซึง่ปันผลทัง้หมดจะถกูหกั ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายกําหนด  

โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นมีมติจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2561 เป็นปันผล ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ              
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดงันี ้

มติท่ีประชมุ จํานวนเสียง คิดเป็นร้อยละของเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 330,775,837 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง 
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วาระที่ 7   พิจารณาและเลือกตัง้กรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ และกําหนดอํานาจ
กรรมการ 

วาระที่ 7.1 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการ แทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เน่ืองจากวาระนี ้ นายณัฐนัย  อนันตรัมพร, พลเรือเอกอภิวฒัน์  ศรีวรรธนะ และ             
นางธญัญรัตน์ เรืองบณัฑิต เป็นผู้ มีสว่นได้เสีย จงึขออนญุาตเรียนเชิญไปรอด้านนอกห้องประชมุ  

ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า ตามท่ีบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด   ในการประชุมผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2562 เป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันท่ี 2 มกราคม 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562  ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี  
www.interlink.co.th  และทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ทางบริษัทฯ จึงแจ้งประกาศให้ทางตลาดหลกัทรัพย์รับทราบแล้ว และได้ลงประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบแล้ว
เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2562 ทางเวบ็ไซต์บริษัทฯ ท่ี www.interlink.co.th   

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 36 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 18 กําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในอตัราหนึง่ในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมด ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี
ครัง้นีมี้กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

1.  นายณฐันยั  อนนัตรัมพร กรรมการ/รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานกลยทุธ์ และสายงาน
โทรคมนาคม)/กรรมการผู้จดัการ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากดั (มหาชน) 

2.  พลเรือเอกอภิวฒัน์  ศรีวรรธนะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
3.  นางธญัญรัตน์ เรืองบณัฑิต1 กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานสนบัสนนุธุรกิจของกลุม่ฯ)/ 

กรรมการบริหารความเส่ียง/CFO และเลขานกุารบริษัท 

หมายเหต ุ:  1 กรรมการได้เปล่ียนช่ือสกลุ จากเดิมคือ นางธญัญรัตน์  เทียมอดุมฤกษ์ เป็น นางธญัญรัตน์ เรืองบณัฑิต  ทัง้นี ้มีผล
ตัง้แตว่นัท่ี 27 มกราคม 2562 

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียได้หารือกันแล้ว โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ี
กรรมการซึง่กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ทา่นในครัง้นีไ้ด้ปฏิบติังานในตําแหน่งหน้าท่ีในฐานะกรรมการได้เป็น
อยา่งดีตลอดมา รวมทัง้มีคณุสมบติัครบถ้วนตามท่ีพระราชบญัญติับริษัทมหาชน มาตรา 68 กําหนดไว้ 

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีครบกําหนดออก
จากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ทา่น  กลบัเข้าเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงันี ้

1.  นายณฐันยั  อนนัตรัมพร กรรมการ/รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานกลยทุธ์ และสายงาน
โทรคมนาคม)/กรรมการผู้จดัการ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากดั (มหาชน) 

2.  พลเรือเอกอภิวฒัน์  ศรีวรรธนะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
3.  นางธญัญรัตน์ เรืองบณัฑิต1 กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานสนบัสนนุธุรกิจของกลุม่ฯ)/ 

กรรมการบริหารความเส่ียง/CFO และเลขานกุารบริษัท 

 ทัง้นี ้บุคคลดงักล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และท่ีผ่านมาได้
ปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้เป็นอยา่งดี และเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชนจํากดั 
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โดยประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ข้อมลูการถือหุ้นสามญัในบริษัทฯ ข้อมลูการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอ่ืน ๆ รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ ได้รับเสนอช่ือปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยในลําดบัท่ี 2 ของ
หนงัสือเชิญประชมุ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ 
และผู้บริหาร 

เม่ือไมมี่ข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้น 

ประธานฯ จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออก ทัง้ 3 ทา่น  

โดยในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  
ซึง่จะลงคะแนนเสียงทีละทา่น โดยเร่ิมจาก 

1)   นายณัฐนัย   อนันตรัมพร  โดยนายณฐันยั  อนนัตรัมพร เป็นผู้ ถือหุ้น จะไมน่บัรวมฐานเสียง 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติแตง่ตัง้นายณฐันยั  อนนัตรัมพร เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง 

มติท่ีประชมุ จํานวนเสียง คิดเป็นร้อยละของเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 330,254,568 100.0000 

ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง 

2)   พลเรือเอกอภวัิฒน์  ศรีวรรธนะ 

  มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติแตง่ตัง้พลเรือเอกอภิวฒัน์  ศรีวรรธนะ เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง 

มติท่ีประชมุ จํานวนเสียง คิดเป็นร้อยละของเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 330,775,837 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 

  บตัรเสีย 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง 
 

3)   นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑติ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติแตง่ตัง้นางธญัญรัตน์ เรืองบณัฑิต เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง 

