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ท่ี บช. 086/60/ปบ              ทะเบียนเลขท่ี บมจ. 0107547000222 

 
วนัท่ี 22 มีนาคม 2560 

 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 (ครัง้ท่ี 14) 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 (ครัง้ท่ี 13) วนัท่ี 27 เมษายน 2559 
  2. รายงานประจําปี 2559 

3. รายช่ือและประวติักรรมการท่ีได้รับการเสนอข่ือให้ดํารงตําแหน่งใหม ่
4. ข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
5. การออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนเสียง และแจ้งผลการนบัคะแนน 
6. รายละเอียดประวติักรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
7. หนงัสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. หนงัสือมอบฉนัทะตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด จํานวน 2 แบบ 
9. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ได้ประชมุร่วมกนัเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 
2560 และได้มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 14 ในวนัองัคารท่ี 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. (เร่ิมลงทะเบียน เวลา 
13.00 น.) ณ ห้องแกรนด์สวุรรณภมิู ชัน้ 7 อาคารอินเตอร์ลิง้ค์ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 48     
ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเหน็ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1   เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ข้อมลูประกอบ  เป็นวาระเพ่ือให้ประธานกลา่วโดยอิสระในสาระประโยชน์ตา่งๆ ท่ีผู้ ถือหุ้นควรทราบ 
 

วาระที่ 2   พจิารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 (ครัง้ที่ 13) ซึ่งประชุมเม่ือวันพุธที่                       
27 เมษายน 2559 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 (ครัง้ท่ี 13) เม่ือวนัพธุท่ี 27 เมษายน 2559 

แล้วเสร็จภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวง
พาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด  พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.interlink.co.th) แล้ว     
อีกทัง้ได้แนบสําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 (ครัง้ท่ี 13) มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม      
ลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2560 นี ้(ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี ) 
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 ความเหน็ของคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2559 (ครัง้ท่ี 13) ซึ่งประชุมเม่ือวันพุธท่ี              

27 เมษายน 2559  โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถกูต้อง ให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2560 รับรองรายงานการประชมุครัง้ดงักลา่ว  

 คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ   
มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
 
วาระที่ 3  พจิารณาและรับทราบรายงานกจิการ ประจาํปี 2559  

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  
บริษัทฯ ได้สรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญั ซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2559 (ตามสิ่งท่ีสง่

มาด้วย ลําดบัท่ี 2) ดงัปรากฏในรายงานประจําปี 2559  

ความเหน็คณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการ ประจําปี 2559 ซึ่งสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และการเปล่ียนแปลงท่ี

สําคญั ซึง่เกิดในรอบปี 2559 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

 คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 
มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
 

วาระที่ 4  พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจาํปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั ซึ่งกําหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัทํางบแสดงฐานะการเงิน 

และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จประจําปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทฯ และจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตก่อนเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติั 

ความเหน็คณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ 
และได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2559 
ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว (ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2) 

 คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 
มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
 



 

วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จาํนวน 55,461 หุ้น (หุ้นสามัญ 55,461 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ        
1 บาท) จากเดมิมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 362,479,447.00 บาท (หุ้นสามัญ 362,479,447.00 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 362,423,986.00 บาท (หุ้นสามัญ 362,423,986.00 หุ้น       
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุน          
จดทะเบียน 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  
สืบเน่ืองจากการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติให้มีการ

จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัท จํานวน 65,973,153 หุ้น ซึ่งผลจากการจ่ายหุ้นปันผลดงักล่าวจริง มีผู้ ถือหุ้น
ได้รับหุ้นปันผลทัง้สิน้ 65,971,778 หุ้น จึงยงัคงมีหุ้นเหลือสําหรับรองรับการจ่ายปันผลอีกจํานวน 1,375 หุ้น และจาก
การท่ีบริษัทฯ ได้ออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1 (“ILINK-W1”) จํานวนรวม
ทัง้สิน้ 14,997,238 หน่วย โดยมีกําหนดวันใช้สิทธิครัง้ท่ี 12 (ครัง้สุดท้าย) ในวนัท่ี 23 มิถุนายน 2559 เม่ือสิน้สุด
ช่วงเวลาท่ีใช้สทิธิแล้ว จงึยงัคงมีหุ้นเหลือ จํานวนทัง้สิน้ 54,086 หุ้น  

ดงันัน้จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการลดทนุจดทะเบียน จํานวน 55,461 หุ้น (หุ้นสามญั 55,461 หุ้น 
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) จากเดิมมีทนุจดทะเบียนจํานวน 362,479,447.00 บาท (หุ้นสามญั 362,479,447.00 หุ้น 
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่จํานวน 362,423,986.00 บาท (หุ้นสามญั 362,423,986.00 หุ้น 
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และแก้ไขหนงัสือหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.  

ความเหน็คณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 362,479,447.00 

บาท เป็น 362,423,986.00 บาท เน่ืองจากไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น โดยได้รับความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และแก้ไขหนงัสือหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ดงันี ้

“ข้อ .  ทนุจดทะเบียนจํานวน  362,423,986.00  บาท  ( สามร้อยหกสิบสองล้านส่ีแสนสองหม่ืนสาม 
       พนัเก้าร้อยแปดสบิหกบาท ) 

แบง่ออกเป็น                     362,423,986  หุ้น   ( สามร้อยหกสิบสองล้านส่ีแสนสองหม่ืนสาม 
     พนัเก้าร้อยแปดสบิหกหุ้น ) 

  มลูคา่หุ้นละ                                 1.00  บาท  ( หนึง่บาท ) 
  โดยแยกออกเป็น 

หุ้นสามญั                    362,423,986  หุ้น   ( สามร้อยหกสิบสองล้านส่ีแสนสองหม่ืนสาม 
      พนัเก้าร้อยแปดสบิหกหุ้น ) 

  หุ้นบริุมสทิธิ                                               -   หุ้น   (     -     ) 
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ทัง้นี ้ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 

 คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 
มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6  พจิารณาและอนุมัตจัิดสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2559 

   6.1 พจิารณาและอนุมัตจัิดสรรกาํไรสะสมยังไม่จัดสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 
  ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
    ภายใต้บทบญัญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรร
กําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสํารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา 
(ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่
สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ โดยสามารถคํานวณได้ดงันี ้

รายละเอียด ปี 2559 
1. ทนุจดทะเบียนเดิม 362,479,477.00 
2. ลดทนุจดทะเบียน 55,461.00 
3. ทุนจดทะเบียนใหม่ 362,423,986.00 
4. ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 36,242,398.60 
5. สํารองตามกฎหมาย ณ 31 ธนัวาคม 2558 34,816,666.26 
6. สาํรองตามกฎหมายท่ีต้องตัง้เพิ่มให้ครบ 1,425,732.34 
7. กําไรสทุธิประจําปี 169,861,109.07 
8. สาํรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2559 36,242,398.60 
9. สัดส่วนสาํรองตามกฎหมายต่อทุนจดทะเบียน (คดิเป็นร้อยละ) 10.00 

 
สํารองตามกฎหมายจํานวน 1,425,732.34 บาท ท่ีต้องจดัสรรเพ่ิมเติม โดยทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามบทบญัญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด    
พ.ศ. 2535 และบริษัทฯ ได้บนัทกึสํารองตามกฎหมายจํานวน 1,425,732.34 บาทแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ความเหน็คณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559  พิจารณาอนมุติัจดัสรรกําไรสะสมยงัไม่ได้

จดัสรรเป็นสํารองตามกฏหมายตามรายละเอียดข้างต้น 

 คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 
มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
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 6.2 พจิารณาและอนุมัตเิงนิปันผลประจาํปี 2559 

               ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงั

หกัภาษีเงินได้ และหกัสํารองตามกฎหมาย เว้นแตบ่ริษัทฯ มีความจําเป็นต้องใช้เงินเพ่ือการขยายกิจการ  
ทัง้นี ้ในปี 2559 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 169,861,109.07 บาท (หนึ่งร้อยหก

สิบเก้าล้านแปดแสนหกหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าบาทเจ็ดสตางค์) คิดเป็นกําไรต่อหุ้น 0.48 บาทต่อหุ้น สําหรับหุ้น
สามญัจํานวน 362,423,986 หุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 (ปี 2558: กําไรต่อหุ้น 0.68 บาทสําหรับหุ้นสามญั  
334,653,851 หุ้น) โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2559 ดังกล่าวเป็นสํารองตามกฎหมายจํานวน 
1,425,732.34 บาท ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายปันผลท่ีกําหนดไว้ของบริษัทฯ โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่าย
ปันผลในปีท่ีผา่นมาได้ดงันี ้

 
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงนิปันผล 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 
1. กําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

169,861,109.07 223,511,456.12 182,821,869.08 170,586,694.99 

2. จดัสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 1,425,732.34 11,175,572.81 9,141,093.45 4,500,000.00 
3. กําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะ
กิจการหลงัหกัสํารองตามกฎหมาย 

168,435,376.73 212,335,883.31 173,680,775.63 166,086,694.99 

4. จํานวนหุ้น ณ  ธนัวาคม  362,423,986.00 346,241,055 263,892,612 129,994,541 
5. ปันผลตอ่หุ้น (บาท:หุ้น) 0.20 0.26 0.27778 1.11112 
6. ปันผลจ่ายทัง้สิน้ 72.48 ล้านบาท 90.02 ล้านบาท 73.30 ล้านบาท 144.44 ล้านบาท 
7. สดัสว่นการจ่ายปันผลเทียบกบั
กําไรสทุธิ 

43.03 42.40 42.21 86.97 

 
ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุติัจ่ายปันผลประจําปี 255 
ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท จํานวน 362,423,986 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 72.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.03 
ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัสํารองตามกฎหมาย ซึง่ปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัรา
ท่ีกฏหมายกําหนด 

ทัง้นี  ้การจ่ายปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเฉพาะผู้ มีสิทธิได้รับปันผลตามข้อบังคับบริษัทฯ ตามท่ี
ปรากฏรายช่ือ ณ วนัประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 และปิดสมดุ
ทะเบียนรวบรวมรายช่ือเพ่ือสิทธิรับปันผลในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 โดยกําหนดวนัจ่ายปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 
2560 
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คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 
มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาและเลือกตัง้กรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ และกําหนดอํานาจ
กรรมการ 
 7.1  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ  

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 36 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 18 กําหนดให้กรรมการต้อง

ออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในอตัราหนึง่ในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมด ซึง่ใน
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้นีมี้กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

1.  นางเสาวนีย์  กมลบตุร  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 2.  นางชลดิา  อนนัตรัมพร กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

