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ท่ี บช. 325/63/ปบ 

 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 (ครัง้ที่ 17) 

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
 

วันเวลาการประชุม 

ประชุมในศุกร์ท่ี 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. (เร่ิมลงทะเบียน เวลา 13.00 น.) ณ ห้องแกรนด์สวุรรณภูมิ ชัน้ 7 

อาคารอินเตอร์ลิง้ค์ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 48 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 

พิธีกรได้แจ้งให้ท่ีประชุมให้ทราบว่า เน่ืองด้วยในขณะนีม้ีการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

(COVID-19) ในหลายพืน้ท่ีอยา่งตอ่เน่ือง บริษัทฯ ได้เตรียมการในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือลดโอกาสเสีย่งต่อการระบาดของไวรัสจาก

ความแออดัของผู้ ถือหุ้นในพืน้ท่ีการจัดประชุมต่างๆ และเพ่ือสขุภาพของผู้ ถือหุ้นทกุท่าน อาทิ ทําความสะอาดฆ่าเชือ้ และอบโอโซน

ภายในห้องประชมุ, จดุคดักรอง, สวมหน้ากากอนามยัและเฟสชิลด์, เจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะหา่งระหวา่งบคุคล เป็นต้น 

 การประประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 ในปีนี ้ทางบริษัทฯ อํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้กรรมการ

อิสระ และไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุด้วยตวัเอง สามารถรับชมการแพร่ภาพสด และการสง่ข้อความคําถามสด การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2563 ทางเว็บไซต์บริษัทฯ ผ่านโปรแกรม ZOOM ซึ่งได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 ท่ีสง่

ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้ว ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นจะต้องลงทะเบียน โดยระบเุลขทะเบียนผู้ ถือหลกัทรัพย์ 10 หลกัก่อนการเข้ารับชมการแพร่

ภาพสดการประชมุผู้ ถือหุ้น และสามารถสง่ข้อความคําถามสด ก่อนท่ีจะลงมติในแตล่ะวาระ โดยเรียงลาํดบัในแต่ละวาระ จากวาระ

ท่ี 1 ไปจนถึงวาระท่ี 10 

นายสมบัต ิ อนันตรัมพร เป็นประธานท่ีประชมุ 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ต้องมีจํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) 

เข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 

ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 ผมขอแจ้งสถานการณ์การเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 ของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง 54 ราย รวมจํานวนหุ้นทัง้หมด 148,236,434 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ 48 ราย รวมจํานวนหุ้นทัง้หมด 139,697,096 หุ้น 

รวมทัง้หมด 102 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้  287,933,530 หุ้น 

ซึง่คิดเป็นร้อยละ 52.9648 (%) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด 543,632,325 หุ้น 

ซึง่ครบเป็นองค์ประชมุ ตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชมุเพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระ 

ทัง้นี ้ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท คุณธัญญรัตน์ เรืองบณัฑิต เลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวแนะนํา

คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ นิติกรบริษัทฯ ผู้ สงัเกตการณ์ ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส         

เอบีเอเอส จํากดั และตวัแทนจากผู้สอบบญัชีจะมาร่วมทําหน้าท่ีเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสยีงแตล่ะวาระ ดงันี ้
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คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จํานวน 9 ทา่น 

1.  นายสมบตัิ อนนัตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานในท่ีประชมุ 

2.  ดร. ชลดิา อนนัตรัมพร กรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่/กรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหา  

  และกําหนดคา่ตอบแทน 

3.  นายชศูกัดิ ์  ดิเรกวฒันชยั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/  กรรมการบริหารความเสีย่ง/ 

      กรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน/ 

4.  คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสีย่ง/ 

  ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

5.  นางภทัรียา  เบญจพลชยั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

6.  นายณฐันยั              อนนัตรัมพร กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานกลยทุธ์ และสายงาน

โทรคมนาคม)/กรรมการผู้จดัการ บมจ. อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม 

7.  นางสาวขวญัตา มีสมพร กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานธุรกิจจดัจําหนา่ย) 

8.  นางเพ็ญศรี จนัต๊ะคาด กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุม่ฯ)/ 

  กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 9.  นางธญัญรัตน์ เรืองบณัฑิต กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานสนบัสนนุธุรกิจของกลุม่ฯ)/ 

กรรมการบริหารความเสีย่ง/CFO และเลขานกุารบริษัท 

หมายเหต ุ:  มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 9 ทา่น จากจํานวนกรรมการบริษัททัง้สิน้ 9 ทา่น หรือคิดเป็นร้อยละ 

            100 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด  

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จํานวน 3 ทา่น 

1. นางสาววริษา  อนนัตรัมพร ผู้จดัการทัว่ไป บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน)/ 

    กรรมการและเลขานกุารบริษัท บมจ. อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม (บริษัทยอ่ย) 

 2.   นายอาทิตย์ ชมุวิสตูร  ผู้จดัการแผนกบญัชี / สมห์ุบญัชี 

 3.   นายณฐัพล  เกษมทรัพย์ ผู้ อํานวยการแผนกตรวจสอบภายใน 

นิติกรบริษัทฯ จํานวน 1 ทา่น 

1. นายจิรเดช นิลพฤกษ์  นิติกรอาวโุส 

 ผู้สังเกตการณ์จากบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จาํกัด (มหาชน) จํานวน 2 ทา่น 

1. นายกมลพงศ์ แซจ่นั รองประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการบญัชี   

   บมจ. อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม (บริษัทยอ่ย) 

2. นายสมุิตร เจริญพรปิติ รองประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการเงิน   

   บมจ. อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม (บริษัทยอ่ย) 

 ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทาํหน้าที่เป็นสกัขพียานในการนับคะแนน จํานวน 2 ทา่น 

1. นายพงทวี  รัตนะโกเศศ Partner       บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

2. คณุณพล   ชยัวฒันวส ุ Account Manager   บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 
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ทนายความ จากสาํนักงานภายนอก จาํนวน 1 ท่าน 

1. นายจกัรพนัธ์  ธินนัท์    

 อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถอืหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเข้าร่วมประชุม จํานวน 1 ทา่น 

1. คณุอบุล  โรจน์รัชนีกร 

อาสาสมัครจากผู้ถอืหุ้น ทาํหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง จํานวน 2 ทา่น 

1. นายธีรพงศ์   จินตนพนัธุ์ 

2. นางสาวสริิพร  พร้อมขนุทด 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท คณุธัญญรัตน์ เรืองบณัฑิต เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัการ

ประชมุ และวิธีการออกเสยีงลงคะแนน โดยสรุปได้ดงันี ้

ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 37 และตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 102, มาตรา 33 วรรค 2, 4, 5 และมาตรา 34 

กําหนดให้การออกเสยีงลงคะแนนในวาระตา่ง ๆ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีถืออยูแ่ละหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะ โดยถือว่า

หนึ่งหุ้นเท่ากบัหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของท่ีประชุมในกรณีปกติ ให้ถือคะแนน

เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชุม และ

ออกเสยีงลงคะแนนแทนได้ 

ในการลงคะแนนเสยีงแต่ละวาระนัน้ ในกรณีท่ีท่านผู้ ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบตัร

ยืนยนัการลงคะแนนพร้อมทัง้ลงลายมือช่ือในบตัร และเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จะเก็บบตัรดงักลา่วเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วย และงดออก

เสยีงเทา่นัน้ สว่นบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสยีงเห็นด้วยจะเก็บพร้อมกนัทัง้หมดก่อนเสร็จสิน้การประชมุ 

การนบัคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุม

ในวาระนัน้ๆ และสว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงท่ีเห็นด้วย ทัง้นีใ้นการพิจารณาคะแนนเสยีงดงักลา่วจะคํานงึถึงการลงคะแนน

เสยีงท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะแสดงเจตนาไว้ตามหนงัสอืมอบฉนัทะด้วย 

และเน่ืองจากการนบัคะแนนในแต่ละวาระจะนบัจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออก

เสียงในวาระนัน้ๆ จึงอาจมีผู้ ถือหุ้นและจํานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เน่ืองจากอาจมีผู้ ถือหุ้นบางท่านออกจากห้อง

ประชมุหรือเข้ามาเพ่ิมเติม 

สาํหรับรายละเอียดผลการนบัคะแนนของแต่ละวาระนัน้ จะรวบรวมผลและแจ้งให้ท่ีประชุมทราบได้ภายหลงัจากเสร็จสิน้

การลงคะแนนในแตล่ะวาระ อยา่งไรก็ตามหากในบางเวลา การนบัคะแนนต้องใช้เวลามากกวา่ปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ท่ีประชมุ

ดําเนินการพิจารณาในวาระอ่ืนๆ ต่อไปก่อน เพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และเมื่อเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจนบัคะแนนเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งท่ีประชมุทราบรายละเอียดผลการนบัคะแนนทนัที 

โดยในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 ครัง้นี ้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบนัทึกวีดีโอไว้เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่

สะดวกเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้โดยสามารถเข้าไปดวูีดีโอบนัทกึการประชมุ ได้จากเว็บไซต์บริษัทท่ี www.interlink.co.th 

เลขานกุารบริษัทฯ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามท่ีบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น

เสนอระเบียบวาระการประชมุ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 เป็นการลว่งหน้า ในระหว่างวนัท่ี 26 ธันวาคม 2562 ถึง

วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี  http://www.interlink.co.th  และทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ปรากฏว่า ไม่มี   
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ผู้ ถือหุ้นทา่นใด เสนอระเบียบวาระการประชมุแตอ่ยา่งใด ทางบริษัทฯ จึงแจ้งประกาศให้ทางตลาดหลกัทรัพย์รับทราบแล้ว และได้ลง

ประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบแล้วเมื่อวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2563 ทางเว็บไซต์บริษัทท่ี www.interlink.co.th  

หลงัจากนัน้ เลขานุการบริษัทฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่า มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ซึ่งท่ีประชุมเห็นชอบกับวิธีการออก

เสยีงลงคะแนน การนบัคะแนนเสยีง และการประกาศผลคะแนนตามท่ีกลา่วข้างต้น เลขานกุารบริษัทฯ จึงได้เชิญคณุสมบตัิ อนนัตรัมพร 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุตอ่ไป 

 

วาระที่ 1    เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าพระราชทานผ้าไตรเพ่ือ

ทอดกฐินให้ นายสมบตัิ อนนัตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ กลุม่บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ 

จํากดั (มหาชน) เชิญไปทอดถวายยงัท่ีชมุนมุสงฆ์จําพรรษาครบถ้วนไตรมาส  ณ  วดัพฤกษะวนัโชติการาม (หรือวดัหลวงพอ่

หมอ) ต. งิว้ราย อ. ตะพานหิน จ. พิจิตร (ซึ่งคณุสมบตัิ อนนัตรัมพร เคยอปุสมบทและบรรพชาจําพรรษาท่ีวดัแห่งนี)้  ในวนั

เสาร์ท่ี 2 พฤศจิกายน 2562 ท่ีผ่านมา โดยปัจจัยทําบุญกฐินครัง้นีเ้พ่ือสร้างศาลาสนัติสขุ เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีให้การศึกษา

พระภิกษุ สามเณร และใช้ประกอบศาสนกิจและเกือ้กลูกิจกรรมของชมุชน รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,753,763.25 บาท  

2. ขอต้อนรับ คณุหญิงชฎา  วฒันศิริธรรม  ซึง่ทา่นเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ และความสามารถ เข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2562 โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 

2562 ท่ีผา่นมา     

3. ขอต้อนรับ คณุภทัรียา  เบญจพลชยั  เข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ ตามมติการ

ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2563 โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี  14 มกราคม 2563 ท่ีผา่นมา 

4. ทางสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย ได้แจ้งผลคะแนนตามโครงการ การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 

ประจําปี 2562 โดยปีนี ้บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนนติดต่อกนัเป็นปี