มติท่ีประชมุ จํานวนเสียง คิดเป็นร้อยละของเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 330,775,837 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง 
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วาระที่ 7.2  พจิารณาและแต่งตัง้กรรมการใหม่ในตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย 

ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า เน่ืองจากมีกรรมการอิสระท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการ
อิสระใหม ่ จงึขออนมุติัท่ีประชมุพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระใหมใ่นตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชดุยอ่ย ดงันี ้ 

 พลเรือเอกอภิวฒัน์  ศรีวรรธนะ   ตําแหน่ง   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าบคุคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็น
อิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และบุคคลข้างต้นเป็นบุคคลผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ใน
ธุรกิจของบริษัทฯ และท่ีผ่านมาได้ปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ ท่ีมีคุณสมบติัครบถ้วนตาม พรบ.
บริษัทมหาชนจํากดั จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 แต่งตัง้ พลเรือเอกอภิวฒัน์  ศรีวรรธนะ ท่ีได้รับการ
เสนอช่ือให้เลือกตัง้เป็นกรรมการใหม่ในวาระท่ี 7.1 ในตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ 
และผู้บริหารดงันี ้

1) คุณอริารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตัวเอง แนะนําว่า: วาระท่ี 7.1 กบั 7.2 อาจไมต้่องแยกเป็น 2 วาระ เน่ืองจาก
กรรมการท่ีครบวาระและเลือกตัง้กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งนัน้ เป็นทา่นเดิมและตําแหน่งเหมือนเดิม  

คุณสมบัต ิอนันตรัมพร ชีแ้จงว่า : ขอขอบพระคณุท่ีให้คําแนะนํา และจะนําไปปรับปรุงในครัง้ตอ่ไป 

เม่ือไมมี่ผู้ใดซกัถามเพิ่มเติม ผมขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการใหมใ่นตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง 

โดยในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติแต่งตัง้กรรมการใหม่ในตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความ
เส่ียง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

มติท่ีประชมุ จํานวนเสียง คิดเป็นร้อยละของเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 330,775,837 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง 

ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า ขอขอบพระคณุท่านผู้ ถือหุ้นทกุท่าน ท่ีได้กรุณาให้ความร่วมมือในการเลือกตัง้กรรมการทัง้ 
2 วาระด้วยความเรียบร้อย และต่อไปเป็นวาระท่ี 7.3 ขออนญุาตผู้ ถือหุ้นเรียนเชิญกรรมการบริษัทฯ ทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้ามาในท่ีประชมุ    
อีกครัง้ 

พลเรือเอกอภิวัฒน์  ศรีวรรธนะ   กล่าวขอบคุณท่านผู้ ถือหุ้ นทุกท่าน และท่านคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่าน ท่ีให้ความ
ไว้วางใจให้ผม กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมบริหารความเส่ียง ในอีกวาระหนึ่ง ซึ่งผมจะปฏิบติัหน้าท่ีอนั
สําคญัย่ิงนี ้อยา่งเตม็ความสามารถและช่วยกํากบัดแูลให้บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) เติบโต ต่อเน่ือง และยัง่ยืน
ตอ่ไป 
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วาระที่ 7.3  กาํหนดอาํนาจกรรมการ 

ประธานได้มอบหมายให้คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เลขานุการบริษัท แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เน่ืองจากนายณัฐนัย         
อนนัตรัมพร กรรมการท่ีครบวาระออกจากตําแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทย่อย  ดงันัน้ จึงต้องกําหนด
วาระนีเ้พ่ือให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณากําหนดอํานาจกรรมการผู้ มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทยอ่ยไว้ ดงันี ้

 1)  บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด “นายสมบติั อนนัตรัมพร หรือ นางชลิดา อนันตรัมพร หรือ           
นายณฐันยั อนนัตรัมพร คนใดคนหนึง่ลงลายมือช่ือ และประทบัตราสําคญัของบริษัท” 

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

คณุธญัญรัตน์ เรืองบณัฑิต จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณากําหนดอํานาจกรรมการตามท่ีนําเสนอ  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ 
และผู้บริหาร 

เม่ือไมมี่ข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้น 

ประธานฯ จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติักําหนดอํานาจกรรมการของนายณฐันยั อนนัตรัมพร เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจ
กระทําการแทนบริษัทยอ่ย ตามท่ีเสนอข้างต้น 

โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติักําหนดอํานาจกรรมการของนายณฐันยั อนนัตรัมพร เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจกระทํา
การแทนบริษัทย่อย ตามท่ีเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

มติท่ีประชมุ จํานวนเสียง คิดเป็นร้อยละของเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 330,796,844 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง 

 

วาระที่ 8  พจิารณาและแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2562 

ประธานได้มอบหมายให้คณุชศูกัด์ิ ดิเรกวฒันชยั ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ดําเนินการแทน 

คณุชศูกัด์ิ ดิเรกวฒันชยั ได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่า ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์       
คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ซึง่เป็นสํานกังานสอบบญัชี เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยขอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติั
การแต่งตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชี และมีมติให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชี
และอนมุติัคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ดงันี ้
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วาระที่ 8.1  พจิารณาและอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจาํปี 2562 จาํนวน 3 ท่าน ดังนี ้