 3.  นางสาวขวญัตา มีสมพร  กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ สายงานธุรกิจจดัจําหน่าย 

ความเหน็คณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียได้หารือกนัอย่างกว้างขวาง รวมทัง้พิจารณาผลการ

ปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ีกรรมการ ซึ่งกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านในครัง้นี ้ได้
ปฏิบติังานในตําแหน่งหน้าท่ีในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบเสนอ
ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 ทา่น คือ 

1.  นางเสาวนีย์  กมลบตุร  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 2.  นางชลดิา  อนนัตรัมพร กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

 3.  นางสาวขวญัตา มีสมพร  กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ สายงานธุรกิจจดัจําหน่าย 

เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้ประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ข้อมลูการถือหุ้นสามญัในบริษัทฯ 
ข้อมลูการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอ่ืนๆ รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์
ของผู้ได้รับเสนอช่ือปรากฏในเอกสารรายช่ือและประวติัของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่งใหม่ (ตามสิ่ง
ท่ีสง่มาด้วยในลําดบัท่ี 3) 

 คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

7.2 พจิารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่ในตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ  

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
เน่ืองจากมีกรรมการอิสระท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่  จึงขอ

อนมุติัท่ีประชมุพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระใหมใ่นตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้
1.  นางเสาวนีย์  กมลบตุร  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
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ความเหน็คณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ เหน็วา่บคุคลข้างต้นเป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์

ในธุรกิจของบริษัทฯ และท่ีผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัทฯ ได้เป็นอย่าง และเป็นผู้ ท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากดั จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี แต่งตัง้ นางเสาวนีย์
  กมลบุตร ท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เลือกตัง้เป็นกรรมการใหม่ในวาระท่ี 7.1 ในตําแหน่งกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ  

 คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 
มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
  
 7.3 กาํหนดอาํนาจกรรมการ  

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
เน่ืองจากนางชลิดา อนันตรัมพร กรรมการท่ีครบวาระออกจากตําแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจ

กระทําการแทนบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  และขออนมุติัเพ่ิมช่ือ นายณฐันยั 
อนนัตรัมพร เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอน็เนอร์ย่ี จํากดั  

ดงันัน้ จึงต้องกําหนดวาระนีเ้พ่ือให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณากําหนดอํานาจกรรมการผู้ มีอํานาจกระทํา
การแทนบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยไว้ ดงันี ้
 1)  บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) “นายสมบติั อนนัตรัมพร หรือ นางชลิดา อนนัตรัมพร 
คนใดคนหนึง่ลงลายมือช่ือ และประทบัตราสําคญัของบริษัท” 
 2)  บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั “นายสมบติั อนนัตรัมพร หรือ นางชลิดา อนนัตรัมพร 
หรือ นายณฐันยั อนนัตรัมพร คนใดคนหนึง่ลงลายมือช่ือ และประทบัตราสําคญัของบริษัท” 
 3)  บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากดั (มหาชน) และบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จํากดั “นายสมบติั 
อนนัตรัมพร หรือ นางชลิดา อนนัตรัมพร หรือ นายณัฐนยั อนนัตรัมพร คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือช่ือ และประทบัตรา
สําคญัของบริษัท” 

ความเหน็คณะกรรมการ 
ด้วยกรรมการท่ีเสนอให้เลือกตัง้เข้าใหม่ ได้แก่ นางชลิดา อนนัตรัมพร เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจกระทําการแทน

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และนายณัฐนยั อนนัตรัมพร เป็นกรรมการผู้ มี
อํานาจกระทําการแทนบริษัทย่อย จึงเห็นควรให้กําหนดอํานาจกรรมการตามท่ีได้จดทะเบียนไว้กบักระทรวงพาณิชย์
ตามท่ีเสนอข้างต้น 

 คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 
มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
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วาระที่ 8 พจิารณาและแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2560 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
เพ่ือให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2560 

ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 

ความเหน็คณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ท่ี

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตัง้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดัซึ่งเป็นสํานกังานสอบ
บญัชี เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยขอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติัการแต่งตัง้บุคคลเป็นผู้สอบ
บญัชีและอนมุติัคา่สอบบญัชี ดงันี ้

 8.1  ขออนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2560 
1) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพนูวฒันาสขุ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4599)  
ได้รับอนมุติัจากคะแนนเสียงข้างมากของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตัง้แต่ปี 2558 รวม 2 ปี และได้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ตัง้แต่ปี 
2558 รวม 2 ปี หรือ 
2) นายพงทวี รัตนะโกเศศ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 7795)  
ได้รับเสนอช่ือให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ปี 2560 เป็นปีแรก  หรือ 
3) นายวิเชียร ก่ิงมนตรี (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3977) 
ได้รับอนมุติัจากคะแนนเสียงข้างมากของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ตัง้แตปี่ 2558 รวม 2 ปี แตย่งัไมเ่คยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาก่อน 

ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยให้คนใดคน
หนึ่งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักล่าว
ข้างต้นไมส่ามารถปฎิบติังานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืน
ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั แทนได้ โดยผู้ มีรายนามข้างต้นเป็นผู้สอบบญัชีท่ีมีคณุสมบติั
สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้ บริษัทท่ีเป็นสํานักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอ
ข้างต้นไมมี่ความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัทฯ/ผู้ ถือบริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

 8.2  ขออนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2560 เป็นจํานวนเงิน 3,340,000 บาท       
(สามล้านสามแสนสี่หม่ืนบาทถ้วน) ซึ่งมีอตัราการเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 25.09  จากปี 2559 ซึ่งการเพิ่มขึน้ของค่าสอบ
บญัชีดงักลา่วมีสาเหตมุาจากการเพ่ิมขึน้ของรายการทางธุรกิจ ท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเติบโตของกลุ่มบริษัท
อินเตอร์ลิง้ค์ 

 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรว่าค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีดงักล่าวสมเหตผุลและเทียบเคียงได้
กบับริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์ 
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นอกจากนี ้เหน็สมควรเสนอข้อมลูเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีในปีท่ีผา่นมาของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ดงัตอ่ไปนี ้
 ปี 2557     

 
ปี 2558      

 
ปี 2559     

 
ปี 2560      

(ปีที่เสนอ) 
คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ (บาท) 940,000 1,135,000 1,285,000 1,500,000 
คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย (บาท) 510,000 1,285, 1,385,000 1,840,000 

รวม 1,450,000 2,420,000 2,670,000 3,340,000 
เพิ่มขึน้ (%) 80.80 66.90 10.33 25.09% 
คา่บริการอ่ืน - - - - 

 คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 
มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2560 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบอย่าง

ละเอียด  โดยเทียบเคียงได้กบับริษัทจดทะเบียนอ่ืนๆ ในตลาดหลกัทรัพย์  ด้วยกนั และเพ่ือให้มีความโปร่งใสตามหลกั
บรรษัทภิบาล การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดต่างๆ สมควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุติั โดยเปรียบเทียบ
คา่ตอบแทนของกรรมการในปีท่ีผา่นมา 

ความเหน็คณะกรรมการ 
จากการพิจารณาถงึหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึน้เน่ืองจากการขยายตวั และความหลากหลายทางธุรกิจ

ของบริษัทฯ ในปัจจุบันแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติกําหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะท่ีปรึกษาฯ 
ประจําปี 2560 ตามตารางเปรียบเทียบ ดงันี ้

ค่าตอบแทนของกรรมการ                     อัตราเดมิ อัตราใหม่ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ    
1. คณะกรรมการบริษัท    

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

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

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง    
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 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* 
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4. ที่ปรึกษาบริษัทและ/หรือประธาน
กรรมการ 

   

ท่ีปรึกษาฯ 3,500 บาท/ครัง้ 3,500 บาท/ครัง้ 3,500 บาท/ครัง้* 
ค่าบาํเหน็จประจาํปีกรรมการ    
1. ประธานกรรมการบริษัท 105,875 บาท/ปี 105,875 บาท/ปี 105,875 บาท/ปี 
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ 105,875 บาท/ปี 105,875 บาท/ปี 105,875 บาท/ปี 
3. กรรมการบริษัท ทา่นละ 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี 
4. กรรมการตรวจสอบ ทา่นละ 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี 

           *ยกเว้น กรรมการ , อนกุรรมการและอ่ืนๆท่ีเป็นพนกังานหรือผู้บริหารท่ีได้รับคา่ตอบแทนประจํา 
ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 เป็นต้นไป จนกวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติ

เปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

            คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 
มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
 
วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 

(วัตถุประสงค์) 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
เน่ืองจาก วตัถปุระสงค์ในหนงัสือรับรองของบริษัทฯ “(21) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด” ขดัต่อการ

รับหุ้นสามญัเป็นหลกัทรัพย์ขึน้ทะเบียนบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET)  

   ความเหน็คณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุติัแก้ไขโดยยกเลิกวตัถปุระสงค์ข้อ 21“(21) 

ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด” และแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในข้อ 3 
(วตัถปุระสงค์) เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขวตัถปุระสงค์ดงักลา่วนีด้้วย 

 คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 
มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 วาระที่ 11 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
วาระนีกํ้าหนดไว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเร่ืองการดําเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ (ถ้ามี) ดังนัน้     

จะไมมี่การนําเสนอเร่ืองอ่ืนๆ ให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติั และไมมี่การลงมติใดๆ ในวาระนี ้

 

 



11 

ความเหน็คณะกรรมการ 
เห็นสมควรให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยในเร่ืองการดําเนินงานของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการได้ตอบ       

ข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นี ้บริษัทฯ กําหนดให้ผู้ มีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียน ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 มีสิทธิเข้าร่วมประชมุ    
ผู้ ถือหุ้น ซึง่เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) และกําหนดวนัท่ี 16 มีนาคม 2560 เป็นวนัปิดสมดุทะเบียน
เพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น  ประจําปี  2560 ทัง้นี เ้ป็นไปตามมาตรา  225ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ดงักล่าว ตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีระบุไว้
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกนั หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดงักล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน 
หรือ คณุชศูกัด์ิ ดิเรกวฒันชยั  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทน ตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือฉบบันี ้ทัง้นี ้เพ่ือให้การลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น
เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึน้ ใคร่ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดนําหนงัสือมอบฉนัทะท่ี
แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบบันี ้มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย พร้อมทัง้กรุณาเตรียมเอกสารหรือ
หลกัฐานเพ่ือแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการเอกสารท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือฉบบันี ้(ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย
ลําดบัท่ี 8 และ 9) 

กําหนดการตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ปรากฏตามตารางท้ายนี ้
กาํหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 

1. กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 15 มีนาคม 2560 
2.รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิด
สมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น สําหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น 

16 มีนาคม 2560 

3. กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 25 เมษายน 2560 
4. กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับปันผล 11 พฤษภาคม 2560 
5. รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิด
สมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น สําหรับการรับปันผล 

12 พฤษภาคม 2560 

6. กําหนดจ่ายปันผล 23 พฤษภาคม 2560 
 
 

 
       ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

.......................................................... 
     (นายสมบติั  อนนัตรัมพร) 

   ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 

ท่ี บช. 117/59/กก 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 (ครัง้ที่ 13) 

บริษัท อนิเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
 

วันเวลาการประชุม 
ประชุมในวันพุธท่ี  27 เมษายน  2559 เวลา  14.00 น . ณ  ห้องเจ้าพระยาบอลลูม  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค                

ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
 

นายสมบัต ิ อนันตรัมพร เป็นประธานท่ีประชมุ 
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่มีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 90 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 113,257,609 

หุ้น และท่ีมอบฉนัทะมาจํานวน 76 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 137,694,703 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้น ทัง้ท่ีมาด้วยตนเองและท่ีมอบฉนัทะ
มาเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้จํานวน 166 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 250,952,312 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.7725% ของจํานวนหุ้นท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดจํานวน 335,621,351 หุ้น เป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชมุเพ่ือพิจารณาเร่ือง
ตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระ 

ทัง้นี ้ประธานฯ ได้กล่าวแนะนํากรรมการบริษัทฯ เลขานุการบริษัทฯ นิติกรบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีจาก 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั และตวัแทนจากผู้สอบบญัชีจะมาร่วมทําหน้าท่ีเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน
เสียงแตล่ะวาระ เข้าร่วมในการประชมุสามญัประจําปี 2559 และสงัเกตการณ์ด้วย ดงันี ้
คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จํานวน 9 ทา่น 

1. นายสมบติั  อนนัตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
2. นางชลดิา  อนนัตรัมพร กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
3. นายณฐันยั  อนนัตรัมพร กรรมการและกรรมการผู้จดัการ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากดั (มหาชน) 
4. นายชศูกัดิ์  ดิเรกวฒันชยั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 5. พลเรือเอกอภิวฒัน์  ศรีวรรธนะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
      6. นางเสาวนีย์  กมลบตุร  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

7. นางสาวขวญัตา  มีสมพร  กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ(ธุรกิจจดัจําหน่าย) 
      8. นางเพญ็ศรี  จนัต๊ะคาด กรรมการและผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน 
      9. นางธญัญรัตน์ เทียมอดุมฤกษ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ(สายงานสนบัสนนุธุรกิจ)และ 

                                                         เลขานกุารบริษัท     
ผู้สังเกตการณ์จากบริษัท อนิเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จาํกัด (มหาชน) จํานวน 2 ทา่น 

1. นายปกรณ์ มาลากลุ ณ อยธุยา ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางสาวดาริกา แตงตรง  ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและเลขานกุาร บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม  

      จํากดั (มหาชน) 
นิตกิรบริษัทฯ จํานวน 1 ทา่น 
 1.  นายคณุากร ชยัวิรัตน์  นิติกรอาวโุส 
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ผู้บริหารของอนิเตอร์ลิง้ค์ที่เข้าร่วมประชุม เพิ่มเติมจํานวน 2 ทา่น 
                  1.  นายประภาส ลิม่กงัวาฬมงคล  ผู้ อํานวยการฝ่ายขายและการตลาด 
                  2.  นายอดิศกัดิ์ เองมหสัสกลุ  ผู้ อํานวยการฝ่ายวิศวกรรม และ 

   ผู้จดัการทัว่ไป บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอน็เนอร์ย่ี จํากดั 
ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทาํหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จํานวน 2 ทา่น 
                  1.  นายพงทวี รัตนะโกเศศ  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 
                  2.  นายวทญัญ ูก้องตระการกลุ  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 
อาสาพทิักษ์สทิธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเข้าร่วมประชุม จํานวน 1 ทา่น 
                  1.  นายสมพงษ์ ธรรมจินดา 

ประธานฯ มอบให้คณุธัญญรัตน์ เทียมอดุมฤกษ์  เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัการประชมุ และวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 37 และตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 102, 33 วรรค 2, 4, 5 และมาตรา 34 
กําหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระตา่ง ๆ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีถืออยู่และหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะ โดยถือว่า
หนึ่งหุ้นเท่ากบัหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของท่ีประชุมในกรณีปกติ ให้ถือคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุ และ
ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ 

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนัน้ ในกรณีท่ีท่านผู้ ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนใน
บตัรยืนยนัการลงคะแนนพร้อมทัง้ลงลายมือช่ือในบตัร และเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จะเก็บบตัรดงักล่าวเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วย และ   
งดออกเสียงเทา่นัน้ สว่นบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียงเหน็ด้วยจะเก็บพร้อมกนัทัง้หมดก่อนเสร็จสิน้การประชมุ 

การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วม
ประชุมในวาระนัน้ๆ และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ทัง้นีใ้นการพิจารณาคะแนนเสียงดงักล่าวจะคํานึงถึงการ
ลงคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะแสดงเจตนาไว้ตามหนงัสือมอบฉนัทะด้วย 

และเน่ืองจากการนบัคะแนนในแต่ละวาระจะนบัจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงในวาระนัน้ๆ จงึอาจมีผู้ ถือหุ้นและจํานวนคะแนนเสียงในแตล่ะวาระไมเ่ทา่กนั เน่ืองจากอาจมีผู้ ถือหุ้นบางท่านออกจากห้อง
ประชมุหรือเข้ามาเพิ่มเติม 

นอกจากนีป้ระธานฯ ได้แจ้งผู้ ถือหุ้นเพิ่มเติมว่าสําหรับรายละเอียดผลการนบัคะแนนของแต่ละวาระนัน้ จะรวบรวมผล
และแจ้งให้ท่ีประชมุทราบได้ภายหลงัจากเสร็จสิน้การลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากในบางเวลา การนบัคะแนนต้องใช้
เวลามากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ท่ีประชุมดําเนินการพิจารณาในวาระอ่ืนๆ ต่อไปก่อน เพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่าง
ตอ่เน่ือง และเม่ือเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจนบัคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งท่ีประชมุทราบรายละเอียดผลการนบัคะแนนทนัที 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่ามีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ซึง่ท่ีประชมุเห็นชอบกบัวิธีการออกเสียง
ลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามท่ีกลา่วข้างต้น ประธานฯ จึงได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระ
ตอ่ไป 
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วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1. ในปี 2558 ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในโอกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้แก่นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ จัดการใหญ่ และนางชลิดา อนันตรัมพร กรรมการผู้ จัดการ เพ่ือเชิญไปทอดถวายยังท่ีชุมนุมสงฆ์ ณ วัดตะพานหิน             
อ. ตะพานหิน จ. พิจิตร เม่ือวนัเสาร์ท่ี 7 พฤศจิกายน 2558 รวมปัจจยัท่ีถวายวดัจํานวน 2,180,655 บาท 

2. ขอแสดงความยินดีกบั ทา่นเสาวนีย์  กมลบตุร  ท่ีได้รับความไว้วางใจเป็น ประธานรุ่น วปอ. 2548 ตอ่อีกวาระ 
3. ขอแสดงความยินดีกับ คุณชลิดา อนันตรัมพร ท่ีได้รับคัดเลือกสตรีทํางานดีเด่น ประจําปี 2558 จากกรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงานและได้เข้าร่วมพิธีประทานโล่รางวลัและใบประกาศนียบตัร จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินดัดามาต ุไปเม่ือวนัองัคารท่ี 8 มีนาคม 2559 ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์บอลลมู ชัน้ 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชัน่ เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ ท่ีผา่นมา 

4. บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากัด (มหาชน) ได้ทําการย่ืนขออนุญาตออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ต่อคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ แล้วเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 ท่ีผา่นมา 

5. บริษัทฯ ได้จดังานเฉลิมฉลอง 30 ปี และเลีย้งขอบคณุลกูค้าโดยใช้ช่ืองาน “Carnival de Interlink : Thank You Party 
2016” เม่ือวนัเสาร์ท่ี 23 เมษายน 2559 ณ ห้องรอยลั จบูิล่ี ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีผู้ เข้าร่วมงาน 
1,250 คน (โดยเล่ือนกําหนดการจดังานจากเดิมท่ีคาดว่าจะจดัวนัเสาร์ท่ี 6 พฤษภาคม 2559 แต่ไปตรงกบัวนัหยดุยาว
พิเศษตอ่เน่ืองของทางราชการ) 

. คณุสมบติั อนนัตรัมพร ได้รับแต่งตัง้ให้เป็นประธานดําเนินงานโครงการ “คนดี ศรีอํานวยศิลป์” เน่ืองในโอกาสครบ 90 ปี 
การก่อตัง้โรงเรียนอํานวยศิลป์ โดยมีคณุอานนัท์ ปันยารชุน เป็นประธานคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ และมี ศ.ดร.อกุฤษ 
มงคลนาวิน และท่านดิเรก อิงคนันท์ (อดีตประธานศาลฎีกา) ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะมีพิธีแจกรางวัลใน       
วนัองัคารท่ี 24 พฤษภาคม 2559 นี ้

. คุณสมบัติ อนันตรัมพร จะได้เข้ารับพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม
ระดบัสงู” รุ่นท่ี 19 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคณุจาก สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช สยามมกฏุราชกมุาร 

 
วาระที่ 2 พจิารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 (ครัง้ที่ 12) ซึ่งประชุมเม่ือวันพุธที่  
  29 เมษายน 2558 

ประธานได้มอบให้คณุธญัญรัตน์ เทียมอดุมฤกษ์ เลขานกุารบริษัท แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า บริษัทฯ ได้จดัทํารายงาน
การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 (ครัง้ท่ี 12) ซึ่งประชุมเม่ือวนัพุธ ท่ี 29 เมษายน 2558 แล้วเสร็จภายใน 14 วนันับแต ่   
วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และได้สง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด
พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.interlink.co.th) แล้ว อีกทัง้ ได้แนบสําเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2558 (ครัง้ท่ี 12) ดงักลา่วล่วงหน้าพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการ
บนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้อง 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นดังกล่าว โดยวาระนีต้้องได้รับ
คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2558 ซึ่งประชุมเม่ือวันพุธท่ี           
29 เมษายน 2558 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