ท่ี 2 ซึง่เป็นเร่ืองท่ีนา่ยินดีอยา่งยิ่ง 

5. ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากัด 

(มหาชน) ท่ีได้รับ ใบรับรองมาตรฐานการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จากกรมสวสัดิการและ

คุ้มครองแรงงาน ในวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 ณ สโมสรทหารบก โดยได้รับเกียรติจาก  ดร. ชลิดา อนนัตรัมพร กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และคุณวริษา อนนัตรัมพร กรรมการและเลขานุการ 

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากดั (มหาชน) เป็นตวัแทนในการรับมอบในครัง้นี ้

6. ขอแสดงความยินดีกบั บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ได้รับรางวลัเกียรติคณุ บริษัทนําร่อง โครงการ

รณรงค์สร้างวินยัทางการเงิน ประจําปี 2562 จาก ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้ จัดการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และคณุหญิงณฐิักา วธันเวคิน องัอบุลกุล ประธานสหพนัธ์สมาคมสตรีนกัธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย 

ในวันท่ี 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ชลิดา     

อนนัตรัมพร กรรมการผู้จดัการใหญ่ และคณุวริษา อนนัตรัมพร ผู้จดัการทัว่ไป เป็นตวัแทนในการรับมอบในครัง้นี ้ 

7. ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากัด 

(มหาชน) ท่ีจะได้รับมอบเกียรติบตัรเชิดชูหน่วยงานท่ีสนบัสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสงัคม ปี 2562  จากมูลนิธิ

นวตักรรมทางสงัคม โดยจะจัดขึน้ในวนัพธุท่ี 18 กนัยายน 2562  ณ สโมสรกองทพับก โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ชลิดา 



5 

 

อนันตรัมพร กรรมการผู้ จัดการใหญ่ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และคุณวริษา อนันตรัมพร 

กรรมการและเลขานกุาร บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากดั (มหาชน)  เป็นตวัแทนในการรับมอบเกียรติบตัรในครัง้นี ้ 

8. ขอแสดงความยินดีกบับริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) (ILINK) ได้รับคดัเลือกให้เป็น  “หุ้นยัง่ยืน” หรือ  

Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจําปี 2562 จากตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเภทอตุสาหกรรม

เทคโนโลยี กลุม่ท่ี 5 ซึง่มีมลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้าน  และเป็นปีแรกท่ีบริษัทฯ ได้รับคดัเลือก และ

เป็น 1 ใน 98 บริษัทจดทะเบียนท่ีได้รับคดัเลอืก โดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะมอบโลแ่สดงความยินดีแก่บริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่

ในรายช่ือหุ้นยัง่ยืนภายในงาน SET Awards 2019 ซึง่มีกําหนดจดังานในวนัท่ี  26 พฤศจิกายน 2562  

9. ขอแสดงความยินดีกบับริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) (ILINK) ได้รับคะแนนการประเมินการกํากับ

ดแูลกิจการในระดบั 5 ดาว “ดีเลศิ” (Excellent) เป็นปีแรก ในโครงการสํารวจการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 

(CGR) ประจําปี 2562 จากสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

10. มลูนิธิอินเตอร์ลิง้ค์ให้ใจ จะได้จัดกิจกรรมออกร้าน ในงานกาชาด ประจําปี 2562 ในวนัท่ี 15-24 พฤศจิกายน 2562 ณ 

สวนลมุพินี โดยธีมงานของปีนีไ้ด้แก่ “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล : เกิดสายธารแห่งการให้ท่ีงดงาม” ซึ่งในปีนี ้ทางมลูนิธิฯ 

ได้จดัให้มีการจําหนา่ยสลากกาชาด และภายในร้านการชาด “มลูนิธิอินเตอร์ลิง้ค์ให้ใจ” จะมีกิจกรรมตกั “ไข่นําโชค” และ

การจําหนา่ยสนิค้า และกิจกรรมอ่ืนๆ  โดยรายได้เพ่ือบํารุงสภากาชาดไทย 

มตทิี่ประชุม  วาระนีไ้มต้่องลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบเทา่นัน้ 

 

วาระที่ 2  พจิารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 (ครัง้ที่ 16) ซึ่งประชุมเม่ือวันพุธ

ที่ 24 เมษายน 2562 

ประธานได้มอบให้คุณธัญญรัตน์ เรืองบณัฑิต เลขานุการบริษัท แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 (ครัง้ท่ี 16) ซึง่ประชมุเมื่อวนัพธุท่ี 24 เมษายน 2562 แล้วเสร็จภายใน 14 วนั นบัแตว่นัประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้น และได้สง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย

กําหนดพร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.interlink.co.th อีกทัง้ ได้แนบสําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2562 (ครัง้ท่ี 16) ดงักลา่วลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการ

บนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้อง 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ 

และผู้บริหาร แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามในวาระนี ้

เมื่อไมม่ีข้อซกัถาม หรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว  

 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธท่ี               

24 เมษายน 2562   ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

 

http://www.interlink.co.th/
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มติท่ีประชมุ จํานวนเสยีง คิดเป็นร้อยละของเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 288,069,908 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย  - 0.0000 

งดออกเสยีง  - 0.0000 

บตัรเสยี  - ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง 

 

วาระที่ 3    พจิารณาและรับทราบรายงานกจิการ ประจาํปี 2562  

ประธานได้มอบหมายให้คุณวริษา  อนันตรัมพร ผู้ จัดการทั่วไป นําเสนอรายงานกิจการ ประจําปี 2562 ตามหัวข้อ

ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 Group Overview 

3.2 Business Analysis 

3.3 Business Strategy (5-year plan) 

3.4 2019 Performance Recap 

3.5 2020 Updates 

3.1 Group Overview 
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 โดยข้อมลูอ่ืนๆ ทัง้หมด ได้แสดงอยูใ่นรายงานประจําปี 2562 (Annual Report) ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญ

ประชมุแล้ว โดยวิธีสแกน QR Code ท่ีปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุ เพ่ือดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2562 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทราบวา่ บริษัทฯ ให้ความสาํคญัในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั รวมทัง้ยดึมัน่ใน

หลกัคณุธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุ

ฝ่าย ทัง้นีบ้ริษัทฯ จึงได้กําหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติท่ีเหมาะสม ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ใน

จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนกังาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่า บริษัทฯ มี

นโยบายกําหนดแนวปฏิบตัิ ข้อกําหนด และช่องทางในการร้องเรียนเพ่ือป้องกนัการคอร์รัปชนั รวมถึงเพ่ือให้การตดัสินใจและการ

ดําเนินการทางธุรกิจท่ีอาจมีความเสี่ยงด้วยการคอร์รัปชนัได้รับการพิจารณาและปฏิบตัิอย่างรอบคอบ โดยได้จัดทํา “นโยบาย

ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั” เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้เพ่ือให้ยดึเป็นแนวปฏิบตัิท่ีชดัเจนในการดําเนินธุรกิจ 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ยื่นเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา Certified ของคณะกรรมการ CAC และคณะกรรมการขอ

เอกสารเพ่ิมเติม บริษัทฯ นําสง่เอกสารเป็นท่ีเรียบร้อย ทัง้นีอ้ยูร่ะหวา่งกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ CAC ในปี 2563  ด้วย

สถานการณ์ COVID-19 เป็นเหตใุห้เลือ่นการพิจารณาออกไปคาดวา่จะทราบผลภายในไตรมาส 3/2563 นี ้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ 

และผู้บริหารดงันี ้
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 คุณอิรารมณ์ อนันต์ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง  สอบถาม 4 ข้อ ดังนี:้  

1. รายงานประจําปี หน้า 194 กําไรขัน้ต้นจากธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ ปี 2562 ตวัเลขติดลบ 77 ล้านบาท หรือ

คิดเป็น 7.47% ซึง่นโยบายของบริษัทจะรับงานท่ีมีกําไรสงูและมีความเช่ียวชาญ จงึขอทราบรายละเอียด 

2. กําไรสทุธิในการดําเนินงาน ปี 2562 ลดลงประมาณ 38% มาจากสาเหตอุะไร (รายงานประจําปี หน้า 196) 

3. D/E Ratio ปี 2562 สงูขึน้ตัง้แตปี่ 60 โดยในปี 62 เทา่กบั 2.13 เทา่ จึงขอสอบถามวา่ สงูเกินไปหรือไม ่เน่ืองจากดจูาก

งบการเงิน ต้นทนุทางการเงินปี 2562 งบเฉพาะกิจการประมาณ 8 ล้านบาท ในขณะท่ีงบการเงินรวมปี 2562 ประมาณ 139 ล้าน

บาท และในปี 2561 ประมาณ 96 ล้านบาท (รายงานประจําปี หน้า 210) 

4. รายงานประจําปี หน้า 234 หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 7 เก่ียวกบัเร่ืองจงัหวะเวลารับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลา

หนึง่ กบัตลอดชว่งเวลาหนึง่  ขอให้อธิบายวา่ทําไมต้องแยกและมคีวามสาํคญัอยา่งไร 

 คุณสมบัติ อนันตรัมพร  ชีแ้จงว่า:  

 คาํถามข้อ 1: ในปี 2562 ธุรกิจวศิวกรรมมีผลขาดทนุ เป็นผลมาจากโครงการ CC3 ท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ซึง่หลายทา่นได้

รับทราบแล้วมาแล้วนัน้ วา่มีปัญหามาตัง้แต ่ILINK รับงานมา ทําให้ทางผู้บริหาร กลบัมาทบทวนธุรกิจวศิวกรรม โดยอนาคต ได้ลด

สดัสว่นของธุรกิจวศิวกรรม  เพ่ือลดความเสีย่ง 

 คุณวริษา  อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า :  

 คําถามข้อ 2:  จากรายงานประจําปี หน้า 196 ได้ชีแ้จงว่า  ในปี 2562 มีรายการพิเศษ ซึ่งทําให้กําไรสทุธิจากการ

ดําเนินงานลดลง จากปี 2561 ดงันี ้

- คา่ใช้จา่ยขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจากสญัญาซือ้/ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า ของโครงการรถไฟฟ้า CC4 จํานวน 

128.16 ล้านบาท  

- คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังานเมื่อเกษียณอาย ุจํานวน 7.02 ล้านบาท (ตามพระราชบญัญตัคิุ้มครองแรงงานฉบบัแก้ไข) 

 คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต ชีแ้จงว่า : 

 คาํถามข้อ 3:  ในสว่นของ D/E Ratio จะเห็นวา่ ในชว่งปลายปี 2562 เทา่กบั 2.13 เน่ืองจากบริษัทฯ ยงัมีหุ้นกู้  700 ล้าน บาท 

ซึง่ได้ชําระคืนในวนัท่ี 7 มกราคม 2563  ทําให้ D/E Ratio ณ สิน้ไตรมาส 1  ปี 2563 ลดลงเหลอื 1.94 

 คาํถามข้อ 4:   ตามมาตรฐานการบญัชีใหม ่การรับรู้รายได้ตามลกัษณะ จงัหวะเวลาการรับรู้รายได้ กรณีท่ีเป็น Point in 

time หรือ  ณ เวลาใดเวลาหนึง่ จะเป็นการรับรู้รายได้จากการขายปกติ และกรณีท่ีเป็น ตลอดช่วงเวลาหนึง่ หรือ  Overtime จะเป็น

การรับรู้รายได้ในลกัษณะของงานรับเหมา โดยแยกให้ชดัเจนในแตล่ะธุรกิจของบริษัท  

 ในปี 2562 ธุรกิจจดัจําหนา่ย มงีานโครงการท่ีรับรู้รายได้ ในลกัษณะของวศิวกรรม จึงทําให้มีการจดัประเภทเป็นแบบ

ตลอดชว่งเวลาหนึง่   

 คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า: รายได้ปี 2562 เพ่ิมขึน้ประมาณ 300 ล้านบาท แตกํ่าไร

สทุธิ ลดลงประมาณ  100 กวา่ล้านบาท โดยในงบการเงินมขีาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นท่ียงัไมเ่กิดขึน้  ผมเข้าใจวา่เป็น เงินดอลลา่ร์ 