1)  นายพงทวี   รัตนะโกเศศ     (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 7795)  
ได้รับอนมุติัจากคะแนนเสียงข้างมาก ตัง้แตปี่ 2560 รวม  2 ปี และได้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ปี 2560 และ  ปี 
2561 รวม 2 ปี หรือ 

2) นางสาวอมรรัตน์  เพิ่มพนูวฒันาสขุ    (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4599)  
     ได้รับอนุมติัจากคะแนนเสียงข้างมากของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบญัชีของ

บริษัทฯ ตัง้แตปี่ 2558 รวม 4 ปี และได้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ปี 2558 และปี 2559 รวม 2 ปี หรือ 
3) นายวิเชียร   ก่ิงมนตรี      (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3977) 
     ได้รับอนุมติัจากคะแนนเสียงข้างมากของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบญัชีของ

บริษัทฯ ตัง้แตปี่ 2558 รวม 4 ปี แตย่งัไมเ่คยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาก่อน 

ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ ทําการ
ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบติังานได้ ให้
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  เอบีเอเอส 
จํากัด แทนได้ โดยผู้ มีรายนามข้างต้นเป็นผู้ สอบบญัชีท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้บริษัทท่ีเป็น
สํานกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้น  ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือสว่นได้เสียระหว่างผู้สอบบญัชีกบับริษัทฯ/ บริษัท
ยอ่ย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

 คุณชูศักด์ิ ดิเรกวัฒนชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซักถามต่างๆ ผู้ ถือหุ้ นได้สอบถามประธาน 
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร 

เม่ือไมมี่ข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้น 

ประธานฯ จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ประจําปี 2562  

โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัแต่งตัง้ นายพงทวี รัตนะโกเศศ และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพนูวฒันาสขุ และ/
หรือ นายวิเชียร  ก่ิงมนตรี แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2562 ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

มติท่ีประชมุ จํานวนเสียง คิดเป็นร้อยละของเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 330,796,844 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง 

 

วาระที่ 8.2  พจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจาํปี 2562 เป็นจาํนวนเงนิ 
3,660,000 บาท (สามล้านหกแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) 

 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเห็นควรว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีดงักล่าวสมเหตสุมผลและเทียบเคียงได้กบับริษัท
จดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์ 
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 โดยข้อมลูเปรียบเทียบคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีในปีท่ีผา่นมาของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีดงันี ้

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ปี 2562 

(ปีที่เสนอ) 
คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ (บาท) 1,135,000 1,285,000 1,500,000 1,500,000 1,690,000 
คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย (บาท) 1,285,000 1,385,000 1,840,000 1,840,000 1,970,000 

รวม 2,420,000 2,670,000 3,340,000 3,340,000 3,660,000 
เพิ่มขึน้ (%) 66.90 10.33 25.09% - 9.58% 
คา่บริการอ่ืน ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ 

 
  นอกจากนี ้บริษัทท่ีเป็นสํานกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอนัน้ ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือสว่นได้เสียระหว่าง
ผู้สอบบญัชีกบับริษัทฯ/ บริษัทยอ่ย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

คณุชศูกัด์ิ ดิเรกวฒันชยั ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธาน 
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร 

เม่ือไมมี่ข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้น 

 ประธานฯ  จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2562 เป็นจํานวนเงิน 3,660,000 บาท 
(สามล้านหกแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) 

โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมติัค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2562 เป็นจํานวนเงิน 3,660,000 บาท ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

มติท่ีประชมุ จํานวนเสียง คิดเป็นร้อยละของเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 330,796,844 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง 

 

วาระที่  9  พจิารณาและอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2562 

ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 กําหนดว่าห้ามมิให้บริษัท
จ่ายเงินหรือทรัพย์สนิอ่ืนใดให้แก่กรรมการ เว้นแตจ่่ายเป็นคา่ตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท 

 ข้อบงัคบับริษัท หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ ข้อ 16. กําหนดว่า กรรมการของบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบติัหน้าท่ี 
อนัได้แก่ เงินเดือน เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้งโบนสั นัน้ 

โดยในปี 2561 ท่ีผ่านมา ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 ได้มีมติเป็น  เอกฉนัท์ 
เปล่ียนแปลงคณะกรรมการชดุยอ่ย จํานวน 2 คณะ โดยแยกคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและกํากบัดแูลกิจการออกเป็น  2 คณะ คือ 
(1) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และให้เร่ืองกํากบัดแูลกิจการ ไปรวมอยู่กบัคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  เป็น (2) 
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คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพ่ือการบริหารงานท่ีชดัเจน และมุ่งไปสู่การบรรลวุตัถปุระสงค์และ
เป้าหมายขององค์กรอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล โดยให้ความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีขององค์กรเป็นหลกั 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทน ซึง่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ก่อนนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติั  ซึง่คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ  สรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีได้กําหนดไว้อย่างละเอียดถ่ีถ้วน  โดยพิจารณาอตัรา ให้มีความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนกรรมการและกบัหน้าท่ี และความรับผิดชอบ โดยเทียบเคียงกบับริษัทจดทะเบียนอ่ืนๆ ในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งอยู่ในธุรกิจ/
อตุสาหกรรมเดียวกนั  และสอดคล้องกบัผลประกอบการของบริษัท  