รับรอง จํานวน 255,620,767 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมรั่บรอง จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จํานวน 12 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
      

วาระที่ 3  พจิารณาและรับทราบรายงานกจิการ ประจาํปี 2558 
 ประธานฯ ได้รายงานกิจการของบริษัทฯ และพฒันาการท่ีสําคญัให้ท่ีประชมุทราบ ดงันี ้

3.1 ผลการดําเนินงาน (งบการเงินเฉพาะบริษัท) ประจําปี 2558 
- รายได้รวม 2,678.65 ล้านบาท เทียบกบัปี 2557 : 2,452.21 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ ร้อยละ 9.24 
- กําไรสทุธิรวม 223.51 ล้านบาท เทียบกบัปี 2557 : 182.82    ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 22.26 

3.2 ผลการดําเนินงาน (งบการเงินรวม) ประจําปี 2558 
- รายได้รวม 3,078.99 ล้านบาท เทียบกบัปี 2557 : 2,689.22 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 14.49 
- กําไรสทุธิรวม 266.45 ล้านบาท เทียบกบัปี 2557 : 211.36    ล้านบาท เพิ่มขึน้  ร้อยละ 26.06 

3.3 ฐานะทางการเงิน-งบการเงินเฉพาะบริษัท 
- สนิทรัพย์รวม 2,102.90 ล้านบาท เทียบกบัปี 2557 : 2,285.08 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 7.97 
- หนีส้นิรวม 356.39 ล้านบาท เทียบกบัปี 2557 : 826.34    ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 56.87 
- สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 1,746.50 ล้านบาท เทียบกบัปี 2557 : 1,458.74 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 19.73 

   3.4  ฐานะทางการเงิน-งบการเงินรวม 
- สนิทรัพย์รวม 3,449.85 ล้านบาท เทียบกบัปี 2557 : 3,408.43 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.22 
- หนีส้นิรวม 1,635.15 ล้านบาท เทียบกบัปี 2557 : 1,925.31 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 15.07 
- สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 1,814.70 ล้านบาท เทียบกบัปี 2557 : 1,483.12 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 22.36 

3.5 ผลตอบแทนรวม 
- Return on Equity 16.16 % เทียบกบัปี 2557 : 15.35 %  เพิ่มขึน้ 5.28 % 
- Return on Assets 7.77 % เทียบกบัปี 2557 : 7.54 %  เพิ่มขึน้ 3.05 % 

3.6 พฒันาการท่ีสําคญั ประจําปี 2558 
- เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 362,479,447 บาท โดยมีทนุจดทะเบียนและชําระแล้วทัง้สิน้ 335,621,351 บาท 

จากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นจํานวน 65,971,778 บาทและจากการใช้สทิธิของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้        
หุ้นของบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี  (“ILINK-W1”) ในระหวา่งปี 

- 19 สงิหาคม 2558 บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั(มหาชน)  เติบโตและได้ย้ายจากตลาด 
 หลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (Mai) เข้าไปซือ้-ขาย ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) 
- 11 พฤษภาคม 2558  ดําเนินการแปรสภาพบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็น 
     บริษัทยอ่ย เป็นบริษัทจํากดัมหาชน ภายใต้ช่ือบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากดั (มหาชน)  
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 

โดยข้อมลูท่ีกลา่วมาทัง้หมด แสดงอยู่ในรายงานประจําปี 2558 (Annual Report) ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือ
เชิญประชมุแล้ว  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามต่างๆ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการ
บริษัทฯ และผู้บริหารดงันี ้

1) คณุวีระ  ไชยมโนวงศ์  ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า ธุรกิจวิศวกรรมโครงการ ณ ปัจจบุนัมีงานท่ีรองรับ หรือรายได้อยู่เท่าไหร่
และในปีนีง้านวิศวกรรมโครงการท่ีมีโอกาสจะได้เข้าร่วมงานหรือเข้าร่วมการประมลูมีมากน้อยแคไ่หน 

      คณุสมบติั อนนัตรัมพร ชีแ้จงวา่งานท่ีรองรับเหลือรับรู้รายได้น้อยมาก แตมี่งานใหมไ่ด้แก่  
1.  โครงการ Submarine Cable ซึง่ทางบริษัทฯคาดการณ์ว่าจะมีการประมลูทัง้หมด 3 งาน มลูค่าประมาณ 5,000 

ล้านบาทในปีนี ้
2.  โครงการ Underground Cable ซึง่เป็นงานท่ีการไฟฟ้านครหลวงจะเอาสายไฟฟ้าลงดิน เพ่ือสร้างทศันียภาพใน

ภาพของการท่องเท่ียวให้ดีขึน้ มลูค่างาน 10,000 ล้านบาท  ซึง่กําลงัเปิดประมลูบางสว่นและทางบริษัทได้ร่วม
ย่ืนซองประมลู โดยมีผู้ เข้าร่วมประมลูทัง้หมด 6 ราย  

3.  โครงการ Transmission Line ของการไฟฟ้าภมิูภาค ซึง่ปีท่ีแล้วมีการเปิดประมลู แต่มีการเล่ือนกําหนดออกไป
ก่อน โดยจะมีการประกวดราคาใหมอี่กครัง้ในปีนี ้ คาดวา่ไตรมาส 2 น่าจะประมลูใหมไ่ด้  

)  คณุวีระ ไชยมโนวงศ์  ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ธุรกิจสายสญัญาณ ท่านมีคู่สญัญา Distributor ของย่ีห้อ LINK 
ซึง่สญัญาสิน้สดุ 30 ธนัวาคม 2559 และ  AMP สญัญาจะหมด 30 กนัยายน 2559 จะได้รับการตอ่สญัญาหรือไม ่

คณุสมบติั อนนัตรัมพร ชีแ้จงว่า  สญัญาของ AMP จะมีการต่อสญัญาแบบปีต่อปีและสญัญาของ LINK จะมีการต่อ
สญัญาทกุๆ 3 ปี ซึ่งเป็นอย่างนีม้าโดยตลอด ไม่ใช่เร่ืองท่ีน่ากงัวลแต่อย่างใด อีกทัง้ในส่วนของ LINK   ทางบริษัทฯได้มีการ          
จดเคร่ืองหมายการค้าในประเทศไทย ไว้เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงจากการไม่ต่อสญัญาและในขณะนีเ้รากําลงัเจรจากบั LINK เพ่ือจะ
ขอตัง้สํานักงานตัวแทนในประเทศไทยเพ่ือขยายตลาดไปภูมิภาคนีอ้ย่างจริงจัง   ถ้าการเจรจาสําเร็จจะช่วยให้การรุกตลาดได้
คลอ่งตวัขึน้ และจะทําให้เราบกุประเทศเพ่ือนบ้านได้มากขึน้ 

3)  คณุวีระ ไชยมโนวงศ์  ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มอีกว่า ธุรกิจสายสญัญาณในปีท่ีผ่านมามีรายได้ 1,900 ล้านบาท ถ้าเราดู
ในธุรกิจสายสญัญาณจะมีผลิตภณัฑ์อีกหนึ่งผลิตภณัฑ์ท่ีเราไม่เคยพดูถึงเลย   คือ 19” Germany Export Rack  อยากถามว่า
รายได้จากผลติภณัฑ์ตวันีเ้ป็นอยา่งไรบ้าง มีนยัสําคญักบัรายได้รวมของบริษัทหรือไม ่และการเติบโตมนัมีการเติบโตหรือไหม  

คณุสมบติั อนนัตรัมพร ชีแ้จงว่า ผลิตภณัฑ์ท่ีเราเรียกว่า 19” Germany Export Rack เป็นผลิตภณัฑ์หนึ่งท่ีเราผลิตขาย
ในประเทศและส่งออกด้วย เป็นอีกหนึ่งผลิตภณัฑ์ ในธุรกิจสายสญัญาณ ท่ีรวมเรียกว่า Cabling  มีสดัส่วนรายได้ต่อปีประมาณ 
200 - 300 ล้านบาท และถือวา่มีนยัสําคญั  แตถื่อเป็นผลติภณัฑ์หนึง่ของสายสญัญาณ  จงึไมแ่ยกออกมาแสดงรายได้ตา่งหาก 

4)  คณุวีระ ไชยมโนวงศ์    ผู้ ถือหุ้น สอบถามอีกว่า สงสยัว่าธุรกิจสายสญัญาณเติบโตได้อย่างไร ในการขายสายสญัญา
หลกัๆก็คือสาย LAN ท่านประธานเป็นคนแรกท่ีได้นําสายสญัญาณเข้ามาในประเทศไทย ทาง MicroSoft เองในปีนีร้ายได้ลดลง  
Window ขายได้น้อยลง เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ในปีท่ีผา่นมาคอมพิวเตอร์ขายได้ลดลง แตธุ่รกิจสายสญัญาณทําไมถงึเติบโตได้ 

  คณุสมบติั อนนัตรัมพร ชีแ้จงว่า การเติบโตของธุรกิจสายสญัญาณ ต้องชีแ้จงว่าสายสญัญาณไม่ได้มีเฉพาะสาย LAN 
ยงัรวมสายไฟเบอร์ออฟติก สายโทรศพัท์ สายกล้องวงจรปิด แต่การพฒันาเทคโนโลยี Wireless ท่ีเกิดขึน้ทุกวนันีต้้องอาศัย
สายสญัญาณ โดยต้องผ่านสาย Fiber Optic ซึง่ก็ต้องมาซือ้กบัทางบริษัทฯ และเพ่ือให้การใช้งานโทรศพัท์มือถือมีประสิทธิภาพ ผู้
ให้บริการโทรศพัท์มือถือจําเป็นต้องมีเสาเล็กๆมาตัง้ไว้ตามถนน และเสาเล็กๆเหล่านัน้ต้องเช่ือมกับเสาใหญ่โดยเช่ือมผ่านสาย 
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LAN ดงัจะพบว่าบริษัทฯมี Order ขายให้บริษัท Mobile Operator เพ่ือไปตัง้ Sub Antenna ปีๆหนึ่ง  บริษัทฯ ขายสาย LAN ได้
เป็น  1,000,000 เมตร และรัฐบาลท่านประยทุธ์ซึง่ได้รับเงินจากการประมลู 4 G ประมาณแสนกว่าล้าน  ท่านฯก็มีนโยบายท่ีจะ
ลงทนุเพ่ือให้หมู่บ้านมีโอกาสเข้าถึงอินเตอร์เน็ต โดยให้งบประมาณ 20,000 ล้านบาทเพ่ือให้กระทรวงไอซีที ไปลงทนุอินเตอร์เน็ต
แห่งชาติ เพ่ือเดินสาย Fiber Optic ไปทกุหมู่บ้าน  ซึ่งบริษัทฯ น่าจะมีโอกาสท่ีจะได้รับประโยชน์จากงานนี ้เพราะปีท่ีแล้วเราก็ได้
ขายสาย Fiber Opticให้แก่ TOT ไป 300-400 ล้านบาท 