ใช่ไหมครับ  

 คุณวริษา อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า: เป็นอตัราแลกเปลีย่น สกลุเงิน ยโูร คะ่ 

 คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง  สอบถามเพิ่มเติมว่า: งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563 ก็ยงัมีขาดทนุ

จากอตัราแลกเปลีย่นท่ียงัไมเ่กิดขึน้  ใช่ไหมครับ 

 



23 

 

 คุณวริษา อนันตรัมพร ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า: ไตรมาส 1 ปี 2563 เป็น กําไรจากอตัราแลกเปลีย่นท่ียงัไมเ่กิดขึน้คะ่       

 คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า: ผมเห็นมีบนัทกึกําไรจากอตัราแลกเปลีย่น     

70 ล้านบาท ใช่ไหมครับ  

 คุณวริษา อนันตรัมพร ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า : ใช่คะ่ 

 คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง  สอบถามเพิ่มเติมว่า: หากไมพิ่จารณารายการดงักลา่ว บริษัทฯ จะมี

กําไรไตรมาส 1 ปี 2563 ประมาณ  7 ล้านบาท   

 คุณวริษา อนันตรัมพร ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า: ณ 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มีการ revise budget cost ทําให้วิธีการ

คํานวณเก่ียวกบัอตัราแลกเปลีย่นนัน้  เปลีย่นแปลงไปตามวธีิการใหม ่

 คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า: บริษัทฯ จึงปรับกําไร ถกูต้องไหมครับ   

 คุณวริษา ตอบ: ใช่คะ่ 

 คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง  สอบถามว่า:  

1. ผมขอเสนอทา่นประธานวา่ เราอตุสา่ห์เหน่ือยแทบตาย ทํารายได้สงูขึน้มาก แตม่าเสยีตรงคา่เงินบาท ผมคิดวา่ทา่น

ประธาน นา่จะหาคนมาดตูรงนี ้จะ forward / swap / fix ครับ 

2. ภาษีเงินได้รอตดับญัชี  72 ล้านบาท ไมท่ราบมีหมดอายไุหมครับ 

 คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า: บริษัทฯ ดาํรงนโยบายในเร่ืองของการเงิน  Fully hedge โดยนําเข้ารถไฟฟ้า  มลูคา่

ทัง้หมด 42 ล้านยโูร ต้องสง่รถไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 ปี บนัทกึรับรู้ต้นทนุ version 42 ล้านยโูร x 39 บาท ซึง่ ณ วนันัน้ 

อตัราแลกเปลีย่นของตลาดอยูท่ี่ 37-38 บาท ( เดือนพฤศจิกายน ปี 2561) บวกคา่พรีเมี่ยมลว่งหน้า 3 ปี  ทําให้รวมเป็นประมาณ 39 

บาท  โดยเงินท่ีบริษัทฯ จา่ยจริงทกุวนันี ้เป็นต้นทนุ  net cost ไทยบาท เพราะเรา hedge ไว้หมดแล้ว 100%  สาํหรับเงินท่ีบริษัทฯรับ

จาก AOT  เป็น เงินไทยบาท  ทัง้ 2 รายการหกัลบกนัจะเป็นกําไรของบริษัทฯ  ซึง่ไมร่วมถึงเร่ืองของ Exchange gain/ loss  

การรับรู้รายได้และคา่ใช้จา่ย ตามมาตรฐานทางบญัชี  ให้บนัทกึในราคาตลาด ดงันัน้  บริษัทฯ Fully forward ในราคา 39 บาท  ราคา

ตลาด ยโูรละ 34 บาท  ผลตา่ง  5 บาท จึงบนัทกึเป็นผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง  ดงันัน้หากมองเร่ืองความเสีย่ง 

ขอเรียนนกัลงทนุวา่ บริษัทฯไมม่ีนโยบายเก็งกําไรกบัคา่เงิน สิง่ท่ีสอนเรา และเราก็ไมอ่ยากประสบปัญหา ตวัอยา่งคือ เหตกุารณ์

คา่เงินผนัผวน ในปี 2540  

 คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต ชีแ้จงว่า: ภาษีเงินได้รอตดับญัชี  ท่ีบนัทกึไว้ จะถกูทยอยตดั ตามคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 

 คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า: ไมท่ราบวา่ โครงการ CC4 จะแล้วเสร็จเมื่อไหร่  

 คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า: บริษัทฯลงนามสญัญา เดือนพฤศจิกายน ปี 2560 ระยะเวลาโครงการ 29 เดือน  

ขอบเขตงาน ประกอบไปด้วย การผลติรถไฟ การสง่มอบรถไฟ การตรวจรับรถไฟตา่งๆ ซึง่ในระยะเวลาท่ีผา่นมา ได้รับผลกระทบจาก

การลา่ช้าในการยืนยนัแบบจาก AOT เป็นเวลา 4 เดือนโดยประมาณ ซึง่ตามสญัญาเดิม ครบกําหนดเดือนเมษายน และได้ขยายเวลา 

4 เดือน เป็นเดือนกนัยายน    

 สาํหรับสาเหตท่ีุ 2 การผลติรถไฟ  การดีไซน์ระบบ signaling ทําท่ีฝร่ังเศส ระบบตวัรถไฟทําท่ีออสเตรีย  วิศวกรสว่นใหญ่ มา

จากเยอรมนั  ฝร่ังเศส และออสเตรีย เมื่อเกิดเหตกุารณ์ COVID ขึน้ ทําให้วศิวกรไมส่ามารถท่ีจะข้ามพรมแดนได้ ซึง่จะเป็นสาเหตท่ีุ 2 

ท่ีจะขอขยายสญัญา แล้วนําเร่ืองนีเ้ข้าสูค่ณะกรรมการ AOT พิจารณาตอ่ไป ซึง่ท่ีกลา่วมาเป็นในเชิงของสญัญา  
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 ในเชิงการทํางาน รถไฟคนัท่ี 1 จะมาถึงประเทศไทย ประมาณวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 และจะนําลงไปในอโุมงค์วนัท่ี         

12 กรกฎาคม 2563  โดยรถไฟคนัสดุท้ายจะมาถึงประเทศไทย สิน้เดือนตลุาคม 2563  หากไมม่ีอะไรผิดพลาด  จะเร่ิมทําการทดสอบ 

ตัง้แตร่ถไฟครบ 4 ขบวน  โดยใช้เวลาทดสอบ เป็นเวลา 6 เดือน ดงันัน้งานจะแล้วเสร็จทัง้หมดในเดอืนกมุภาพนัธ์ 2564    

 คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง  สอบถามเพิ่มเติมว่า: รายงานประจําปี หน้า 261  เงินกู้ยืมระยะยาว

ของกลุม่กิจการ  รายการท่ี 8  จํานวน  550 ล้านบาท เร่ิมกู้ เดอืนกนัยายน 2562 และจะชําระคืนทกุเดือน ตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 

2564 หมายถงึมีระยะเวลาให้ 2 ปี ใช่หรือไม ่

 คุณณัฐนัย  อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า: ขอเรียนชีแ้จงดงันี ้วงเงินกู้ในบริษัทมี 3 รูปแบบ  

 วงเงินกู้  รูปแบบท่ี 1 คือวงเงินกู้หมนุเวยีน เป็นวงเงินกู้ ท่ีใช้สาํหรับซือ้สนิค้าทัว่ไป ไมว่า่จะเป็น LC / TR หรืออ่ืนๆ โดยธุรกิจ  

จดัจําหนา่ย สว่นใหญ่ใช้วงเงินรูปแบบนี ้ 

 วงเงินกู้  รูปแบบท่ี 2 คือวงเงินกู้ ระยะยาวสาํหรับลงทนุในธุรกิจโครงขา่ยของบริษัทยอ่ย (ITEL) ใช้วงเงินเพ่ือการสร้าง

โครงขา่ยไฟเบอร์ออฟติค เพ่ือครอบคลมุไปทัว่ประเทศ ตอนแรกเร่ิม ITELใช้วงเงินกู้ประมาณ 1,800 ล้านบาท จากธนาคารกรุงเทพ 

จํากดั โดยเสนอเป็นเทอม 7 ปี โดย 2 ปีแรกเป็น grace period และเร่ิมชําระปีท่ี 3 ตลอดระยะเวลา ซึง่ปีนีเ้ข้าสูปี่ท่ี 4 ก็มีการทยอยคืน

วงเงินไปในระดบัหนึง่  โครงขา่ย ITEL วางแผนไว้วา่จะขยายไประดบัจงัหวดั อนันัน้คือภาพแรกท่ีเรามอง พอเราเร่ิมทําธุรกิจไป เราเห็น

วา่โครงการเหลา่นีจํ้าเป็นท่ีจะต้องขยายไปในระดบัตําบล ยกตวัอยา่งเช่น ITEL พึง่ประกาศไปวา่ได้รับสญัญาในการดแูลให้บริการ

เช่ือมตอ่โครงขา่ยของธนาคารกรุงไทย 1,500 กวา่สาขา ซึง่ 1,500 กวา่สาขานี ้ ไมไ่ด้อยูใ่นจงัหวดัเพียงอยา่งเดียว จะอยูต่ามอําเภอ 

และตําบลตา่งๆ ด้วย เราก็เลยนําโครงการดงักลา่วไปหาวงเงินกู้ เพ่ิม เพ่ือท่ีจะขยายจากระดบัจงัหวดั ไปยงัระดบัตําบล ซึง่อนันีเ้รา

เรียกวา่โครงขา่ยหลกั โครงขา่ยหลกัเป็นการลงทนุไปก่อน เก็บเก่ียวเก็บคืนจากการให้เช่าเป็นยอ่ยๆ ตอ่ไป จงึเป็นท่ีมาวา่เราจงึขอให้

เป็นเทอม 7 ปีและ grace period 2 ปี ทยอยชําระคืน  

 วงเงินกู้  รูปแบบท่ี 3 คือวงเงินท่ีใช้สาํหรับงานโครงการ (Project Finance)  

 คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า:  อยากทราบอตัราดอกเบีย้ O/D วา่เทา่ไหร่ 

เน่ืองจากยอดเงินเบิกเกินบญัชี (O/D) เพ่ิมสงูขึน้  จึงเข้าใจวา่บริษัทฯ นํามาชําระหุ้นกู้  ใช่ไหมครับ  

 คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต ชีแ้จงว่า : เงินท่ีนํามาชําระคืนหุ้นกู้   เป็นเงินของโครงการ CC3 ท่ีบริษัทฯเร่ิมเก็บเงินได้ในช่วง

คร่ึงปีหลงั และรวบรวมไว้เพ่ือจะนํามาชําระหุ้นกู้ ในชว่งต้นปี  2563 ไมไ่ด้นําเงินเบิกเกินบญัชี (O/D) มาชําระคืนหุ้นกู้  ดงักลา่ว 

 คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง  สอบถามเพิ่มเติมว่า:  ดงันัน้ยอดเงินเบิกเกินบญัชี (O/D) เพ่ิมสงูขึน้ใน

ปี 2562 มาจากสาเหตอุะไร  

 คุณณัฐณัย อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า: ขอใช้คาํวา่ เงินกู้ ระยะสัน้ แทนคําวา่ เงินเบิกเกินบญัชี ซึง่เงินกู้ ระยะสัน้ เป็นตัว๋สญัญา

ใช้เงินทัว่ไป โดยสามารถใช้กบังานโครงการท่ีมีระยะเวลาไมน่านมาก ซึง่ทางธนาคารจะให้ใช้เงินกู้ ระยะสัน้ เพ่ือไมต้่องนําเสนอ

คณะกรรมการ หากเป็นงานโครงการระยะยาว จะทําเป็นวงเงินสนิเช่ือสาํหรับงานโครงการซึง่ผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการของ

ธนาคาร 

 คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง  สอบถามเพิ่มเติมว่า:  อยากทราบวา่อตัราดอกเบีย้เงินเบิกเกินบญัชี 