โดยจํานวนครัง้ของการประชมุของคณะกรรมการในปีท่ีผา่นมา มีดงันี ้

การประชุม 
จาํนวนครัง้ของการ
ประชุม (ปี 2561) 

คณะกรรมการบริษัท 6 
คณะกรรมการตรวจสอบ 6 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 4 
คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ  สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน   2 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึน้เน่ืองจากการขยายตวัและความหลากหลายทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน และคณะท่ีปรึกษาฯ ทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและผลประโยชน์อ่ืนใด ประจําปี 2562  โดยในปี 2561 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีค่าตอบแทน
กรรมการทัง้สิน้จํานวน 1,389,650 บาท โดยอตัราท่ีนําเสนอ แสดงตามตาราง ดงันี ้

ค่าตอบแทนของกรรมการ 
อัตราเดมิ อัตราใหม่       

ที่เสนอ 
2559 2560 2561 2562 

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ     
1. คณะกรรมการบริษัท     

1.1  ประธานกรรมการบริษัท 9,000 บาท/ครัง้ 9,000 บาท/ครัง้ 9,000 บาท/ครัง้ 9,000 บาท/ครัง้ 
1.2  กรรมการบริษัท ทา่นละ 6,000 บาท/ครัง้ 6,000 บาท/ครัง้ 6,000 บาท/ครัง้ 6,000 บาท/ครัง้ 

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

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง     
3.1  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงฯ 5,000 บาท/ครัง้ 5,000 บาท/ครัง้ 5,000 บาท/ครัง้ 5,000 บาท/ครัง้ 
3.2  กรรมการบริหารความเส่ียง* 3,000 บาท/ครัง้ 3,000 บาท/ครัง้ 3,000 บาท/ครัง้ 3,000 บาท/ครัง้ 

4. คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ สรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน 

    

4.1  ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาฯ   5,000 บาท/ครัง้ 5,000 บาท/ครัง้ 
4.2  กรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาฯ*   3,000 บาท/ครัง้ 3,000 บาท/ครัง้ 

5. ที่ปรึกษาบริษัทและ/หรือประธานกรรมการ     
ท่ีปรึกษาฯ 3,500 บาท/ครัง้ 3,500 บาท/ครัง้ 3,500 บาท/ครัง้ 3,500 บาท/ครัง้ 
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ค่าบาํเหน็จประจาํปีกรรมการ     
1. ประธานกรรมการบริษัท 105,875 บาท/ปี 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 105,875 บาท/ปี 
3. กรรมการบริษัท ทา่นละ 84,700 บาท/ปี 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 84,700 บาท/ปี 

ผลประโยชน์อื่นใด ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ 

*ยกเว้น กรรมการ และอ่ืนๆท่ีเป็นพนกังานหรือผู้บริหารท่ีได้รับคา่ตอบแทนประจํา 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ 
และผู้บริหาร  

เม่ือไมมี่ข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้น 

ประธานฯ จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติักําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ให้มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับ
อนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 เป็นต้นไป  

โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุติักําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

มติท่ีประชมุ จํานวนเสียง คิดเป็นร้อยละของเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 330,796,844 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง 

 

วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ ขอเรียนเชิญ ดร. ชลดิา อนนัตรัมพร นําเสนอกิจกรรมของมลูนิธิอินเตอร์ลิง้ค์ให้ใจ ซึง่เป็น
องค์กรท่ีทํากิจกรรม CSR ในปี 2561 ท่ีผา่นมา ตามสไลด์ดงัตอ่ไปนี ้
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มูลนิธิอนิเตอรล์ิ้งคใ์หใ้จ

ใส่ใจสงัคม ระดมจิตอาสา พฒันาการศึกษาไทย

รายงานการดําเนินงาน

มูลนิธิอนิเตอรล์ิ้งคใ์หใ้จ

ประจาํปี 2561 

 
 
 
 

มูลนิธอินิเตอรล์ิ้งคใ์หใ้จ

ใส่ใจสงัคม ระดมจิตอาสา พฒันาการศึกษาไทย
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ประวตักิารดําเนินกจิกรรม

ดําเนินกจิกรรมเพื่อสงัคม ตัง้แต่ พ.ศ.2552 และก่อตัง้มูลนิธอิย่าง
เป็นทางการ ในวนัที่ 2 มนีาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งดําเนินกิจกรรม
เพื่อสงัคม มาแลว้กว่า 11 ปี   

กอ่ต ัง้

โครงการเพื่อสงัคม

1. โครงการพี่สอนน้อง “ปลูกปญัญา...
พรอ้มมอบความอบอุน่” 
2. โครงการพฒันาครู
3. โครงการโรงเรยีนในฝนั