คณุชศูกัดิ์ ดิเรกวฒันชยั  ชีแ้จงวา่ จากท่ีคณุวีระพดูวา่ บริษัทฯ มีการเติบโตและมีกําไรมาโดยตลอดตัง้แต่ก่อตัง้มา ผมคิด
ว่ามีน้อยบริษัทท่ีทําได้ ผมคิดว่าเป็นกลยทุธ์ท่ีทางคณุสมบติัได้ตัง้ไว้แล้วว่า บริษัทฯ เราจะแบ่งธุรกิจเป็น 2 ส่วน คือ สว่น ท่ีเป็น 
Day to Day ในส่วนนีม้นัจะค่อยๆขยบัไป ไม่วบูวาบ มีหลายบริษัทท่ีพยายามอย่างนีแ้ต่ไมส่ามารถทําลกัษณะนีไ้ด้ น่าจะเป็น
เพราะฝ่ายขายไม่สามารถทํายอดขายให้โตได้ตลอดเวลา หรือไม่งานวิศวกรรมบางปีประมลูได้บางปีไม่ได้บ้าง ถ้าท่านผู้ ถือหุ้นไปดู
บริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ทา่นจะเหน็วา่บางปีก็ขาดทนุ แตอ่ยา่งบริษัทอินเตอร์ลิง้ค์เอง ตัง้แตเ่ปิดดําเนินงานมามีกําไรมาตลอด ปีนี ้
ถ้าการประมลูงานของวิศวกรรมสําเร็จ ก็จะเหน็ก้าวกระโดดท่ีมากขึน้  

5)  คณุธนะศกัดิ์   ผู้ ถือหุ้น ซกัถามวา่ มีการ Issue Interlink Warrant จดุประสงค์ของ warrant คืออะไร 
คณุสมบติั อนนัตรัมพร ชีแ้จงว่า ในส่วนของ Warrant ออกมาเม่ือ 3 ปีท่ีแล้ว ซึ่งเป็นการเพิ่มทนุ เพ่ือนําไปลงทนุใน 

Interlink Telecom  

6)  คณุธนะศกัดิ์  ผู้ ถือหุ้น ซกัถามวา่ยทุธศาสตร์การไปตา่งประเทศของบริษัทฯ ตอนนีมี้การเปิด AEC หลายๆประเทศก็มี
การใช้สายสญัญาณเพิ่มขึน้ ยทุธศาสตร์เป็นอยา่งไร 

คณุสมบติั อนนัตรัมพร ชีแ้จงวา่ การไปตา่งประเทศ เรารุก CLMV หนกั และจากวิสยัทศัน์ท่ีชดัเจนของบริษัท เราตัง้ใจจะ
เป็นบริษัทท่ีนําเข้าและจําหน่ายสายสญัญาณท่ีใหญ่ท่ีสดุในอาเซียน  

7)  คณุธนะศกัด์ิ ผู้ ถือหุ้น  สอบถามว่า ทราบว่า Interlink มี Exclusive ของ LINK ไปอินโดไชน่าหรือไม่ แล้วถ้ามี             
มีประเทศอะไรบ้าง และมีสทิธ์ิให้กบัคนอ่ืนหรือไม ่

คณุสมบติั อนนัตรัมพร ชีแ้จงวา่ เราเป็น Exclusive ของ LINK ในอาเซียน เม่ือ 20 ปีท่ีแล้ว  

เม่ือไม่มีข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
รับทราบรายงานกิจการ ประจําปี 2558 
มตทิี่ประชุม    ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานกิจการ ประจําปี 2558 ตามท่ีเสนอข้างต้น 
 
วาระที่ 4  พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจาํปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 ซึ่งกําหนดให้
บริษัทฯ ต้องจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี สิน้สุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทท่ีผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว และเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุติั คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจําปี 2558 ซึ่งได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ทราบลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะ และข้อซกัถามตา่งๆ โดยในวาระนีไ้มมี่การซกัถามจากผู้ ถือหุ้นแต่
อยา่งใด  

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
ประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ
และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
มติที่ประชุม   ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี สิน้สุดวันท่ี            
31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระนี ้ดงันี ้

เหน็ด้วย จํานวน 256,136,284 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จํานวน 12 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
วาระที่ 5  พจิารณาและอนุมัตจัิดสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2558 
วาระที่ 5.1  พจิารณาและอนุมัตจัิดสรรกาํไรสะสมยังไม่จัดสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบว่า ภายใต้บทบญัญัติของมาตรา  แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั 
พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่ากว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมาย
ดงักลา่วไมส่ามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ 
 เน่ืองจากในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 289,983,558 บาทเป็น 362,479,447 บาท 
ดงันัน้ จงึจําเป็นต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี 2558 เป็นสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติม ดงันี ้

รายละเอียด ปี 2558 
1. ทนุจดทะเบียน 362,479,447.00 
2. ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 36,247,944.70 
3. สํารองตามกฎหมาย ณ 31 ธนัวาคม 2557 23,641,093.45 
4. สาํรองตามกฎหมายท่ีต้องตัง้เพิ่มให้ครบ 12,606,851.25 
5. กําไรสทุธิประจําปี 223,511,456.12 
6. สาํรองตามกฎหมายขัน้ตํ่าที่ต้องกันจากกาํไรสุทธิประจาํปีในอัตราร้อยละ 5 11,175,572.81 
7. สาํรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2558 34,816,666.26 
8. สดัสว่นสํารองตามกฎหมายตอ่ทนุจดทะเบียน 9.61 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามต่างๆ โดยในวาระนีไ้ม่มีการซกัถามจากผู้ ถือหุ้น
แตอ่ยา่งใด  
 ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสะสมยังไม่จัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย ตาม
รายละเอียดข้างต้น โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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มตทิี่ประชุม   ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัจดัสรรกําไรสะสมยงัไมจ่ดัสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
ดงันี ้

เหน็ด้วย จํานวน 256,129,284 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9973 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จํานวน 7,012 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0027 

 
วาระที่ 5.2    พจิารณาและอนุมัตเิงนิปันผลประจาํปี 2558 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไร
สทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงินได้ และหกัสํารองตามกฎหมาย เว้นแต่บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องใช้เงินเพ่ือการ
ขยายกิจการ  

 ทัง้นี ้ในปี 2558 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 223,511,456.12 บาท (สองร้อยย่ีสิบสาม
ล้านห้าแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพนัส่ีร้อยห้าสิบหกบาทสิบสองสตางค์) คิดเป็นกําไรต่อหุ้น 0.68 บาทต่อหุ้น สําหรับหุ้นสามญัจํานวน 
334,653,851 หุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (ปี 2557: กําไรตอ่หุ้น 0.56 บาทสําหรับหุ้นสามญั 261,048,952 หุ้น) โดยบริษัทฯ ได้
จดัสรรกําไรสทุธิประจําปี 2558 ดงักลา่วเป็นสํารองตามกฎหมายจํานวน 11,175,572.81 บาท ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายการจ่าย
ปันผลท่ีกําหนดไว้ของบริษัทฯ โดยสามารถเปรียบเทียบการจา่ยปันผลในปีท่ีผา่นมาได้ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
1. กําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ(บาท) 118,371,146.00 170,586,695.99 182,821,869.08 223,511,456.12 
2. จดัสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย (บาท)  - 4,500,000.00 9,141,093.45 11,175,572.81 
3. กําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ           
หลงัหกัสํารองตามกฎหมาย (บาท) 

118,371,146.00 166,086,695.99 173,680,776.63.00 212,335,883.31 

4. จํานวน (หุ้น) ณ 31 มีนาคม 2559 109,994,541 129,994,841 263,892,612 346,241,055 
5.  ปันผลตอ่หุ้น (บาท:หุ้น) 0.44 1.11112 0.27778 0.26 
6. ปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 48.40 ล้านบาท 144.44 ล้านบาท 72.52 ล้านบาท 90.02 ล้านบาท 
7. สดัสว่นการจ่ายปันผลเทียบกบักําไรสทุธิ  
(ร้อยละ) 

40.89 86.97 42.21 42.40 

 

 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจําปี 2558           
ในอตัราหุ้นละ 0.26 บาท สําหรับหุ้นสามญัชําระแล้วเต็มมลูค่าจํานวน 346,241,055 หุ้น รวมเป็นมลูค่าปันผลทัง้สิน้ไม่เกิน 90.02 
ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 42.40 ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงินได้ และหกัสํารองตามกฎหมาย ซึ่ง
ปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายกําหนด 

 ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัเงินปันผล 2558 เพ่ือจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทฯ มีกําหนดจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามท่ีปรากฎรายช่ือ ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ มีสิทธิรับเงินปันผล 
ในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2559 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายช่ือเพ่ือสิทธิรับปันผลในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2559 โดยกําหนด        
วนัจ่ายปันผลในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2559 
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หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามต่างๆ โดยในวาระนีไ้ม่มีการซกัถาม
จากผู้ ถือหุ้นแตอ่ยา่งใด  

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรประจําปี 2558 เพ่ือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน
อตัราหุ้นละ 0.26 บาท ตามรายละเอียดท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอข้างต้น โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของ
จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
มตทิี่ประชุม   ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัเงินปันผล ประจําปี 2558 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

เหน็ด้วย จํานวน 256,136,284 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จํานวน 12 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
      

วาระที่ 6 พจิารณาและเลือกตัง้กรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ และกาํหนดอาํนาจกรรมการ 
วาระที่ 6.1 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ   

 ประธานฯได้เชิญกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย (นายณัฐนัย อนันตรัมพร พลเรือเอกอภิวฒัน์ ศรีวรรธนะ และนางธัญญรัตน์ 
เทียมอดุมฤกษ์ ) ออกไปรอด้านนอกประชมุ พร้อมทัง้ชีแ้จงรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ดงันี ้

 ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชน จํากดั มาตรา 36 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 18 กําหนดให้กรรมการต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในอตัราหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งในการประชมุสามญั    
ผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้นีมี้กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้
 1. นายณฐันยั  อนนัตรัมพร กรรมการและกรรมการผู้จดัการ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม  
      จํากดั (มหาชน) 
 2. พลเรือเอกอภิวฒัน์ ศรีวรรธนะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 3. นางธญัญรัตน์ เทียมอดุมฤกษ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ (สายงานสนบัสนนุธุรกิจ) 
 หมายเหตุ  ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ แทนพลเอกภานุมาต สีวะรา ซึ่งได้ถึงแก่กรรม ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2558 เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2558 ซึง่วาระของกรรมการอิสระเดิม คือ รอบปีปฏิทินปี 2556 – 2558 