เทา่ไหร่ และอตัราดอกเบีย้หุ้นกู้ เทา่กบั  4.75% ใช่ไหมครับ  

 คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า: อตัราดอกเบีย้เงินเบิกเกินบญัชีประมาณ 3.8 %  โดยบริษัทฯมีวงเงินหลายแบบ วงเงิน

ระยาวอตัราดอกเบีย้ เทา่กบั MLR  บางวงเงินก็เทา่กบั 4% เป็นต้น โดยหุ้นกู้ เป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบริษัทฯ พึง่ทําเป็นครัง้แรก 

อตัราดอกเบีย้เทา่กบั 4.75% 
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 คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง  สอบถามเพิ่มเติมว่า:  ผมกงัวลเร่ืองกําไรของบริษัทฯ คือ หุ้นกู้  700 

ล้านบาท จ่ายดอกเบีย้ 4.75%  และวงเงินอ่ืนจา่ยดอกเบีย้ 3.8%  ดงันัน้บริษัทฯนา่จะลดดอกเบีย้ไปได้สว่นหนึง่  

 คุณณัฐนัย อนันตรัมพร อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า: หุ้นกู้  700 ล้านบาท ทางบริษัทฯออกเพ่ือวตัถปุระสงค์สาํหรับใช้ใน

โครงการ CC3 ซึง่บริษัทฯ ถกูข้อจํากดั คือ คูส่ญัญาเราไปทําวงเงินสนิเช่ือกบั KBANK  โอนสทิธิการรับเงินโครงการ ดงันัน้ต้องออกหุ้น

กู้กบั KBANK เทา่นัน้ ธนาคารอ่ืนไมส่ามารถให้วงเงินสนิเช่ือได้เพราะการโอนสทิธิถกูโอนไปให้ KBANK โดยบริษัทฯ จําเป็นต้องเสริม

สภาพคลอ่ง เพ่ือให้สามารถทํางานตอ่ไปให้ได้ และเมื่อเก็บเงินได้ ก็นํามาชําระคืนหุ้นกู้ตามวตัถปุระสงค์ 

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณา

รับทราบรายงานกิจการ ประจําปี 2562  โดยวาระนีไ้มม่ีการลงคะแนน เน่ืองจากเป็นมติรับทราบ  

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานกิจการ ประจําปี 2562 ตามท่ีเสนอข้างต้น 

 

วาระที่ 4  พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจาํปี สิน้สุดวันที่                  

31 ธันวาคม 2562 

ประธานได้มอบให้คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต  เลขานุการบริษัท แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เ พ่ือให้เป็นไปตาม

พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 ซึ่งกําหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

ประจําปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบญัชีแล้ว และเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมัติ 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์       

คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงิน

ในรายงานประจําปี 2562 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุในครัง้นีแ้ล้ว โดยวิธีสแกน QR Code ท่ี

ปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุ เพ่ือดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2562 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ 

และผู้บริหาร แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามในวาระนี ้

เมื่อไมม่ีข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้น  ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตังิบแสดง

ฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี สิน้สุดวันท่ี                 

31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ดงันี ้

มติท่ีประชมุ จํานวนเสยีง คิดเป็นร้อยละของเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 288,493,211 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย - 0.0000 

งดออกเสยีง - 0.0000 

บตัรเสยี - ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง 
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วาระที่ 5   พจิารณาและอนุมัตจัิดสรรกาํไรสุทธิ ประจาํปี 2562 

 พจิารณาและจัดสรรกาํไรสะสม ยังไม่จัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 

 ประธานได้มอบให้คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เลขานุการบริษัท แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  ภายใต้บทบัญญัติของ

มาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่

น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 

10 ของทนุจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักลา่วไมส่ามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ 

โดยสามารถคํานวณตามตารางดงันี ้

รายละเอียด ปี 2562 

1. ทนุจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 543,632,325.00 

2. ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 54,363,232.50 

3. สาํรองตามกฎหมาย ณ 31 ธนัวาคม 2561 45,365,974.30 

4. สาํรองตามกฎหมายที่ต้องตัง้เพิ่มให้ครบ 8,997,258.20 

5. กําไรสทุธิประจําปี 48,884,583.59 

6. สาํรองตามกฎหมายขัน้ตํ่าที่ต้องกนัจากกาํไรสุทธิประจาํปีในอตัราร้อยละ 5  2,444,229.20 

7. สาํรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2562 47,810,203.50 

8. สัดส่วนสาํรองตามกฎหมายต่อทุนจดทะเบียน 8.79 

สาํรองตามกฎหมายจํานวน 2,444,229.20 บาทท่ีจดัสรรเพ่ิมเติม ในอตัราร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี 2562 ซึง่เป็นไป

ตามบทบญัญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และบริษัทฯ ได้บนัทึกสํารองตามกฎหมาย

จํานวน 2,444,229.20  บาทแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจดัสรรกําไรสทุธิ ประจําปี 2562 เป็น

สาํรองตามกฎหมายจํานวน 2,444,229.20 บาท ดงัท่ีเสนอข้างต้น 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ 

และผู้บริหาร แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามในวาระนี ้

เมื่อไมม่ีข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้น   ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจดัสรร

กําไรสทุธิ ประจําปี 2562 เป็นสาํรองตามกฎหมายจํานวน 2,444,229.20 บาท ดงัท่ีเสนอข้างต้น 

โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2562 เป็นสํารองตามกฎหมายจํานวน 

2,444,229.20 บาท ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

มติท่ีประชมุ จํานวนเสยีง คิดเป็นร้อยละของเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 288,493,211 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย - 0.0000 

งดออกเสยีง - 0.0000 

บตัรเสยี - ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง 
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วาระที่ 6 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ประธานได้มอบให้คณุธญัญรัตน์ เรืองบณัฑิต เลขานกุารบริษัท แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่าย      

ปันผลในอตัราไมต่ํา่กวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลงัหกัภาษีเงินได้ และหกัสาํรองตามกฎหมาย เว้น

แตบ่ริษัทฯ มีความจําเป็นต้องใช้เงินเพ่ือการขยายกิจการ  

ตามข้อบงัคบัของบริษัท หมวดท่ี 6 ข้อ 43. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ใน

เมื่อเห็นวา่บริษัทมีผลกําไรสมควรพอท่ีจะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

ตามท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2563 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 9 เมษายน 2563 มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล

ระหวา่งกาลจากกําไรของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายทัง้สิน้ 

16.31 ล้านบาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตามวนักําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงิน

ปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 27 เมษายน 2563 โดยกําหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563  

 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แทนการจ่ายเงินปันผลประจําปี เพ่ือบรรเทาและ

ลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหุ้นในการรับเงินปันผล อนัสบืเน่ืองจากการเลือ่นประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทออกไปโดยไม่มี

กําหนด และเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ 

และผู้บริหาร 

 คุณประสาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  สอบถามว่า:  ขอเรียนปรึกษาท่านผู้บริหาร ท่ีผ่านมา บริษัทฯ จ่ายเงิน     

ปันผลน้อย และจะจ่ายปันผลเป็นหุ้น หากพิจาณาจากแผน  5 ปี จะเห็นว่าเติบโดน้อยลง  ก็คือจึงขอสอบว่า ในอนาคต บริษัทจะ

กลบัมาเป็นบริษัทท่ีจ่ายปันผลสงูขึน้หรือไม ่โดยผมเข้าใจวา่บริษัทฯมีหนีค้อ่นข้างสงู และบริษัทฯ ก็เก็บเงินสดไว้เช่นกนั  ในฐานะผู้ ถือ

หุ้น จะมองในมิติของเงินปันผล ความเสี่ยง แล้วก็ wealth ของบริษัทด้วย ซึ่งอตัรา ROE บริษัทฯค่อนข้างตํ่า และจ่ายปันผลน้อย จะ

สง่ผลให้มิติด้าน wealth หายไป จึงขอเรียนปรึกษาวา่มมุมองทา่นผู้บริหารมองอยา่งไรในประเด็นนี ้ 

 คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า: ผมขอตอบได้อย่างมั่นใจว่า ต้องจ่ายเงินปันผลได้ดีกว่าเดิม  เพราะเงินปันผล จะ

สมัพนัธ์กบักําไรสทุธิ   ซึง่คณุวริษา  ได้นําเสนอวา่ บริษัทฯ เน้นกําไรสทุธิเป็นหลกั  ดงันัน้บริษัทฯมีนโยบายจ่ายปันผลไมน้่อยกวา่ 40% 

ของกําไรสทุธิ ผมคิดวา่เราเดินมาถกูทางแล้ว ขอขอบคณุท่ีได้ติดตาม ILINK มาตลอด   ในอดีต ILINK เป็นหุ้นพืน้ฐานท่ีดี มีปันผลท่ีดี 

หลงัจากสถานการณ์ตรงนีไ้ป บริษัทฯ มัน่ใจวา่จะดีขึน้กวา่เดิม  

 คุณอิรารมณ์ อนันต์ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า: จากหนงัสือเชิญประชุมครัง้แรก ท่ีออกในเดือนเมษายน จะมี

วาระ ท่ีคณะกรรมการบริษัท มีมติอนมุตัิจ่ายปันผล เป็นหุ้นปันผล 15 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล และจ่ายเป็นเงินสดจํานวน 0.03741 

บาท แต่เมื่อมีการเลื่อนการประชุม พบว่า วาระดงักลา่ว ถกูแก้ไข โดยจ่ายเงินปันผลเหลือ 0.03 บาท และให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณา

เร่ืองการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น วา่สามารถทําได้หรือไม ่จึงขอทราบความคืบหน้า  

 คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า:  ตอนแรกท่ีภาวะปกติ คณะกรรมการบริษัท ประชุมและมีมติอนมุตัิ จ่ายปันผลเป็นหุ้น

และเงินสด โดยรอท่ีจะนําวาระ ขอเสนออนมุตัิตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563  เผอิญเกิดสถานการณ์ COVID-19 ทําให้ต้อง

เลือ่นการจดัประชมุ ทางคณะกรรมการจึงได้จดัประชมุโดยมีมติจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล จํานวน 0.03 บาท และนําวาระดงักลา่วมา

เสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบตอ่ไป และทางบริษัทฯก็ยงัยืนยนัท่ีจะจ่ายปันผลเป็นหุ้น  โดยในระหวา่งช่วงเวลาถดัมานัน้เกิด

สภาวะการณ์เปลีย่นแปลงของราคาหุ้น ท่ีลดลงอยา่งไมม่ีเหตผุล ทางคณะกรรมการ จึงอนมุตัิโครงการซือ้หุ้นคืน เพ่ือสร้างความมัน่ใจ

ให้กบันกัลงทนุ  
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หลงัจากนัน้ ได้มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือกําหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ใหม่และวาระท่ีจะนําเสนอในการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ซึง่คณะกรรมการได้นําประเด็นเงินปันผล มาพิจารณาและพบว่าหากบริษัทฯอยู่ระหว่างโครงการซือ้หุ้นคืน จะ

ไมส่ามารถจดทะเบียนเพ่ิมทนุชําระแล้วได้ จึงสง่ผลให้ไมส่ามารถจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัได้  

 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ชีแ้จงว่า : ขอเรียนว่าเป็นการตัดสินใจใน 2 ประเด็นด้วยกัน ประเด็นแรก คือการให้

ผลตอบแทนกบัผู้ ถือหุ้น บางส่วนเป็นเงิน และบางส่วนเป็นหุ้น แต่ว่าการท่ีทําไม่ได้ครบถ้วนนัน้ ก็เพราะว่าตอนนัน้จะต้องมีการขอ

อนมุตัิผู้ ถือหุ้น ท่ีจะเพ่ิมทนุและอ่ืนๆ  

 สว่นประเด็นท่ี 2 ซึ่งเป็นประเด็นของการท่ีจะทําอย่างไร ให้หุ้นของบริษัท มีค่ามากขึน้ มนัก็เป็นวิธีปฏิบตัิในตลาดทัว่ไปว่า 

การซือ้หุ้ นของตนเองเข้ามา ก็จะทําให้โดยทฤษฎีนัน้ ราคาหุ้นต้องสูงขึน้ ด้านหลกัเกณฑ์ดิฉันอาจจะไม่ถนัดเท่ากับคุณภัทรียา       