4. โครงการโรงเรยีนตน้แบบ
5. โครงการเพาะรกั..ปรงุใจ
6. โครงการ 1 โรงเรยีน 1 ตน้ไม้
7. โครงการตน้กลา้ความดขีองสงัคม

โครงการภายใน Interlink

1. กจิกรรมลดรกัษ์ลิง้ค ์
2. กจิกรรม Walk For Health Walk For Hope ระดม 5 ล้านก้าว เปลี่ยน
พลงักา้วเป็นพลงัใจ

 
 
 

 

ผลการดาํเนินโครงการใน

ปี 2561 

 
 
 



 35 

ดําเนินโครงการมาแล้วกว่า 10 ปี มีโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการกว่า 
84 โรงเรียน โดยในปี พ.ศ.2562 มีแผนจะดําเนินโครงการเพิ่มขึน้
เป็น 89 โรงเรียน เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร

โครงการพี่สอนนอ้ง “ปลูกปญัญา...พรอ้มมอบความอบอุน่”

84 โรงเรียน  ถวายแด่พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช

 
 
 
 

เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพครูผู้สอน 
ผ่านกิจกรรมการแลก เปลี่ ยนองค์คว ามรู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ ปจัจบุนัไดด้ําเนินโครงการมาแล้วกว่า 5 
ปี มคีรูผู้สอนเขา้ร่วมโครงการทัง้หมด 38 โรงเรียน 
โดยในปี 2561 ดําเนินโครงการไปทัง้สิน้ 14 โรงเรยีน 

โครงการพฒันาครู
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โครงการโรงเรียนในฝนั

เป็นการจดัประกวดโครงการด้านการจดัการสิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรยีนอย่างยัง่ยนื โดยคดัเลอืกโรงเรยีนในโครงการพีส่อนน้องฯ 
โดยโรงเรียนที่ได้รบัการคดัเลือกจะได้รบัการปรบัปรุงอุปกรณ์
ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ระบบ LAN Network และอุปกรณ์
เชื่อมต่อเครอืขา่ยคอมพิวเตอร ์อาท ิLan Utp Cable, Router 
wifi, Plug Boot, Hub/Switch รวมมลูค่ากว่า 50,000 บาท พรอ้ม
ทนุการศกึษามลูค่ากว่า 25,000 บาท 

โครงการโรงเรียนตน้แบบ

เป็นการจดัประกวดโครงการด้านการส่งเสรมิการฝึกอาชพี การนําเอา
ภูมปิญัญาทอ้งถิน่หรอืจดุเด่นของชมุชนมาต่อยอดสรา้งมูลค่าเพิม่ใหก้บั
ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงานจริง เรียนรู้จาก
สถานการณ์จรงิ และนักเรยีนสามารถนําความรูด้งักล่าวไปใชไ้ด้ในการ
ทํางานจริง โดยคัดเลือกโรงเรียนในโครงการพี่สอนน้องฯ สําหรับ
โรงเรยีนทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเป็นโรงเรยีนต้นแบบ จะได้รบัทุนสนับสนุน
ในการดําเนินโครงการโรงเรยีนละ 50,000 บาท

 
 
 

 

โครงการเพาะรกั..ปรุงใจ

โดยเป็นโครงการท่ีมุ่งเน้นการฝึกอาชีพด้านการประกอบอาหารให้กับ
เยาวชน ทัง้ในกลุ่มนักเรียน/โรงเรียน และกลุ่มเยาวชนผู้กระทําความผิด  
โดยในกลุม่เยาวชนผู้กระทําความผิดจะทําการสอนทกุวนัพฤหสับดีแรกของ
ทกุเดือน ณ โรงพยาบาลตลุาการเฉลมิพระเกียรต ิจ.นครปฐม (ศาลเยาวชน
และครอบครัวกลาง) โดยในปี 2561 ดําเนินกิจกรรมไปแล้วกว่า 13 ครัง้
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เป็นโครงการท่ีเน้นการปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้แก่นกัเรียน โดยจะดําเนินงานควบคูไ่ปกบัโรงเรียนท่ีจดักิจกรรมโครงการ พ่ีสอนน้องฯ 
และโครงการพัฒนาครู โดยเร่ิมดําเนินโครงการตัง้แต่ ปี พ.ศ.2560 ปัจจุบันดําเนิน
โครงการมาแล้วกว่า 12 โรงเรียน

โครงการ 1 โรงเรียน 1 ตน้ไม ้
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สิง่ที่ประสบความสาํเรจ็ในปี 2561

ร่วมออกร้านงานกาชาดประจาํปี 2561 เพ่ือหารายได้โดยเสดจ็พระราชกศุลบาํรงุสภากาชาดไทย  
 
 

 

บนัทึกเทปถวายพระพร
เน่ืองในวโรการวนัแม่แห่งชาติ ช่อง NBT ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจาํหน่าย