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ไมร่วมกรรมการผู้ มีสว่นได้เสียได้หารือกนัอยา่งกว้างขวาง รวมทัง้พิจารณาผลการ 
ปฏิบติังานในตําแหน่งหน้าท่ีกรรมการซึ่งกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านในครัง้นีไ้ด้ปฏิบติังานใน
ตําแหน่งหน้าท่ีในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา รวมทัง้มีคณุสมบติัครบถ้วนตามท่ีพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน มาตรา 
68 กําหนดไว้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เหน็ชอบเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีครบกําหนดออก
จากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ทา่น  กลบัเข้าเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงันี ้
 1. นายณฐันยั  อนนัตรัมพร  
 2. พลเรือเอกอภิวฒัน์ ศรีวรรธนะ  
 3. นางธญัญรัตน์ เทียมอดุมฤกษ์  

ทัง้นี ้บคุคลดงักลา่วล้วนแต่เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และท่ีผ่านมา
ได้ปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้เป็นอยา่งดี และเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากดั 
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โดยประวติัของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ข้อมลูการถือหุ้นสามญัในบริษัทฯ ข้อมลูการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือ
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอ่ืน ๆ รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ ได้รับเสนอช่ือปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยใน
ลําดบัท่ี 3 ของหนงัสือเชิญประชมุ 

เม่ือไม่มีข้อซกัถามอย่างใด ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออก 
ทัง้ 3 ท่าน โดยในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ซึง่จะลงคะแนนเสียงทีละทา่น 
มติที่ประชุม   ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตาม
วาระกลบัเข้าเป็นกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี ้โดยกรรมการท่ีถกูเสนอช่ือและเป็นผู้ ถือหุ้นอยูด้่วย ไมน่บัรวมฐานเสียง ดงันี ้

1)   นายณฐันยั อนนัตรัมพร 
เหน็ด้วย จํานวน 253,826,326 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9961 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จํานวน 10,012 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0039 

 2)   พลเรือเอกอภิวฒัน์  ศรีวรรธนะ 
เหน็ด้วย จํานวน 256,133,286 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9988 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จํานวน 3,012 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0012 

3)   นางธญัญรัตน์ เทียมอดุมฤกษ์ 
เหน็ด้วย จํานวน 256,151,286 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9961 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จํานวน 10,012 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0039 

วาระที่ 6.2 พจิารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่ในตาํแหน่งกรรมการการตรวจสอบ 
 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า เน่ืองจากมีกรรมการอิสระท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าเป็น
กรรมการใหม ่จงึขออนมุติัท่ีประชมุพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระใหมใ่นตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้
 1. พลเรือเอกอภิวฒัน์ ศรีวรรธนะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบคุคลข้างต้นเป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์
ในธุรกิจของบริษัทฯ และท่ีผ่านมาได้ปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วน
ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากดั จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น แต่งตัง้ พลเรือเอกอภิวฒัน์ ศรีวรรธนะ ท่ีได้รับการ
เสนอช่ือให้เลือกตัง้กรรมการใหมใ่นวาระท่ี 6.1 ในตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

เม่ือไม่มีข้อซกัถามอย่างใด ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่ในตําแหน่งกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ โดยในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
มตทิี่ประชุม   ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติแต่งตัง้กรรมการใหมใ่นตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนีด้งันี ้
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 

เหน็ด้วย จํานวน 256,151,288 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9961 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จํานวน 10,012 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0039 

วาระที่ 6.3 กาํหนดอาํนาจกรรมการ 
 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เน่ืองจากนายณัฐนยั  อนนัตรัมพร กรรมการที่ครบวาระออกจากตําแหน่งตาม
วาระ เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจกระทําการแทน บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากดั (มหาชน) (บริษัทย่อย) ดงันัน้ จึงต้องกําหนด
วาระนีเ้พ่ือให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณากําหนดอํานาจกรรมการผู้ มีอํานาจกระทําแทนบริษัทยอ่ยไว้ตามเดิม ดงันี ้

1) บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) และบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั“นาย
สมบติั อนนัตรัมพร หรือ นางชลดิา อนนัตรัมพร คนใดคนหนึง่ลงลายมือช่ือ และประทบัตราสําคญัของบริษัท” 

2) บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากดั (มหาชน) และบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ ดาต้าเซน็เตอร์ จํากดั 
“นายสมบติั อนนัตรัมพร หรือ นางชลิดา อนนัตรัมพร หรือ นายณัฐนยั อนนัตรัมพร คนใดคนหนึ่งลงลายมือช่ือและ
ประทบัตราสําคญัของบริษัท” 

เม่ือไม่มีข้อซกัถามใด ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาให้คงอํานาจกรรมการไว้ตามเดิมตามท่ีได้
จดทะเบียนไว้กบักระทรวงพาณิชย์ ซึง่วาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมี
สทิธิออกเสียงลงคะแนน 
มติที่ประชุม   ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนมุติักําหนดอํานาจกรรมการของนายณัฐนยั อนนัตรัมพร ซึ่งเป็น
กรรมการผู้ มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากดั (มหาชน) (บริษัทย่อย) ไว้ตามเดิม ตามท่ีเสนอข้างต้น 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

เหน็ด้วย จํานวน 256,151,288 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9961 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จํานวน 10,012 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0039 

 
วาระที่ 7 พจิารณาและแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2559 

คณุชศูกัด์ิ ดิเรกวฒันชยั ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
คดัเลือกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ซึง่เป็นสํานกังานสอบบญัชี เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯและบริษัท
ยอ่ย โดยขอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติัการแตง่ตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชี 

1) ขออนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2559 
- นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพนูวฒันาสขุ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4599) และ/หรือ 
- นายประสทิธ์ิ เย่ืองศรีกลุ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4174) และ/หรือ 
- นายวิเชียร ก่ิงมนตรี (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3977) 

ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึง่ 
เป็นผู้ ทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ีผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท             
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั แทนได้ โดยผู้ มีรายนามข้างต้นเป็นผู้สอบบญัชีท่ีมีคณุสมบติัสอดคล้องกบัประกาศ
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้บริษัทท่ีเป็นสํานกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสีย
กบับริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว  

) ขออนมุติัค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2559 เป็นจํานวนเงิน  2,670,000 บาท 
(สองล้านหกแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) ซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 10.33 จากปี 2558 การเพ่ิมขึน้ของ
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วมีสาเหตดุงันี ้
- การเพิ่มขึน้ของรายการทางธุรกิจ ท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเติบโตของกลุม่บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ 

 ทัง้นีเ้หน็สมควรเสนอข้อมลูเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีในปีท่ีผา่นมาของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ดงัตอ่ไปนี ้

 ปี 2555 
 

ปี 2556 
 

ปี 2557 
 

ปี 2558 
 

ปี 2559 
(ปีที่เสนอ) 

คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ (บาท) 590,000 590,000 940,000 1,135,000 1,285,000 
คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย (บาท) 150,000 212,000 510,000 1,285,000 1,385,000 

รวม 740,000 802,000 1,450,000 2,420,000 2,670,000 
เพิ่มขึน้ (%) 16.53 8.38 80.80 66.90 10.33 

นอกจากนี ้บริษัทท่ีเป็นสํานกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไมมี่ความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสีย
กบับริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

หลงัจากนัน้ คณุชศูกัดิ์ ดิเรกวฒันชยั ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเก่ียวกบัการแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีและคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2559 ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารดงันี ้

)  คณุวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ ค่าสอบบญัชีของบริษัท มนัสมเหตสุมผลกบัธุรกรรมของบริษัทมากน้อย
แคไ่หนอยา่งไร  
คณุชศูกัดิ์ ดิเรกวฒันชยั ชีแ้จงว่า มลูคา่ของการตรวจสอบบญัชีอยูท่ี่คณุภาพและความน่าเช่ือถือ  คา่ตรวจสอบบญัชี

ของแตบ่ริษัทและของแตล่ะธุรกิจไมเ่หมือนกนั ในสว่นคา่สอบบญัชีท่ีทาง บริษัทไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เสนอ
ราคามานัน้ ทางบริษัทฯ ได้ตอ่รองราคาแล้ว เทียบกบับริษัทอ่ืนๆในตลาดฯถือวา่ราคาท่ีเสนอมาเหมาะสมแล้ว 

คณุเสาวนีย์ กมลบตุร ชีแ้จงวา่  
1. เกิดจากการเปล่ียนบริษัทสอบบญัชีเป็น Big 4 ซึง่เป็นบริษัทท่ีทัว่โลกยอมรับ ทําให้ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงบ้าง  
2. บริษัทยอ่ยมีธุรกรรมมากขึน้ ผู้สอบบญัชีก็ต้องทํางานมากขึน้ 

คณุสมบติั อนนัตรัมพร ชีแ้จงวา่ ราคาดงักลา่วเป็นราคาท่ีถกูตอ่รองโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว 

เม่ือไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานกรรมการตรวจสอบ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2559 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนน
เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
มติที่ประชุม   ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้อนมุติัแต่งตัง้นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพนูวฒันาสขุ และ/หรือ นายประสิทธ์ิ เย่ืองศรีกลุ และ/หรือ นาย
วิเชียร   ก่ิงมนตรี แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2559และกําหนด
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2559 เป็นเงิน 2,670,000 บาท (สองล้านหกแสนเจ็ด-
หม่ืนบาทถ้วน) โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี ้ดงันี ้



24

 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 

เหน็ด้วย จํานวน 256,218,913 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9988 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จํานวน 3,012 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0012 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2559 
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ

และกรรมการตรวจสอบอย่างละเอียด  โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ด้วยกัน และเพ่ือให้มีความ
โปร่งใสตามหลกับรรษัทภิบาล การจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการชดุตา่งๆ ควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุติั   
 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึน้เน่ืองจากการขยายตวัและความหลากหลาย
ทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจบุนัแล้ว เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติักําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะท่ีปรึกษาฯ ประจําปี 2559 ตามตารางเปรียบเทียบท่ีปรากฏ
บนสไลด์ ตัง้แตว่นัท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เป็นต้นไป จนกวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลง
เป็นอยา่งอ่ืน 

ค่าตอบแทนของกรรมการ อัตราเดมิ อัตราใหม่ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ    
1. คณะกรรมการบริษัท    