เบญจพลชยั อาจจะต้องขอให้คณุภทัรียา  เบญจพลชยั ช่วยอธิบายในเชิงกฎเกณฑ์ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัหุ้น  

 ดิฉนัขอเรียนวา่วตัถปุระสงค์ของการทํา 2 อยา่งเป็นคนละเร่ืองกนั  แตว่า่จงัหวะเวลา ไมพ่อเหมาะกบัการท่ีเราจะมีการ

ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น อนมุตัิมติในเร่ืองตา่งๆ ก็เลยต้องมีการปรับเปลีย่น 

 คุณภทัรียา เบญจพลชัย ชีแ้จงว่า: อาจจะเป็น 2 เร่ืองท่ีมาในช่วงเวลาเดียวกนัพอดี ตอนซือ้หุ้นคืน เราพิจารณารอบคอบ

วา่เราอยากให้หุ้นมีมลูคา่ท่ีเหมาะสมกบัสถานะของบริษัท พิจารณากําไรสะสมและสภาพคลอ่งของบริษัทฯ แล้ว เตรียมจ่ายหุ้นกู้แล้ว 

เพียงพอ จึงพิจารณาวา่ควรซือ้หุ้นคืน เพ่ือปรับตวั Retain earning ให้พอดี โดยปกติ เมื่อซือ้หุ้นคืนแล้ว จํานวนหุ้นก็จะน้อยลง จะทํา

ให้กําไรตอ่หุ้นเพ่ิมขึน้ ซึง่คิดวา่เหมาะกบัสถานการณ์  ทีนีพ้อทําไปแล้ว จะยงัคงจ่ายปันผลเป็นหุ้นอยู่ แต่ปรากฏว่าตามกฎเกณฑ์นัน้ 

เมื่อซือ้หุ้นคืนแล้ว ยงัห้ามเพ่ิมทนุในช่วงเวลาหนึ่ง ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งก็เป็นช่วงขณะนี ้ก็ยงัห้ามเพ่ิมทนุอยู่ ก็เลย  

คิดวา่ เราจะขายหุ้นคืนหรือไม ่หรือจะลดทนุ อนันัน้ก็เป็นเวลาท่ีต้องคิดตอ่ไป แตเ่ช่ือวา่เราจะพยายามดแูลเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นให้

ดีท่ีสดุ ในมมุของคณะกรรมการเองในช่วงตอ่ไป 

 คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า: ผมขอยืนยนัอีกครัง้หนึ่งและคณุหญิงชฏา วฒันศิริธรรม ก็ยืนยนัว่า คณะกรรมการยงั

ต้องนําประเด็นนีก้ลบัมาพิจารณา เพราะวา่เราได้เคยประกาศไปแล้ววา่เราจะจ่ายปันผลเป็นหุ้น  เราต้องทํา แตทํ่าอยา่งไร ตอนนีย้งัไม่

สามารถบอกได้   ดงันัน้จะขอความกรุณากบัทกุท่านว่าขอใช้เวลาตรงนีศ้ึกษาให้ละเอียด และไม่ผิดพลาด เพราะต้องนํากฎหมาย

หลายข้อมาร่วมพิจารณา และต้องนําไปพิจารณาว่า ณ เวลาต่อไป สภาวะการเงินเป็นอย่างไร สถานการณ์การตลาดเป็นอย่างไร       

ซึง่ผมขอยืนยนัวา่ เรายงัคงรักษาคําพดู แตว่า่จะทําอยา่งไร วนันีย้งัไมส่ามารถตอบได้  และเร่ืองนีไ้ด้ชีแ้จงไปทางตลาดหลกัทรัพย์ด้วย 

แตย่งัไมช่ดัเจนเทา่กบัท่ีผมมายืนยนั 

เมื่อไมม่ีผู้ใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  

โดยวาระนี ้ไมต้่องลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบเทา่นัน้ 

มติที่ประชุม  ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล  ตามท่ีเสนอข้างต้น 

 

วาระที่ 7   พจิารณาและเลือกตัง้กรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ และกําหนดอํานาจ

กรรมการ 

วาระที่ 7.1 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการ แทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ เน่ืองจากวาระนี ้ ดร. ชลดิา  อนนัตรัมพร, นางภทัรียา  เบญจพลชยั และนางสาวขวญัตา  

มีสมพร เป็นผู้มีสว่นได้เสยี จงึขออนญุาตเชิญออกไปรอด้านนอกห้องประชมุ 
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ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ีบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น

เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้าตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด   ในการประชุม

ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 เป็นการลว่งหน้า ในระหวา่งวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี  

www.interlink.co.th  และทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณา

เลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ทางบริษัทฯ จึงแจ้งประกาศให้ทางตลาดหลกัทรัพย์รับทราบแล้ว และได้ลงประกาศให้ผู้ ถือ

หุ้นทราบแล้วเมื่อวนัท่ี  18 กมุภาพนัธ์ 2563 ทางเว็บไซต์บริษัทฯ ท่ี www.interlink.co.th   

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 36 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 18 กําหนดให้กรรมการต้องออกจาก

ตําแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในอตัราหนึง่ในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมด ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปีครัง้นีม้ีกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

1.  ดร. ชลดิา  อนนัตรัมพร กรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่/กรรมการกํากบัดแูลกิจการ  สรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 

2.  นางภทัรียา  เบญจพลชยั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

3.  นางสาวขวญัตา  มีสมพร กรรมการ/รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานธุรกิจจดัจําหนา่ย) 

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีได้หารือกนัแล้ว โดยพิจารณาผลการปฏิบตัิงานในตําแหน่งหน้าท่ี

กรรมการซึง่กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านในครัง้นีไ้ด้ปฏิบตัิงานในตําแหน่งหน้าท่ีในฐานะกรรมการ

ได้เป็นอยา่งดีตลอดมา รวมทัง้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามท่ีพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน มาตรา 68 กําหนดไว้ 

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีครบกําหนด

ออกจากตําแหนง่ตามวาระทัง้ 3 ทา่น  กลบัเข้าเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงันี ้

1.  ดร. ชลดิา  อนนัตรัมพร กรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่/กรรมการกํากบัดแูลกิจการ  สรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 

2.  นางภทัรียา  เบญจพลชยั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

3.  นางสาวขวญัตา  มีสมพร กรรมการ/รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานธุรกิจจดัจําหนา่ย) 

 ทัง้นี ้บคุคลดงักลา่วล้วนแตเ่ป็นผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และท่ีผ่านมา

ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้เป็นอยา่งดี และเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชนจํากดั 

โดยประวตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ข้อมลูการถือหุ้นสามญัในบริษัทฯ ข้อมลูการดํารงตําแหนง่กรรมการหรือผู้บริหาร

ในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอ่ืน ๆ รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ ได้รับเสนอช่ือปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยในลําดบัท่ี 2 

ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ 

และผู้บริหาร แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามในวาระนี ้

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้น   ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทน

กรรมการท่ีครบกําหนดออก ทัง้ 3 ทา่น  

โดยในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสยีงข้างมาก ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมสีทิธิออกเสยีง

ลงคะแนน  ซึง่จะลงคะแนนเสยีงทีละทา่น โดยเร่ิมจาก 
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1)   ดร. ชลดิา  อนนัตรัมพร เป็นผู้ ถือหุ้น จะไมน่บัรวมฐานเสยีง 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติแตง่ตัง้ ดร. ชลดิา  อนนัตรัมพร เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีง 

มติท่ีประชมุ จํานวนเสยีง คิดเป็นร้อยละของเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 211,098,671 98.6505 

ไมเ่ห็นด้วย 2,887,700 1.3495 

งดออกเสยีง  - 0.0000 

บตัรเสยี  - ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง 
 

2)   นางภทัรียา  เบญจพลชยั 

  มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติแตง่ตัง้ นางภทัรียา  เบญจพลชยั เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีง 

มติท่ีประชมุ จํานวนเสยีง คิดเป็นร้อยละของเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 288,493,211 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย - 0.0000 

งดออกเสยีง - 0.0000 

  บตัรเสยี - ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง 

 

3)   นางสาวขวญัตา  มีสมพร เป็นผู้ ถือหุ้น จะไมน่บัรวมฐานเสยีง 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติแตง่ตัง้นางสาวขวญัตา  มีสมพร เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีง 

มติท่ีประชมุ จํานวนเสยีง คิดเป็นร้อยละของเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 287,694,903 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย - 0.0000 

งดออกเสยีง - 0.0000 

บตัรเสยี - ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง 

 

วาระที่ 7.2  พจิารณาและแต่งตัง้กรรมการใหม่ในตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย 

ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เน่ืองจากมีกรรมการอิสระท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าเป็น

กรรมการอิสระใหม ่ จึงขออนมุตัิท่ีประชมุพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระใหม่ในตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย 

ดงันี ้ 

 นางภทัรียา  เบญจพลชยั ตําแหนง่   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ววา่บคุคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่าง

เป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และบุคคลข้างต้นเป็นบุคคลผู้ ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมี
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ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และท่ีผ่านมาได้ปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ ท่ีมีคุณสมบตัิ

ครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 แต่งตัง้ นางภัทรียา        

เบญจพลชยั ท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เลอืกตัง้เป็นกรรมการใหมใ่นวาระท่ี 7.1 ในตําแหนง่กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ 

และผู้บริหาร แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามในวาระนี ้

เมื่อไม่มีข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้น   ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่ใน

ตําแหนง่กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

โดยในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติแต่งตัง้กรรมการใหม่ในตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร

ความเสีย่ง ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

มติท่ีประชมุ จํานวนเสยีง คิดเป็นร้อยละของเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 288,493,211 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย - 0.0000 

งดออกเสยีง - 0.0000 

บตัรเสยี - ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง 

ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหุ้นทุกท่าน ท่ีได้กรุณาให้ความร่วมมือในการเลือกตัง้

กรรมการทัง้ 2 วาระด้วยความเรียบร้อย และตอ่ไปเป็นวาระท่ี 7.3 ขออนญุาตผู้ ถือหุ้นเรียนเชิญกรรมการบริษัทฯ ทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้า

มาในท่ีประชมุอีกครัง้ 

 นางภทัรียา  เบญจพลชยั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  กลา่วดงันี ้ดิฉนัยินดี

เป็นอย่างมาก ท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ  เลือกดิฉนั เข้ามาเป็นกรรมการอิสระ ร่วมกับทีมคณุชูศกัดิ์ และคณุหญิงชฎา และทํางาน

ร่วมกบัผู้บริหารท่ีมีความสามารถและรู้จริงในธุรกิจ โดยจากท่ีฟังบรรยายเมื่อสกัครู่ ถือได้วา่ทกุทา่นมีความสามารถเป็นอยา่งมาก  

 ดิฉนัมัน่ใจวา่การทํางานของ ILINK ท่ีผา่นมา ได้ยดึหลกัของความถกูต้อง โปร่งใส และมุง่สูก่ารเติบโตท่ียัง่ยืน และหวงัเป็น

อยา่งยิ่งวา่จะเข้ามาช่วยกนั ร่วมทํางานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุของ ILINK  และกบัผู้ ถือหุ้น ทกุๆคน  ทกุๆฝ่าย และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

โดยรวม ทัง้นีก็้เพ่ือประโยชน์ของบริษัทเอง ของผู้ ถือหุ้น และของประเทศชาติ  

 

วาระที่ 7.3  กาํหนดอาํนาจกรรมการ 

ประธานได้มอบหมายให้คุณธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เลขานุการบริษัท แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เน่ืองจาก ดร. ชลิดา        

อนันตรัมพร กรรมการท่ีครบวาระออกจากตําแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์               

คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ดงันัน้ จึงต้องกําหนดวาระนีเ้พ่ือให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณากําหนดอํานาจ

กรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทยอ่ยไว้ ดงันี ้
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1) บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  “นายสมบตัิ อนนัตรัมพร หรือ นางชลดิา อนนัตรัมพร คนใดคน