สลากกาชาด ประจาํปี 2561 เพ่ือบาํรงุสภากาชาดไทย

สิง่ที่ประสบความสาํเรจ็ในปี 2561

พนักงานจิตอาสา ช่วยกนัเยบ็ตุ๊กตามือส่ือรกัและส่ง
มอบตุ๊กตาจาํนวน 200 ตวั แก่ผู้ป่วยท่ีต้องการ 

ณ โรงพยาบาลเจริญกรงุประชารกัษ์
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โครงการใหม่ที่จะเกดิข้ึนใน

ปี 2562 

 
 
 
 

โครงการตน้กลา้

ความดีของสงัคม

เป็นโครงการท่ีสร้างต้นแบบเยาวชน
ในการทําความดี การมีจิตสํานึกท่ีดี
ต่อสงัคม โดยการประกวดโครงการ
จิตอาสา และคลิปวีดีโอ  ในหัวข้อ 
“ต้นกล้าความดีของสังคม” ความ
ยาวคลปิวีดีโอไม่เกิน 3 นาที
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โครงการ ลด รักษ์ ลิง้ค์

 
 
 
 

ผลการดําเนินกจิกรรม ตัง้แต่ 1-18 เมษายน 2562

ท
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 
และผู้บริหาร ดงันี ้

1) คุณสุเมธ เอือ้งพูลสวัสดิ์ อาสาพทิักษ์สทิธิ สอบถามว่า: ในช่วงท่ีการแข่งขนัระดบัโลกสงูมาก อยากจะเรียนถามวา่ 
ทางอินเตอร์ลิง้ค์ มีนโยบายหรือมีมาตรการ ในการท่ีจะป้องกนัตนเอง จากการท่ีจะถกูรุกราน จากทางตา่งชาติ หรือจากทางบริษัทตา่งๆ 
ท่ีเข้ามา หรือแนวธุรกิจใหม่ๆ  ท่ีเข้ามา อาจจะทําให้ขดัขวางการเติบโตของบริษัท ไมว่า่จะเป็นในประเทศหรือตา่งประเทศก็ตาม อยากจะ
ทราบวา่ทางบริษัทมีนโยบายในเร่ืองนีอ้ยา่งไรบ้าง และตอ่ไปเร่ืองภาวะเศรษฐกิจโลก และเร่ืองของพยนัอนัตรายตา่งๆ ก็มากขึน้ อยาก
ทราบวา่บริษัทมีนโยบายในเร่ืองนีอ้ยา่งไรบ้าง 

คุณสมบัต ิอนันตรัมพร ชีแ้จงว่า : ต้องเรียนวา่ 2 เร่ืองท่ีทา่นสเุมธสอบถามนัน้  โดยโครงสร้างของการทํางานคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง จะกํากบัดแูลและนํามาพิจารณาร่วมกบัฝ่ายบริหาร อีกทัง้ได้มอบหมายให้ผู้บริหารในแตล่ะฝ่าย นําผลการดําเนินงาน
มานําเสนออยา่งสม่ําเสมอ อีกทัง้บริษัทจะมีการประชมุผู้บริหารทกุเดือน เป็นประจํา  โดยให้ผู้บริหารทกุระดบั ตัง้แตร่ะดบัต้น 
ระดบักลาง และระดบัสงู เข้ามาร่วมประชมุกนั ทกุวนัเสาร์ของเดือน ซึง่วนัเสาร์  เป็นวนัหยดุของพนกังาน แตเ่ราเลือกใช้วนัเสาร์เพราะ
เป็นวนัทีทกุคนไมมี่ภาระงาน สามารถมาร่วมประชมุกนัโดยพร้อมเพรียง โดยร่วมพิจารณา ในทกุประเดน็ ให้ทกุคนได้มีโอกาสแสดง
ความคิดเหน็ รวมทัง้บริษัทได้สง่พนกังานหรือผู้บริหารท่ีมี Potential ไปศกึษาตอ่ ทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ เพ่ือจะได้เรียนรู้และ
นําเอาสิง่เหลา่นัน้มาพฒันาองค์กร  ต้องเรียนวา่ ในสว่นท่ีผมบริหารอยู ่องค์กรอินเตอร์ลิง้ค์ เป็นองค์กรท่ี ผมอยากจะใช้วา่ พนกังานทกุ
คน หรือผู้บริหารทกุคน ไม่สามารถท่ีจะหยดุอยูเ่ฉยๆ ได้เลย  

เราทําธุรกิจเก่ียวกบัสายสญัญาณ เราก็มอง Wireless ตลอดเวลา เราพยายามติดตาม Wireless แล้วมนักําลงัจะมีโลกของ 
IOT  Internet Optic ท่ีกําลงัจะเกิดขึน้ เราพยายามติดตามและปรับตวั โดยเร่ิมนําอปุกรณ์สง่สญัญาณ ท่ีเป็นอปุกรณ์สง่สญัญาณผา่น
สาย เข้ามาจําหน่าย เพราะวา่หลงัจากนีต้อ่ไป มนัจะมีเร่ืองของ IOT ซึง่เป็นการสง่สญัญาณ Internet Optic มีการสง่สญัญาณผ่าน 
Wireless โดยท่ีใช้กําลงัสง่ท่ีน้อยลง ซึง่บริษัทติดตามมาตลอด  โดยใน วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 นี ้เราจะจดังานเปิดตวัอปุกรณ์สง่
สญัญาณท่ีเป็น Wi-Fi ท่ีโรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด  