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

2. คณะกรรมการตรวจสอบ    
ประธานกรรมการตรวจสอบ 9,000 บาท/ครัง้ 9,000 บาท/ครัง้ 9,000 บาท/ครัง้* 

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

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง    
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ,000 บาท/ครัง้ ,000 บาท/ครัง้ 5,000 บาท/ครัง้* 

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

4. ที่ปรึกษาบริษัทฯและ/หรือที่ปรึกษา
ประธานกรรมการบริษัท 

   

ประธานท่ีปรึกษาฯ / ท่ีปรึกษา 3,500 บาท/ครัง้ 3,500 บาท/ครัง้ 3,500 บาท/ครัง้* 
ค่าบาํเหน็จประจาํปีกรรมการ    
1. ประธานกรรมการบริษัท 105,875 บาท/ปี 105,875 บาท/ปี 105,875 บาท/ปี 
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ 105,875 บาท/ปี 105,875 บาท/ปี 105,875 บาท/ปี 
3. กรรมการบริษัท ทา่นละ 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี 
4. กรรมการตรวจสอบ ทา่นละ 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี 
*ยกเว้น กรรมการ , อนกุรรมการและอ่ืนๆท่ีเป็นพนกังานหรือผู้บริหารท่ีได้รับคา่ตอบแทนประจํา 

โดยในปี 2558 ท่ีผา่นมา บริษัทฯ มีคา่ตอบแทนกรรมการทัง้สิน้จํานวน 1,239,650 บาท 
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หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามต่างๆ โดยในวาระนีไ้ม่มีการซกัถาม
จากผู้ ถือหุ้นแตอ่ยา่งใด  

ประธานฯ จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติักําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 โดยให้มี
ผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 เป็นต้นไป ซึง่วาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
มติที่ประชุม   ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

เหน็ด้วย จํานวน 256,218,913 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9988 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จํานวน 3,012 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0012 

 
วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า วาระนีกํ้าหนดไว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเร่ืองการดําเนินงานต่างๆ 
ของบริษัทฯ หรือเร่ืองอ่ืนๆ ให้ท่ีประชมุพิจารณาเพ่ือทราบ ดงันัน้ จะไมมี่การนําเสนอเร่ืองอ่ืนๆ ให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติั และไม่มี
การลงมติใดๆ ในวาระนี ้

หลงัจากนัน้ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธานฯ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารดงันี ้
1) คณุสมพงษ์ ธรรมจินดา (อาสาพิทกัษ์สิทธ์ิผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามว่าบริษัทฯมีแผนการอย่างไรในการขอใบรับรอง

การตอ่ต้านคอรัปชัน่ และคาดวา่จะได้เม่ือไหร่ 
คณุสมบติั อนนัตรัมพร ชีแ้จงว่า บริษัทฯได้เข้าร่วมประกาศเจตนา Anti-Corruption  ซึ่งคณะกรรมการเราได้มีการ

ผลกัดนัในเร่ืองดงักลา่วมาตลอด ซึง่ตอนนี ้อยู่ในขัน้ตอนการดําเนินงาน  ซึง่เจ้าหน้าท่ีของเราเองก็ไม่ได้น่ิงนอนใจในเร่ืองนีแ้ละให้
ความสนใจเป็นพิเศษ  

2) คุณวีระ ไชยมโนวงศ์  ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าธุรกิจสายสญัญาณท่ีมีการเติบโต ถ้าดูรายงานส่วนแบ่งตลาด
ประมาณ 60% เติบโตจากสาย Lan หรือว่าสายชนิดอ่ืน และสาย Optic Fiber เรายงัเป็นผู้ นําตลาดหรือไม ่
คณุสมบติัยงัเดน่กวา่ผู้ ค้ารายอ่ืนหรือไม ่  

คณุสมบติั อนนัตรัมพร ชีแ้จงว่า สายสญัญาณ (สาย Copper) ไม่ได้เติบโตอย่างมีนยัมาก แต่สิ่งท่ีเติบโตมากคือ 
Optical  Fiber  ซึง่สามารถแบ่งออกเป็น 1) Optical  Fiber  สําหรับงาน Data ซึง่บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เองถือสว่นแบ่งตลาดมาก
ท่ีสดุอยู ่ณ ขณะนี ้และ 2) Optical  Fiber สําหรับเทเลคอม  เน่ืองจากมีการนําเข้าจากตา่งประเทศ และมีการประมลูเป็น Lot ใหญ่ 
ตรงนีเ้องยงัไม่มีการจดัลําดบักนัอย่างชดัเจน  และสาย CCTV (สําหรับกล้อง CCTV) ปัจจบุนัสายของ LINK เป็นสายพรีเม่ียม       
มีสดัสว่นของการเพิ่มขึน้ของรายได้โดยตลอด   ซึง่ภาพรวมของตลาดสายสญัญาณยงัมีอนาคตท่ีสดใส  

3) เราจะมุง่สูต่ลาดอาเซียน อยา่งจริงจงั คําวา่ “จริงจงั” ทา่นประธานฯพอจะมีแผนงานให้เหน็ได้หรือไม ่ 
คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า ตอนนีเ้ราตัง้สํานักงานตัวแทนในประเทศลาว กําลังจะตัง้สํานักงานตัวแทนใน

ประเทศพมา่ ประเทศเวียดนาม และประเทศกมัพชูา    
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4) แนวโน้มธุรกิจ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วย  ธุรกิจอินเตอร์ลิง้ค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ 
และธุรกิจโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก โดยในปี 2559 จะเป็นอยา่งไร ผลการดําเนินงานจะดีกวา่ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่

คณุณฐันยั อนนัตรัมพร ชีแ้จงวา่ ฐานธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจท่ีต้องคอ่ยๆ เก็บเก่ียวลกูค้า  ในอดีตเรามีลกูค้า 250 
ราย ปัจจบุนัมีลกูค้า 470 ราย มีวงจรท่ีให้บริการอยู ่1,200-1,300 วงจร  โดยปัจจบุนัเพิ่มขึน้เป็น 3,400 วงจร  เพราะฉะนัน้รายได้ท่ี
บริษัทฯ ได้รับในปัจจบุนัก็ยงัจะเป็นฐานบนัไดท่ีเติบโต  เช่นลกูค้าท่ีเรามีสญัญาในปีนี ้ประมาณ 230 ล้าน (กรณีท่ีเราไม่หาลกูค้า
ใหม่) ก็จะไปทบกบัลกูค้าเก่า  ทําให้เติบโตต่อเน่ืองในธุรกิจนีเ้องสามารถจะเติบโตได้ เพราะปัจจุบนัมีการใช้งานข้อมลูมากขึน้ 
(การเติบโตข้อมลูจะเติบโตสงูขึน้) ตอนได้เงินจากผู้ ถือหุ้นจากการเพิ่มทนุ  บริษัทฯขยายธุรกิจโครงข่าย Interlink Fiber Optic  โดย
การลงทนุในเส้นทางรถไฟ 55 จงัหวดั และต่อมาก็ลงทนุเพ่ือให้  NetWork แข็งแรงขึน้ โดยการลงทนุทางถนน ณ สิน้ปี 2558 มี    
64 จงัหวดั ณ ไตรมาสท่ี 1/2559 บริษัทฯดําเนินการไปแล้ว ประมาณ 75 จงัหวดั ทัว่ประเทศ   

การต่อยอดธุรกิจโดยการให้บคุลากรท่ีมีอยู่ไปรับงานโครงการติดตัง้สายสญัญาณใยแก้วนําแสง  โดยในปัจจบุนัเอง 
3G หรือ 4G ยงัอยู่ในกระแส  วนันีบ้ริษัทฯ ก็ใช้บคุลากรของเราท่ีมีอยู่ไปเก็บเก่ียวโอกาส สง่ผลมาถึงเร่ืองการเติบโตของบริษัท เรา
มี Back Log ของโครงการท่ีทําให้ True  ค้างอยูป่ระมาณ 140 ล้านบาท  สว่นลกูค้าใหมกํ่าลงัหาลกูค้าตอ่ไป 

ธุรกิจบริการดาต้าเซ็นเตอร์ใช้เงินลงทนุไป 160 ล้านบาท ปัจจบุนัมีสญัญาแล้วประมาณ 300 ล้าน ถ้าคิดเป็น NPV    
ณ วนันีก็้ยงัเป็นบวก จุดคุ้มทนุก็เป็นบวก หมายความว่าถ้าแย่ท่ีสดุของการลงทนุในธุรกิจนีคื้อได้เงินลงทนุกลบัมา กลุ่มลกูค้า
เป้าหมายคือ ธนาคาร  และปัจจบุนันีก็้มีแผนในการสร้าง Data Center แห่งใหม่ โดยจะแบ่งการลงทนุเป็น Phase ซึ่งเราก็มี
แผนการลงทนุท่ีชดัเจน ถึงแม้ว่า Data Center ยงัไม่ได้เร่ิมสร้างแต่ก็สามารถขายลกูค้าไปแล้ว 1 ใน 3 ก็ถือเป็นสญัญาณท่ีดีต่อ
บริษัท และยงัมีการรับสร้าง Data Center ให้กบัลกูค้ารายอ่ืนด้วย  เพ่ือเป็นการสร้างมลูคา่ให้ธุรกิจ  

5) การนํา ITEL เข้าตลาดหลกัทรัพย์ฯ เราจะกระจายหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้หมดได้หรือไม่ และข้อดีข้อเสียเป็น
อยา่งไร 

คณุปกรณ์ มาลากลุ ณ อยธุยา ชีแ้จงว่าต้องให้บริษัทท่ีเอาหุ้นเข้าตลาดหลกัทรัพย์ กระจายหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้นรายย่อย
มากท่ีสดุ ถ้ากระจายให้กบัผู้ ถือหุ้นบริษัทแม ่แล้วไมข่ายออกไปเลย ตลาดฯก็จะไมมี่การหมนุเวียน 

ข้อดีของการกระจายหุ้นไปยงัผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย คือ 
1.  ทําให้มีสภาพคลอ่งในการซือ้ขาย 
2.  ทําให้กองทนุตา่งชาติสามารถเข้ามาลงทนุได้  
3.  สามารถสร้างมลูคา่หุ้นให้บริษัท 
4.  ในแง่ผู้ ถือหุ้นบริษัทแม่จะได้ คือ ถ้าบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากัด (มหาชน)  สามารถขยายธุรกิจตาม

เป้าหมายได้ และมีผลกําไรดี และมีนกัลงทนุอ่ืนๆ เข้ามาลงทนุ ทําให้มลูค่าหุ้นเพิ่มขึน้ ส่งผลให้บริษัทท่ีถือหุ้นในบริษัทลกูจะได้รับ
ผลของการเติบโตและได้รับเงินปันผล เพราะฉะนัน้ผู้ ถือหุ้นบริษัทก็จะได้ประโยชน์จากการณ์นีด้้วย  