หนึง่ลงลายมือช่ือ และประทบัตราสาํคญัของบริษัท” 

2) บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั “นายสมบตัิ อนนัตรัมพร หรือ นางชลดิา อนนัตรัมพร  หรือ 

      นายณฐันยั อนนัตรัมพร คนใดคนหนึง่ลงลายมือช่ือ และประทบัตราสาํคญัของบริษัท” 

3) บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากดั (มหาชน) “นายสมบตัิ อนนัตรัมพร หรือ นางชลดิา อนนัตรัมพร หรือ นายณฐันยั 

อนนัตรัมพร คนใดคนหนึง่ ลงลายมือช่ือ และประทบัตราสาํคญัของบริษัท” 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ 

และผู้บริหาร แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามในวาระนี ้

เมื่อไมม่ีข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้น   ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักํิาหนดอํานาจกรรมการ

ของ ดร. ชลดิา  อนนัตรัมพร เป็นกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทยอ่ย ตามท่ีเสนอข้างต้น 

โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิกําหนดอํานาจกรรมการของ ดร. ชลิดา  อนนัตรัมพร เป็นกรรมการผู้มีอํานาจ

กระทําการแทนบริษัทยอ่ย ตามท่ีเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

มติท่ีประชมุ จํานวนเสยีง คิดเป็นร้อยละของเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 288,493,211 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย - 0.0000 

งดออกเสยีง - 0.0000 

บตัรเสยี - ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง 

 

วาระที่ 8  พจิารณาและแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2563 

ประธานได้มอบหมายให้คณุชศูกัดิ์ ดิเรกวฒันชยั ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดําเนินการแทน 

คณุชูศกัดิ์ ดิเรกวฒันชยั ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์

เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ซึ่งเป็นสํานกังานสอบบญัชี เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยขอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา

และอนมุตัิการแตง่ตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชี และมีมติให้เสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้บคุคล

เป็นผู้สอบบญัชีและอนมุตัิคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ดงันี ้

วาระที่ 8.1  พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2563 จํานวน 3 ท่าน 

ดังนี ้

1)  นายพงทวี   รัตนะโกเศศ     (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 7795)  

 ได้รับอนมุตัิจากคะแนนเสียงข้างมาก ตัง้แต่ปี 2560 รวม 3 ปี และได้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ปี 2560,          

ปี 2561 และปี 2562 รวม 3 ปี หรือ 

 

 

2) นางสาวอมรรัตน์ เพ่ิมพนูวฒันาสขุ    (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4599)  
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     ได้รับอนมุตัิจากคะแนนเสยีงข้างมากของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบญัชีของ

บริษัทฯ ตัง้แตปี่ 2558 รวม 5 ปี และได้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ปี 2558 และปี 2559 รวม 2 ปี หรือ 

3) นายวิเชียร   ก่ิงมนตรี      (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3977) 

     ได้รับอนมุตัิจากคะแนนเสยีงข้างมากของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบญัชีของ

บริษัทฯ ตัง้แตปี่ 2558 รวม 5 ปี แตย่งัไมเ่คยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาก่อน 

ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ ทําการ

ตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบญัชีบริษัทฯ และผู้สอบบญัชีบริษัทฯ ย่อยนัน้ สงักดัสํานกังานสอบ

บญัชีเดียวกนั และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบี

เอเอส จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  เอบีเอเอส จํากดั แทนได้ โดยผู้มีรายนามข้างต้น

เป็นผู้สอบบญัชีท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้บริษัทท่ีเป็นสํานักงานบัญชีและผู้ สอบบญัชีตาม

รายช่ือท่ีเสนอข้างต้น  ไมม่ีความสมัพนัธ์ และ/หรือสว่นได้เสียระหว่างผู้สอบบญัชีกบับริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

 คุณชูศกัดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามต่างๆ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธาน 

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามในวาระนี ้

เมื่อไม่มีข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้น   ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี 

ประจําปี 2563  

โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิแต่งตัง้ นายพงทวี รัตนะโกเศศ และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพ่ิมพูนวฒันาสขุ 

และ/หรือ นายวิเชียร  ก่ิงมนตรี แหง่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2563 

ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

มติท่ีประชมุ จํานวนเสยีง คิดเป็นร้อยละของเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 288,493,211 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย - 0.0000 

งดออกเสยีง - 0.0000 

บตัรเสยี - ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง 

 

วาระที่  8.2  พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2563 เป็น     

จาํนวนเงนิ 3,805,000 บาท (สามล้านแปดแสนห้าพันบาทถ้วน) 

 คณุชศูกัดิ์ ดิเรกวฒันชยั ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่เห็นควรวา่ คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี

ดงักลา่วสมเหตสุมผลและเทียบเคียงได้กบับริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์ 
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 โดยข้อมลูเปรียบเทียบคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีในปีท่ีผา่นมาของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีดงันี ้

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ปี 2563 

(ปีท่ีเสนอ) 

คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ (บาท) 1,285,000 1,500,000 1,500,000 1,690,000 1,745,000 

คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย (บาท) 1,385,000 1,840,000 1,840,000 1,970,000 2,060,000 

รวม 2,670,000 3,340,000 3,340,000 3,660,000 3,805,000 

เพ่ิมขึน้ (%) 10.33 25.09% - 9.58% 3.96% 

คา่บริการอ่ืน ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

  นอกจากนี ้บริษัทท่ีเป็นสํานักงานบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอนัน้ ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือส่วนได้เสีย

ระหวา่งผู้สอบบญัชีกบับริษัทฯ/ บริษัทยอ่ย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

คณุชศูกัดิ์ ดิเรกวฒันชยั ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธาน 

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามในวาระนี ้

 เมื่อไม่มีข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้น   ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนผู้สอบ

บญัชี ประจําปี 2563 เป็นจํานวนเงิน 3,805,000 บาท (สามล้านแปดแสนห้าพนับาทถ้วน) 

โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชี ประจําปี 2563 เป็นจํานวนเงิน 3,805,000 บาท      

(สามล้านแปดแสนห้าพนับาทถ้วน)ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

มติท่ีประชมุ จํานวนเสยีง คิดเป็นร้อยละของเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 288,493,211 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย - 0.0000 

งดออกเสยีง - 0.0000 

บตัรเสยี - ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง 

 

วาระที่  9  พจิารณาและอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 

ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 กําหนดว่าห้ามมิให้บริษัท

จ่ายเงินหรือทรัพย์สนิอ่ืนใดให้แก่กรรมการ เว้นแตจ่่ายเป็นคา่ตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท 

 ข้อบงัคบับริษัท หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ ข้อ 16. กําหนดว่า กรรมการของบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบตัิ

หน้าท่ี อนัได้แก่ เงินเดือน เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้งโบนสั นัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกํากับดแูลกิจการ สรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ก่อนนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ  ซึ่งคณะกรรมการกํากบัดแูล

กิจการ สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีได้กําหนดไว้อยา่งละเอียดถ่ีถ้วน  โดยพิจารณาอตัรา ให้มีความ

เหมาะสมของคา่ตอบแทนกรรมการและกบัหน้าท่ี และความรับผิดชอบ โดยเทียบเคียงกบับริษัทจดทะเบียนอ่ืนๆ ในตลาดหลกัทรัพย์ 
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ซึง่อยูใ่นธุรกิจ/อตุสาหกรรมเดียวกนั  และสอดคล้องกบัผลประกอบการของบริษัท โดยจํานวนครัง้ของการประชมุของคณะกรรมการ

ในปีท่ีผา่นมา มีดงันี ้

การประชุม 
จาํนวนครัง้ของการ

ประชุม (ปี 2562) 

สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 1 

คณะกรรมการบริษัท 6 

คณะกรรมการตรวจสอบ 4 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 1 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ  สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน   3 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมขึน้เน่ืองจากการขยายตวัและความหลากหลายทาง

ธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบนัแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ, ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการกํากบั

ดแูลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะท่ีปรึกษาฯ ทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและผลประโยชน์อ่ืนใด ประจําปี 2563  โดยในปี 

2562 ท่ีผา่นมา บริษัทฯ มีคา่ตอบแทนกรรมการทัง้สิน้จํานวน 1,319,650 บาท โดยอตัราท่ีนําเสนอ แสดงตามตาราง ดงันี ้

ค่าตอบแทนของกรรมการ 

อัตราเดมิ (ต่อคน) อัตราใหม่       

ท่ีเสนอ 

2560 2561 2562 2563 

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ     

1. คณะกรรมการบริษัท/สามัญผู้ถือหุ้น     

-  ประธานกรรมการบริษัท 9,000 บาท/ครัง้ 9,000 บาท/ครัง้ 9,000 บาท/ครัง้ 9,000 บาท/ครัง้ 

-  กรรมการบริษัท ท่านละ 6,000 บาท/ครัง้ 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 9,000 บาท/ครัง้ 

-  กรรมการตรวจสอบ ทา่นละ 6,000 บาท/ครัง้ 6,000 บาท/ครัง้ 6,000 บาท/ครัง้ 6,000 บาท/ครัง้ 

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง     

-  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงฯ 5,000 บาท/ครัง้ 5,000 บาท/ครัง้ 5,000 บาท/ครัง้ 5,000 บาท/ครัง้ 

-  กรรมการบริหารความเส่ียง * 3,000 บาท/ครัง้ 3,000 บาท/ครัง้ 3,000 บาท/ครัง้ 3,000 บาท/ครัง้* 

4. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน 
    

-  ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาฯ   5,000 บาท/ครัง้ 5,000 บาท/ครัง้ 

-  กรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาฯ *   3,000 บาท/ครัง้ 3,000 บาท/ครัง้* 

5. ท่ีปรึกษาบริษัทและ/หรือประธานกรรมการ     

ท่ีปรึกษาฯ 3,500 บาท/ครัง้ 3,500 บาท/ครัง้ 3,500 บาท/ครัง้ 3,500 บาท/ครัง้ 

ค่าบําเหน็จประจาํปีกรรมการ     

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 ท่านละ 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี 

4. กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี 

ผลประโยชน์อ่ืนใด ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

       *ยกเว้น กรรมการ และอ่ืนๆท่ีเป็นพนกังานหรือผู้บริหารท่ีได้รับคา่ตอบแทนประจํา 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ 

และผู้บริหาร  แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามในวาระนี ้

เมื่อไมม่ีข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักํิาหนดคา่ตอบแทน

กรรมการประจําปี 2563 ให้มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 เป็นต้นไป  

โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 ตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน

ในวาระนี ้ดงันี ้

มติท่ีประชมุ จํานวนเสยีง คิดเป็นร้อยละของเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 288,493,211 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย - 0.0000 

งดออกเสยีง - 0.0000 

บตัรเสยี - ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง 

 

วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ ขอเรียนเชิญ ดร. ชลดิา อนนัตรัมพร นําเสนอกิจกรรมของมลูนิธิอินเตอร์ลิง้ค์ให้ใจ ซึง่

เป็นองค์กรท่ีทํากิจกรรม CSR ในปี 2562 ท่ีผา่นมา ตามสไลด์ดงัตอ่ไปนี ้

 

 



37 

 

 
 

 

 
 

 



38 

 

 
 

 

 
 

 



39 

 

 
 

 

 
 

 



40 

 

 
 

 

 
 



41 

 

 
 

 

 
 



42 

 

 
 

 

 
 



43 

 

 
 

 

 
 

 



44 

 

 
 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธานคณะกรรมการ

บริษัทฯ และผู้บริหาร ดงันี ้

คาํถามจาก Live ผ่านระบบ ZOOM  

คุณศุภสิทธ์ิ จิรเจริญยิ่ง เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่  4038167286 จํานวนหุ้น 6,550,000 หุ้น สอบถามมา            

8 คาํถาม ดังนี ้

คาํถามข้อ 1:  ความคืบหน้าโครงการ CC3 จะสง่มอบได้ตามกําหนดภายในเดือนสงิหาคม ปีนีห้รือไม ่ และมีประมาณ