ต้องเรียนวา่ผมขอช่ืนชม ทีมผู้บริหารและพนกังาน โดยตวัผมคนเดียว ไมส่ามารถทําได้  ซึง่ผมคิดวา่มนัเป็นจดุเด่นของอินเตอร์
ลิง้ค์ เรามีทัง้คนรุ่นเก่า ท่ีมีความระแวดระวงั คอยเป็น Coaching และมีคนรุ่นใหมท่ี่เข้ามาผสมผสานแนวคิดใหม่ๆ   ซึง่เป็นสิง่ท่ีเรากําลงั
ดําเนินการอยู่  

คุณชูศักดิ์ ดเิรกวัฒนชัย ชีแ้จงเพิ่มเตมิว่า : ประเดน็ท่ีคณุสเุมธสอบถาม เป็นประเดน็ท่ีทกุบริษัทต้องระมดัระวงั เพราะวา่
โลกในปัจจบุนัมีการ Disruptive เร็วมาก ในแง่ของการบริหารความเส่ียง เร่ืองเทคโนโลยี เป็นสิง่ท่ีสําคญั คณะกรรมการได้พิจารณาวา่ มี
ประเดน็ความเส่ียงอะไรบ้าง เก่ียวกบัเทคโนโลยี ในแง่ของอินเตอร์ลิง้ค์ เพ่ือหาแนวทางป้องกนั อีกทัง้ทีมงานท่ีดแูลเร่ืองเทคโนโลยี 
โดยเฉพาะ คณุสมบติั อนนัตรัมพร และคณุณฐันยั อนนัตรัมพร  จะพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองและไมห่ยดุน่ิง ยกตวัอยา่งเช่น มีงานแสดง
สนิค้าหรือมีเทคโนโลยีใหม่ๆ   ทีมงานจะไปดงูาน เพ่ือจะได้รู้ลว่งหน้าวา่ เทคโนโลยีใหม่ๆ  ท่ีเข้ามา 3 ปี 5 ปี 10 ปี ข้างหน้าจะป็นอยา่งไร 
แล้วเราก็จะได้ปรับตวั ฉะนัน้ถือได้วา่เป็นองค์กรท่ีมีการปรับตวั และมีคนรุ่นใหม่ๆ เข้ามาพฒันาองค์กร 

2) คุณธีรชาต ิกจิรุ่งเรืองไพศาล ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า : พอดีตอนเข้ามาประชมุ ผมเหน็ตกึใหม ่เข้าใจวา่
เป็นของ ITEL ไมท่ราบวา่ใช้เงินลงทนุเทา่ไหร่ และตดัคา่เส่ือมราคาอยา่งไร 

คุณสมบัต ิอนันตรัมพร ชีแ้จงว่า : ผมขอตอบในเชิงนโยบายวา่ ตกึ ITEL สร้างบนท่ีดินของ ILINK ซึง่เป็นบริษัทแม ่ดงันัน้  
ILINK เป็นผู้ลงทนุสร้างอาคาร มลูคา่ก่อสร้างประมาณ 70 ล้านบาท เพ่ือให้ ITEL เช่า 100% โดยคา่ตกแตง่ภายใน มลูคา่ประมาณ 25 
ล้านบาท ITEL เป็นผู้ รับผิดชอบ  โดยมีนโยบายการตดัคา่เส่ือมราคาโครงสร้าง 25 ปี  
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คุณธีรชาต ิกจิรุ่งเรืองไพศาล ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า :  งบกระแสเงินสดหน้า 193 ในรายงานประจําปี สว่น
กระแสเงินสดจากกิจการดําเนินงาน มีรายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม 1,400  ล้านบาท ซึง่ตวัเลขคอ่นข้างสงู ไมท่ราบวา่จะรับรู้
เม่ือไหร่  / ปกติเราให้เครดิตเทอมเทา่ไหร่ / งานจบแล้วให้เครดิตเทอมก่ีเดือน  

คุณธัญญรัตน์  เรืองบัณฑติ  ชีแ้จงว่า : ตวัเลขสว่นใหญ่เป็นการรับรู้รายได้จากโครงการ  AOT ซึง่ปัจจบุนัเราติดปัญหาใน
เร่ืองของการแก้ไขสญัญา ทําให้ไมส่ามารถเบิกเงินได้ ดงันัน้การรับรู้รายได้ตามความก้าวหน้าของงาน จงึบนัทกึเป็นรายได้ค้างรับ ซึง่
คาดวา่ภายในปีนี ้จะมีการเก็บเงินได้  

คุณธีรชาต ิกจิรุ่งเรืองไพศาล ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า : เก็บได้ทัง้หมดหรือบางสว่นครับ 

คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑติ  ชีแ้จงว่า : จะสามารถเก็บเงินได้เป็นสว่นใหญ่ เกือบครบทัง้หมดคะ่ 

3) คุณอริารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตัวเอง สอบถามว่า :  จากงบแสดงฐานะการเงินการเงิน สว่นสนิทรัพย์หมนุเวียน 
มีเงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ในจํานวน  400 ล้านบาท และสว่นสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 1 แสนบาท จากหมายเหตปุระกอบงบ
การเงิน ข้อ 7 ระบวุา่เป็นเงินประกนัการกู้ ยืม ขอสอบถามวา่เงินประกนัดงักลา่ว มีข้อจํากดัในการใช้ตลอดไปหรือไม ่เรามีสิทธิใช้ได้
เม่ือไหร่ แล้วถ้าเป็นเงินฝากเป็นเงินฝากประเภทไหน และบริษัทได้ดอกเบีย้คุ้มคา่หรือไม ่

คุณอาทติย์ ชุมวสูิตร ชีแ้จงว่า :  เงินฝาก 400 ล้านดงักลา่ว เป็นหลกัประกนัสินเช่ือของโครงการ  APM  ซึง่เง่ือนไข
ผลตอบแทน 12 เดือน จงึบนัทกึเป็นสนิทรัพย์หมนุเวียนดงักลา่ว  

คุณอริารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตัวเอง สอบถามว่า : รายงานประจําปี หน้า 189 สว่นงบการเงิน ผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานสทุธิจากภาษี และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 24 และ ข้อ 29 โดยตวัเลขท่ีแสดงในงบการเงินรวมปี 60 เป็นตวัเลขติด
ลบ 6.7 ล้านบาท และงบเฉพาะกิจการ 6.2  ล้านบาท และปี 61 ไมมี่ยอดแสดงนัน้  ขอให้ช่วยอธิบายความหมาย 

คุณอาทติย์ ชุมวสูิตร ชีแ้จงว่า : สว่นนีเ้ป็นผลประโยชน์ของพนกังานเกษียณอาย ุซึง่เป็นการตัง้ประมาณการจากผลการ
คํานวณตามสมมติุฐาน ซึง่เม่ือมีสมมติุฐานท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญั ต้องทําการปรับปรุงตวัเลขดงักลา่ว 

คุณกมลพงศ์ แซ่จัน ชีแ้จงเพิ่มเตมิว่า : การตัง้ประมาณการดงักลา่วพิจารณาทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกหลาย
ประการ เช่น อตัราคนตาย ซึง่มีการเปล่ียนแปลงทกุๆ ปี รวมถงึอตัราดอกเบีย้ อตัราการคิดลดตา่งๆ ด้วย ซึง่มีการเปล่ียนแปลงตลอด จงึ
สง่ผลให้ตวัเลขไมแ่น่นอน โดยถ้าการเปล่ียนแปลงนัน้ มีสาระสําคญั จงึต้องทําการปรับปรุงตวัเลขดงักลา่ว  

คุณอริารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตัวเอง สอบถามว่า : อยากทราบวา่โครงการ EEC ทาง ILINK  กบั ITEL จะมี
โครงการไปร่วม หรือเป็น Join Venture กบัใครบ้างไหม 

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า :  ในสว่นของ ITEL โครงการ EEC สว่นใหญ่ท่ีออกมา ณ ปัจจบุนั รัฐบาลมองวา่เป็น
โครงการท่ีหาภาคเอกชนเข้ามาลงทนุ   ดงันัน้ถ้าเราจะทํางานโครงการดงักลา่ว เราน่าจะต้องหาเงินลงทนุไปลงทนุ ซึง่ถ้าเป็นงานภาพ
ลกัษณะดงักลา่ว ผมยงัไมส่นใจ แตถ้่าเป็นงานรับเหมา หรือวา่มีผู้ลงทนุใดๆ แล้ว และมองหาผู้ รับเหมาท่ีมีประสบการณ์ หรือผู้ ท่ีสามารถ
ให้บริการได้ จะรูปแบบใดก็แล้วแต ่ อนันีเ้ราจะพิจารณาจากต้นทนุของเรา แล้วก็เงินท่ีจะได้รับ วา่คุ้มคา่กบัการเข้าไปทําโครงการ
ดงักลา่วหรือไม่  

คุณสมบัต ิ อนันตรัมพร ชีแ้จงเพิ่มเตมิว่า : ในสว่นของ ILINK มีนโยบายเดียวกนั  

4) คุณวจิติร จติจริงใจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า: จาก Opportunity Day ซึง่ คณุวริษา อนนัตรัมพร ได้นําเสนอ เร่ือง Product 
ตวัใหม ่เก่ียวกบัสายสง่พลงังานโซลา่ร์ ไมท่ราบว่าเร่ิมขายปีไหน  หากเร่ิมขายปีท่ีแล้วหรือเร่ิมปีนี ้ผลตอบรับเป็นอยา่งไรบ้าง แล้ว
ยอดขายจะเติบโตตามโรงไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึน้ไหม  