การผลขาดทนุตลอดชว่งเวลาท่ีเหลอืของโครงการประมาณเทา่ไหร่ 

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า: ต้องเรียนวา่ โครงการ CC3 ปัจจบุนัผลงาน  90% กวา่ เกือบจะ 100% แล้ว คาดวา่ไม่

เกินเดือนกนัยายน 2563 สว่นเร่ืองผลขาดทนุ เท่าท่ีผมคยุกบัทกุฝ่ายแล้ว ก็ไม่มีปัญหาเร่ืองการขาดทนุแล้ว ตอนนีก็้อยากจะสร้าง

อนสุาวรีย์ อยา่งน้อยเราไปเรามา เราสามารถบอกได้เลยวา่ เรามีสว่นท่ีทําให้อาคาร Satellite  เกิดขึน้ เป็นความภาคภมูิใจ ก็ไม่ต้อง

กงัวลเร่ืองผลประกอบการขาดทนุ 

คาํถามข้อ 2:  ความคืบหน้าของโครงการ CC4 และแนวทางการรับรู้รายได้ 

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า:  โครงการ CC4  รถไฟเข้ามาทัง้หมด  6 ขบวน ซึง่ 1 ขบวนเทา่กบั 2 โบกี ้ขบวนแรกจะ

ถึงประเทศไทยในวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 ถึงในอโุมงค์ในวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2563 และขบวนสดุท้ายคาดว่าจะถึงประเทศไทย 

และก็ลงในอโุมงค์ภายในเดอืนตลุาคม ปี 2563 และโครงการทัง้หมดนา่จะมีความเป็นไปได้ท่ีจะเร่ิม operate  และมีความพร้อมท่ีจะ

เร่ิม operate และรับผู้ โดยสารได้จริงประมาณปลายเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 และก็ full stream หาก AOT ประกาศเปิดตึก Satellite 

terminal  คาดวา่นา่จะมีประกาศออกมาประมาณเดือนตลุาคม 2564 หรืออาจจะเป็นเดือนเมษายน 2565  

วิธีรับรู้รายได้ โครงการ CC4 จะรับรู้รายได้ตามขัน้ความสาํเร็จของงานท่ีสง่มอบ 
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คาํถามข้อ 3:  แนวโน้มยอดขายและอตัรากําไรขัน้ต้นของธุรกิจ Distribution ใน Q2 ท่ีนา่จะได้รับผลกระทบจาก COVID 

อยา่งมีนยัยะสาํคญัวา่เป็นอยา่งไร 

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า: ต้องเรียนว่าในสถานการณ์ COVID ธงของเราตัง้แต่วนัแรกท่ีเกิด COVID แล้ว ผม

บอกพนกังานทัง้หมด 1,500 กว่าคน ผมประชุมผ่านออนไลน์ ก็บอกว่าสถานการณ์ท่ีมนัเกิดขึน้ เราไม่สามารถจะทําอะไรกบัมนัได้ 

มนัเกิดแล้ว มนัต้องมีวนันงึท่ีมนัจะต้องหยดุ แตเ่ราจะต้องเดินไปข้างหน้า เพราะฉะนัน้ในสถานการณ์ COVID จะมีอยู่ 3 วิธีท่ีจะอยู่

กบัมนั ก็คือ 1. ยอมรับมนัอยา่งผู้แพ้  2. อยูก่บัมนัให้ได้  3. ชนะมนัให้ได้  และเน่ืองจากเราเป็นธุรกิจ เราจําเป็นท่ีจะต้องเลือกทางท่ี 

3 เพราะผมเช่ือวา่ทา่นผู้ ถือหุ้นทกุคนอยาก ให้เราชนะมนั นัน่หมายถึงวา่ในรายการท่ีมนัเกิด  อย่างไรมนัก็ต้องเกิด เศรษฐกิจมนัตก 

อยา่งไรมนัก็ต้องตก เพราะภาพใหญ่ แตทํ่าอยา่งไรให้เราไมต่ก คือเราต้องชนะมนั อนันีค้ือสิง่ท่ีเราขอร้องให้พนกังานทุกคนเดินสู้กนั

ให้ได้ และเราก็ทํางานหนกัตัง้แตว่นัแรกท่ีเกิดสถานการณ์ จนทกุวนันีเ้ราบอกว่าบ้านนีเ้ป็นบ้านท่ีปลอดภยั ให้ทกุคนทํางานหนกัขึน้

ในสถานการณ์อยา่งนี ้ผลประกอบการไตรมาส 1  ออกมาเป็น positive คือเทียบกนัปีท่ีแล้วดีกว่า  สว่นไตรมาส 2  เราตัง้ใจให้เป็น

อย่างนัน้ เพราะฉะนัน้ใน ธุรกิจDistribution ผมยังมั่นใจว่าเราเอาอยู่ แล้วตอนนีส้ถานการณ์มันหยุดแล้ว ถ้าเกิดเราทําได้             

นัน่หมายถึงว่า ไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 ผมคิดว่าเราชนะ COVID ได้ ในขณะท่ีคนอ่ืนประสบปัญหาหมด อนันีเ้ป็นทิศทาง และ

เป็นแนวทางของ ILINK  

คาํถามข้อ 4:  งาน Submarine cable เกาะปันหยี คาดวา่จะเร่ิมมีการรับรู้รายได้เมื่อไหร่ 

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า:  ต้องเรียนวา่ เราตัง้ใจจะทํางาน Submarine cable เพราะเรามีประสบการณ์ และท่ี

ผ่านมาเรามีงานประมูลอยู่ 2 งาน คือ งานเกาะปันหยี เราประมูลแล้วเราชนะราคา 100 กว่าล้าน กบัอีกงาน  คืองานเกาะสมุย 

มลูคา่ 1,200 กวา่ล้าน เราชนะราคาทัง้คู ่ปรากฏวา่ทัง้ 2 งานมีการเปลี่ยนแปลง มีการพลิกผนับางอย่างก็คือ มีการประกาศยกเลิก 

โดยบอกว่าคณุสมบตัิของเราไม่ครบ  และรายอ่ืนๆ ก็ไม่ครบ จึงมีการยกเลิก โดยมี 2 นยัยะ เกาะปันหยียกเลิก เราก็ทําอทุรณ์ไป 

เร่ืองนีถ้้าผมจําไม่ผิด เราประมลูไปเมื่อเดือนสิงหาคม ปีท่ีแล้ว โครงการเกิดเมื่อประมาณมกราคม และสิงหาคมประมลู ยืดเยือ้มา

จนกระทัง่หลงัสดุ เราเพ่ิงได้รับการประกาศวา่เร่ืองอทุรณ์ท่ีเราทําไป ฟังขึน้ เพราะฉะนัน้ตอนนีก้ารไฟฟ้ากําลงัแก้ไขระบบเพ่ือจะทํา

ให้เราเป็นผู้ชนะการประกวดราคา และเราจะได้ทํางานนี ้ถ้าเกิดเป็นอยา่งนี ้คาดวา่ ไตรมาส 3 เราคงได้เร่ิมทํางาน ระยะเวลาในการ

ทํางาน 1 ปี ในงานติดตัง้ Submarine งานนี ้ก็เป็นงานหนึ่งท่ีจะเข้ามา  เพราะว่าการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคตดัสินแล้ว  เรากําลงัรออีก     

1 งาน คืองานเกาะสมยุ 1,235 ล้าน ถ้าผมจําตวัเลขไมพ่ลาด ก็เป็นลกัษณะเดียวกนั เราก็อทุรณ์  ด้วยประเด็นเดียวกนั กําลงัรออยู่

วา่จะประกาศวา่อทุรณ์ของเราฟังขึน้ เมื่อไหร่ ยงัไง ก็ขอให้รออีกระยะ แตว่า่ความโชคดีของเราคือเราชนะการประกวดราคา ซึง่ราคา

ตํ่าสดุแล้ว เพราะฉะนัน้โดยความชอบธรรม ยงัไงเค้าก็ต้องให้งานเรา แต่ว่าเมื่อไหร่เท่านัน้เอง  เพราะฉะนัน้ตอนนี ้งานวิศวกรรม ก็

จะต้องมีเร่ืองของการอทุรณ์ตลอดเวลา คือพอประกาศผล ก็จะมีอทุรณ์ แล้วการอทุรณ์ ก็ต้องใช้เวลาสกัระยะหนึง่ 

คาํถามข้อ 5:  โครงการซือ้หุ้นคืนของบริษัท ตัง้เป้าซือ้หุ้นคืนทัง้สิน้ 40 ล้านหุ้น ภายในระยะเวลา 6 เดือน ปัจจุบนัผ่านไป 

2 เดือนแล้ว ซือ้หุ้นคืนไปทัง้สิน้ 3.5 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นไมถ่ึง 10% ของเป้าท่ีตัง้ไว้ อยากสอบถามวา่ บริษัทมีแนวทางการซือ้

หุ้นคืนอยา่งไรให้ได้ครบตามเป้าหมาย 

คุณวริษา อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า: สาํหรับเร่ืองการซือ้หุ้นคืน ทางบริษัทก็ยงัยืนยนัวา่เรามีนโยบายเดิม ก็คือการซือ้หุ้นคืน 

เรามีการทําทุกวนัอยู่แล้ว โดยท่ีเพ่ิมเติมก็คือปัจจุบนัเราได้ทํามาตลอดอยู่แล้ว ก็คือการให้ข้อมลู และมีการติดต่อ ทัง้นกัวิเคราะห์    

ทัง้กองทนุ กองทนุสถาบนั และอ่ืนๆ อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้ทกุท่านรับทราบข้อมลูท่ี real time มากท่ีสดุ รวมไปถึงเราก็จะมีการจดั 

Analyze meeting จดัเป็น e-meeting รวมไปถึง Road show ตา่งๆ ท่ีสามารถทําได้ในช่วง COVID เป็นออนไลน์ ซึ่งเราก็เช่ือว่าการ

ให้ข้อมลูท่ีอพัเดทอยา่งเป็นประจําอยา่ง real time จะทําให้นกัลงทนุ อาจจะมี volume ในการเทรดมากขึน้ ก็จะทําให้บริษัทสามารถ

ซือ้หุ้นคืนได้ตาม target ท่ีเราตัง้ไป 
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คาํถามข้อ 6:  เป้าหมายรายได้และกําไรในปี 2563 ท่ีนําเสนอในท่ีประชมุ นบัรวม unrealized gain และ unrealized lost 

ด้วยไหม หรือไมค่าํนงึถงึผลกระทบ COVID แล้วหรือยงั 

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า: ตวัเลขท่ีนําเสนอได้นําเอาผลกระทบ COVID เข้ามาพิจาณาแล้ว เรามองตวัเลขกําไร

เป็นตวัหลกั ทางบริษัทฯจดัทําประมาณการ  5 ปี ซึง่ได้จดัทําในชว่งท่ีกําลงัเกิดสถานการณ์ COVID และเราได้นําเอาสถานการณ์ 

COVID มาประเมินกลบั จึงเป็นตวัเลขท่ีเรามัน่ใจวา่เราจะทําได้มากกวา่นัน้ และ unrealized gain กบั unrealized loss ไมไ่ด้นํามา

กระทบ  

คาํถามข้อ 7:  สาํหรับธุรกิจเทเลคอม อยากทราบวา่เจรจา supplier ในการขอสว่นลดคา่เช่า เพ่ือบรรเทาและผลกระทบ 

COVID วา่เป็นอยา่งไรบ้าง 

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า: Supplier ท่ีมีต้นทนุ ท่ีเป็น on going ไมว่า่จะเป็นเร่ืองของคา่เช่า router คา่เช่าอ่ืนๆ  

เราเจรจาเป็น back to back ทัง้หมด เช่น ลกูค้าขอเลือ่น 3 เดือน เราก็เลือ่น 3 เดือน  / ลกูค้าไมจ่า่ย เราก็ขอ waive ซึง่ทกุคนเข้าใจ

สถานการณ์นีด้ี และก็ได้รับความร่วมมือจากทกุรายและทกุแบรนด์  

คาํถามข้อ 8:  คูแ่ขง่ INET มีแผนจะเอา Data Center ขายให้กอง REIT (หรือ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์) 

บริษัทมีแผนท่ีจะศกึษาเร่ืองนีห้รือไม ่

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า: นโยบายหลกัของเรา รอดวูา่ความสาํเร็จของเค้าเป็นอยา่งไร เค้าสามารถท่ีจะผลกัดนั

เร่ืองนีผ้า่นได้ ตวั Data Center ท่ีเรามีอยู ่เราก็เช่ือวา่ นา่จะพิจารณาเร่ืองกอง REIT (หรือ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์) ได้

เหมือนกนั แตว่า่เรายงัไมไ่ด้มองตวัเราเป็น pioneer ในเร่ืองนี ้เพราะวา่ระเบียบเอง หรือวา่ข้อกําหนด ข้อจํากดัตา่งๆ ในเร่ืองธุรกิจ 

Data Center ก็มีรายละเอียดอยูค่อ่นข้างมาก อนันีต้้องรอตามขา่ววา่ INET เป็นอยา่งไร แล้วเราคงมาอพัเดทวา่ในฝ่ังของเราเป็นยงัไง 

คุณอิรารมณ์ อนันต์ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง  สอบถาม 3 ข้อ ดังนี ้:  

1. ความคืบหน้า เร่ืองโครงการ Smart grid system ท่ีทํากบัการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค และโครงการ Internet of thing 

สาํหรับเมืองอจัฉริยะ ไปถึงไหนแล้ว  

2. เคร่ืองหมาย LINK มีระบวุา่หมดอายวุนัท่ี 21 มิถนุายน 2563 ตอนนีท้างบริษัทได้รับการตอ่อายหุรือยงั  

3. งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ระบวุ่าลกูค้ารายใหญ่ เป็นธุรกิจโทรคมนาคม  1 ราย และวิศวกรรม      

1 ราย คิดเป็นประมาณ 34% ขณะท่ีปี 2561 คิดเป็น 43% คืออยากทราบว่า ถ้ามีลกูค้ารายใหญ่ 1 รายท่ีมี size ใหญ่ขนาดนี ้      

มนัเป็นอปุสรรคกบับริษัทหรือเปลา่ ถ้าเราสญูเสยีลกูค้ารายนีไ้ป และจะมีวิธีการแก้ไขอยา่งไร 

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า:  

คําถามที่  1:  เร่ือง Internet of thing ต้องเรียนว่าเรามีงานอยู่ในสิ่งท่ีเราทําอยู่แล้ว อาจไม่ได้พดูออกมา เราทําเร่ืองของ 

Smart meter ซึง่ตอนนีเ้ราขึน้ทะเบียนไป 1 ตวัแล้ว และจะขอ มอก.  มิเตอร์ต่อไปในอนาคต  โดยเจ้าหน้าท่ีไม่ต้องเดินไปจดมิเตอร์

แล้ว ใช้วิธีผ่านระบบสื่อสาร เราเองมีทัง้ระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบสื่อสาร เรามี Distribution ตอนนีเ้รามองว่าการไฟฟ้าส่วน

ภมูิภาคจะต้องซือ้มิเตอร์จํานวนมาก เราจึงเร่ิมศกึษาเร่ืองนี ้ตอนนีเ้รามีมิเตอร์ท่ีได้ มอก. แล้ว จดทะเบียนเรียบร้อย แล้วเราเตรียมจะ

เอามิเตอร์ตวันีไ้ปทําให้เกิด  Value add ก็คือตวั Smart meter ไปพดูถึงตวั Smart grid แต่ตวันีม้นัยงัอยู่ในโปรเจค ซึ่งมนัยงัไม่เห็น

ผลโดยเร็ว เหมือนกบักรณีของ IMED เหมือนกนั มนัยงัไมเ่ห็นผลโดยเร็ว เราเลยไมอ่ยากจะเอามาพดู เพราะว่าพอเอามาพดู สื่อเอง

หรือใครก็ตาม เค้าก็จะถามเร่ืองนี ้พอถามเร่ืองนีพ้อมันยังไม่คืบหน้า ในหน้าข่าว มันกลายเป็นมีแต่ข่าวท่ีเรายังไม่ทํางาน 

เพราะฉะนัน้มนัมีบางอยา่งท่ีเราทํางาน แตเ่รายงัไมอ่ยากสือ่สาร ตวั smart grid มนัก็ยงัอยู่ pipe line เราเช่ือว่า วนัหนึ่งเรามีความ
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พร้อม เรามีทัง้มิเตอร์ มีทัง้บริษัทท่ีทําเทเลคอม เรามีตวั Distribution ท่ีมีลกูค้าอยู่ มนัจะเกิดประโยชน์ แต่ ณ วนันีเ้รากําลงัต่อ       

จ๊ิกซอว์ตวันีอ้ยู ่ 

คาํถามที่ 2:  เคร่ืองหมาย LINK ตอนนีไ้ด้ตอ่เรียบร้อยแล้ว   

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า:  

คาํถามที่ 3:  ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน หน้า 235 ข้อ 7 ท่ีแตกตา่งกนัก็คือ ในปี 2561 บริษัทยอ่ย มีงานจาก กสทช. 

ก็คืองาน USO เพียงแค ่1 งาน ก็คือ งานเน็ตชายขอบ   โดยในปี 2562 ท่ีอยูใ่น Annual Report ก็คือเรารับรู้ในสว่นของเน็ตชายขอบ

ด้วย แล้วก็เน็ตหา่งไกลด้วย ซึง่ก็ 1 งาน เทียบกบั 2 งาน ก็เลยทําให้สดัสว่นในสว่นนีท่ี้เป็นลกูค้ารายใหญ่มากขึน้ ในเชิงความเสี่ยง 

คําถามคือเราคิดว่า ลกูค้ารายใหญ่ในสว่นของบริษัทย่อยนีเ้ป็นความเสี่ยงหรือไม่ เราก็มองว่าโครงการนีเ้ป็นโครงการท่ีรัฐ กสทช. 

ออกเงินให้เดินสายไฟเบอร์ออฟติกไปยงัพืน้ท่ีห่างไกล และพืน้ท่ีชายขอบ ซึ่งอนันีก็้เป็นเงินรัฐบาล และรัฐจ่ายเงินไปอีก 5 ปี การ

ให้บริการ internet กบัพืน้ท่ีๆ เราให้บริการอยู่ เราก็เช่ือว่าใน 5 ปีนี ้รายได้หรือสญัญาท่ีเราเซ็นต์กบัลกูค้าแล้ว ก็คือ กสทช. ถือเป็น

รายได้ fix สว่นนีอ้าจจะต้องมาพิจารณาตอ่วา่หลงัจากหมดสญัญา  5 ปีแล้ว ถ้า กสทช ไม่ต่อสญัญา ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงในการ

พึง่พิงลกูค้ารายใหญ่ เรามองในมมุเทคโนโลยีวา่ความเสีย่งนี ้ประชาชนท่ีเราพยายามผลกัดนัให้เกิดความเท่าเทียมกนัในการเข้าถืง

อินเตอร์เน็ต ใน 5 ปีข้างหน้า ถ้าอยู่ๆ  จะไปตดัของเค้า แล้วไมใ่ห้เค้า ๆ ก็ขาดความเข้าถึงอยูด่ี เพราะฉะนัน้ผมเช่ือว่าโครงการนีม้นัมี

โอกาส หรือมีความเป็นไปได้ท่ีดําเนินการตอ่ ในเร่ืองของเงินท่ีรัฐจะสนบัสนนุมา เราเช่ือวา่รัฐเก็บเงินจากผู้ให้บริการ operator ไม่ว่า

จะเป็นมือถือ โทรศพัท์ อินเตอร์เน็ต ทกุราย 2% ในสว่นนี ้เป็นคา่ท่ีเรียกวา่ USO เอามาทําโครงการลกัษณะนี ้เพราะฉะนัน้ ถ้ามีการ

ใช้งานมือถือหลกัแสนล้าน รัฐก็มี 2% ตรงนีว้ิ่งเข้ารัฐทกุปี การจะจดัสรรเงินสว่นหนึ่งมาจ่ายในสว่นนี ้ผมเช่ือว่าน่าจะเป็นโครงการท่ี 

กสทช. น่าจะยงัทําต่อ อนันีก็้อยากให้ลองดเูป็นเทรน สว่นท่ีสองก็คือ ลกูค้ารายใหญ่ท่ีเกิดขึน้ ก็เช่นกนั ในปี 2561 เรามี AOT แค ่    

1 โปรเจค ก็คือโปรเจค CC3 ปี 2561 เราก็เซ็นแล้ว แต่ว่า progress ยงัไม่ค่อยมี ในปี 2562 เรามี AOT ทัง้ CC3 และมีงานเกิดขึน้

มาก ก็รวมถึง CC4 เพราะฉะนัน้ทัง้ 2 อนันีก็้เลยทําให้สดัสว่นของลกูค้า AOT ก็คือการท่าอากาศยานไทย ซึ่งถือว่าเป็นลกูค้าราย

ใหญ่ของอินเตอร์ลิง้ค์เพ่ิมสงูขึน้ ก็เลยทําให้ดเูป็นความเสีย่ง ความเสีย่งนีม้นัมาพร้อมกนัโครงการ โครงการ CC3 จะจบและหมดไป

พร้อมกันการส่งมอบงาน  โครงการ CC4 เมื่อเราสง่มอบเสร็จตามท่ีเราได้อพัเดทกนั คาดว่าจะประมาณปลายเดือนกุมภาพนัธ์ ปี 

2564  เราจะต้องอยูก่บัเค้าไปอีก 2 ปี ในการ operate รถไฟ ในการให้บริการรถไฟ ซึง่เราเช่ือว่าเราเป็นผู้ รู้เทคโนโลยี หลงัจากหมด

สญัญา operate รถไฟแล้ว 2 ปี เราก็เช่ือวา่มีโอกาสท่ีจะเป็นเราในการตอ่สญัญาในเร่ืองของการ operate รถไฟได้ ถ้าหากย้อนกลบั

ไปด ูBTS ซือ้รถไฟยี่ห้อซีเมนต์ทกุวนันีก็้ยงัจ้างซีเมนต์ operate อยู่ ผ่านมา 15 ปี สายสีชมพ ูสายสีทอง สายสีอะไรก็แล้วแต่ BTS ก็

ออกตวัเองเป็นผู้  operate รถไฟ แต่ว่าจ้าง sub ออกมาข้างนอก เราก็เช่ือว่า position เราเป็นตรงนัน้  BEM ก็จ้างซีเมนส์ในการ 

operate รถไฟเหมือนกนั เพราะเค้าซือ้กบัใคร เค้าจ้างคนนัน้ operate วนันีเ้ราคิดว่า AOT ไม่สามารถไปเซ็นต์ตรงกบัซีเมนต์ได้ เรา

เป็นผู้ นําเข้า ก็เสมือนวา่เราเป็นผู้  operate 2 ปีข้างหน้าหลงัจากแล้วเสร็จ ก็เสมือนกว่าเราน่าจะมีโอกาสและ potential  ในการท่ีจะ 

operate รถไฟตรงนีไ้ด้ไปในอนาคตข้างหน้า 

โดยการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 ไมม่ีการพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกเหนือจากท่ีมีการกําหนดเป็นวาระการประชมุ 
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เมื่อไมม่ีข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นอยา่งใดอีก ผมขอให้เจ้าหน้าท่ีบริษัทเก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนจากผู้ ถือ

หุ้น และขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุและให้ความเห็นตา่งๆ ด้วยดี โดยผมขอให้คาํมัน่วา่คณะกรรมการ

บริษัทฯ จะดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นอยา่งดีท่ีสดุ และขอปิดประชมุ ณ เวลา 17.39 น. 

 

 

 

       
(นายสมบตั ิ   อนนัตรัมพร) 

 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 

 

                
(นางธญัญรัตน์ เรืองบณัฑิต) 

เลขานกุารบริษัทและเลขานกุารท่ีประชมุ 
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