คณุสมบติั อนนัตรัมพร ชีแ้จงว่าได้ระบุในเอกสารท่ีย่ืน กลต.ว่าให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทแม่ในการซือ้หุ้น ITEL 
30%  สว่น 70% ท่ีเหลือก็เปิดให้กบับคุคลทัว่ไป  

6) คณุวิสทิธ์ิ  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามวา่ ดาต้าเซน็เตอร์ Phase ใหมต้่องลงทนุในเร่ืองความปลอดภยัสงูหรือไม ่ 
คณุณัฐนยั อนนัตรัมพร ชีแ้จงว่าในส่วนของอินเตอร์ลิง้ค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ นัน้เราออกแบบมาเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น

ความปลอดภยัในด้านไฟฟ้าหรือบคุลากร ระบบการดบัเพลิงเองก็ผ่านมาตรฐานของการออกแบบดาต้าเซ็นเตอร์ทัว่ไป    ซึง่ทําให้
สามารถการันตีความปลอดภยักบัลกูค้าได้  
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7) คณุวิสทิธ์ิ  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามวา่ ขอเสนอให้ปรับคา่ตอบแทนคณะกรรมการ  
คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า อยากปรับผลตอบแทนให้กรรมการ แต่ทางบริษัทฯมีความกังวลใจต่อนักลงทุน   

เกรงจะไมเ่ข้าใจ  

8) คณุไพบลูย์  ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ ITEL เข้า SET หรือ mai ด้วยเหตผุลอะไร 
คณุณฐันยั อนนัตรัมพร ชีแ้จงว่า ย่ืนเข้าตลาด mai ก่อน เพราะว่าบริษัทจะค่อยๆโต พอมีรายได้ท่ี ระดบั 1,000 ล้าน

บาท แล้วคอ่ยพิจารณาขยบัเข้าไปสูต่ลาด SET   

9) คณุไพบลูย์  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามวา่ จาก Portfolio ของรายได้ของ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากดั 
(มหาชน) มาจาก โครงข่าย ดาต้าเซ็นเตอร์ และการรับติดตัง้โครงข่าย บริษัทฯ มีแผนหรือไม่ว่ารายได้แต่ละประเภทควรเป็น            
ก่ีเปอร์เซน็ต์  

คณุณฐันยั อนนัตรัมพร ชีแ้จงว่า เราคาดหวงัจะเห็นในสว่นของการให้บริการโครงข่ายและดาต้าเซ็นเตอร์ ควรจะเป็น
รายได้หลกัหรือ 80 % ของรายได้ทัง้หมด ในสว่นของการติดตัง้จะเป็นรายได้รองหรือ 20 % ของรายได้ทัง้หมด  

10) คณุไพบลูย์  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามวา่ ความคืบหน้าท่ีจะร่วมมือกบับริษัท 2 บริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ท่ี 
ดําเนินงานเก่ียวกบั Data Center มีความคืบหน้าอยา่งไรบ้าง 

คณุณัฐนยั อนนัตรัมพร ชีแ้จงว่า บริษัท อินเตอร์ลิง้ เทเลคอม จํากดั (มหาชน) ได้มีโครงการร่วมทนุกับ AIT และ 
WHA ความคืบหน้าในปัจจุบนัมีการเซ็นต์ MOU แล้ว เหลือแค่จดัตัง้บริษัทใหม่ โดยจะใช้ช่ือว่า  GENESIS  ซึ่งแปลว่า                  
“การเร่ิมต้น” โดยจะสร้างท่ีบางนา กม.19 

11) คณุไพบลูย์  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามวา่ ซปูเปอร์แนป ถือวา่เป็นคูแ่ข่งเราโดยตรงหรือไม ่ 
คณุณฐันยั อนนัตรัมพร ชีแ้จงว่า ถ้ามองลกัษณะธุรกิจถือว่าเป็นคู่แข่ง  เพราะ Product ถือว่าใกล้เคียงกนั แต่ถ้ามอง

ฐานลกูค้าถือวา่ไมใ่ช่คูแ่ข่ง บริษัทฯเอง capture ตลาดลา่งกวา่ ซปูเปอร์แนป  

12) คณุไพบลูย์ ผู้ ถือหุ้น  สอบถามว่า บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากดั (มหาชน) มีแผนท่ีจะไปวางโครงข่ายใน
ตา่งประเทศ เช่น ประเทศพม่า บ้างหรือไม ่

คณุณฐันยั อนนัตรัมพร ชีแ้จงวา่ ถ้ามองในมมุของการลงทนุ เป็นไปได้ยาก เพราะวา่  
1.  เราลงทนุในประเทศไทยคอ่นข้างเยอะ เรามีหน้าท่ีต้องหาผลตอบแทนจากเงินลงทนุท่ีเราได้ลงทนุไป  
2.  ในเร่ืองของการลงทนุในตา่งประเทศจะมีเร่ืองของกฎหมายเข้ามา  

แทนท่ีเราจะไปลงทนุในตา่งประเทศ แตเ่ราจะ Joint กบั Partner ตา่งประเทศ ปัจจบุนัเรามีสญัญาท่ีเราสามารถทําได้
อยู่ท่ีประเทศพม่า ได้สิทธ์ิในประเทศลาว  และก็ได้สิทธ์ิไปฮ่องกง ในประเทศมาเลเซียอยู่ระหว่างการเจรจา การติดตัง้ใน
ตา่งประเทศทางบริษัทเราเองก็ทําอยู ่แตย่งัมีขนาดเลก็มาก ปัจจบุนั Dtac ทกุท่ีท่ีเช่ือมตอ่ไปยงัตา่งประเทศ ทําโดยบริษัทฯทัง้หมด  
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เม่ือไม่มีข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการคณะกรรมการเก็บบตัร

ยืนยนัการลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้น และได้กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านท่ีได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความเห็นต่างๆ ด้วยดี 
โดยได้ให้คํามัน่วา่คณะกรรมการจะดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นอยา่งดีท่ีสดุ และขอปิดประชมุ 

 
 
 

                           ปิดประชมุเวลา 16.47 น. 
 
                                                                                                                                                
 

(นายสมบติั    อนนัตรัมพร) 
   ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 
 
 

(นางธญัญรัตน์ เทียมอดุมฤกษ์) 
เลขานกุารบริษัทและเลขานกุารท่ีประชมุ 
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ช่ือ-สกุล นางชลิดา  อนันตรัมพร 
อายุ 59 ปี 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
สัดส่วนการถือหุ้น 13.71% 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง
ผู้บริหาร 

เป็นภรรยา :  นายสมบติั  อนนัตรัมพร   
                    ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
เป็นมารดา :  นายณฐันยั  อนนัตรัมพร  กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
                   บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากดั (มหาชน) และ                    

                      บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ ดาต้าเซน็เตอร์ จํากดั 
คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด 
 

-  กําลงัศกึษา ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ  
-  ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
-  ปริญญาตรี การจดัการ  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
-  อนปุริญญา สาขาบญัชี วิทยาลยัพาณิชยการวิทยาเขตพระนคร 
-  Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ  
บริษัทไทย 

  -  ปริญญาบตัร การป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.2552 วิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร 

-  ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.8) สถาบนัวิทยาการตลาด
ทนุ ตลท. 

 -  วฒุิบตัร ผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นท่ี 5 
   สถาบนัวิทยาการการค้า  
- ประกาศนียบตัร การบริหารจดัการด้านความมัน่คงขัน้สงู (สวปอ.มส.4) 
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Directors Accreditation Program  (DAP) 
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ประสบการณ์ทาํงาน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

 
2538 - ปัจจบุนั 
2555 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
2558 - ปัจจบุนั 

 
2552 - ปัจจบุนั 
2556 - 2557 

 
 

2553 - ปัจจบุนั 
 

255 - ปัจจบุนั 
 

2553 - ปัจจบุนั 
 

2556 - 2557 
 

2553 - 2557 
2552 - 2553 
2550 - 2552 

 
 

2550 - ปัจจบุนั 
 
 

2530 - ปัจจบุนั 
2551 - ปัจจบุนั 

  
 -   กรรมการ/กรรมการผู้จดัการ 
 -   ประธานมลูนิธิอินเตอร์ลิง้ค์ให้ใจ 
 -   ผู้พิพากษาสมทบ 
 -   ประธานคณะกรรมการดําเนินการ 
 -   นายกก่อตัง้สโมสรซอนต้ากรุงเทพ  
 -   ท่ีปรึกษา คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน

และการคลงั 
 -   กรรมการบริหาร/ประธานฝ่ายสารสนเทศ  
 -   ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ  คณะกรรมาธิการ การพฒันา 

สงัคมและกิจการเดก็ เยาวชน สตรี ผู้สงูอาย ุ        
คนพิการ และผู้ ด้อยโอกาส 

 -   กรรมการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบ 

 -   ประธานสมาคมสง่เสริมบคุลิกสตรีรุ่น 61/ 
กรรมการ กลาง 

 -   ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 
 
 -   เลขานกุารประจําคณะกรรมาธิการ 

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ 
 -   กรรมการฝ่ายปฏิคม 
 -   รองประธานฝ่ายสนัทนาการ  
 -   กรรมการเหรัญญิก / ประชาสมัพนัธ์ 
 
การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
-   กรรมการ 

 
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน 

 -   กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
-   กรรมการ 

   
 -     บริษัท  อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่  จํากดั   (มหาชน) 
 -   มลูนิธิอินเตอร์ลิง้ค์ให้ใจ 
 -   ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
 -   สหกรณ์ออมทรัพย์อินเตอร์ลิง้ค์ให้ใจ จํากดั 
 -   สโมสรซอนต้ากรุงเทพ  
 -   สภานิติบญัญติัแหง่ชาติ 
 
 -   สภาสตรีแหง่ชาติในพระบรมราชินปูถมัภ์ 
 -   วฒุิสภา  
 
 
 -   สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย 
 
 -   สมาคมสง่เสริมบคุลิกสตรี 
 
 -   สมาคมสตรีนกัธุรกิจและวิชาชีพแหง่ประเทศไทย 

กรุงเทพฯในพระบรมราชินปูถมัภ์ 
 -   วฒุิสภา 
 
 -   สมาคมนกัศกึษาสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
 -   คณะกรรมการนกัศกึษา วปอ.รุ่น 2552 
 -   คณะกรรมการสถาบนัวิทยาการตลาดทนุรุ่น 8 

 
 
-   บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากดั (มหาชน) 
 
 

 -   บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ โฮลดิง้ จํากดั 
  -     บริษัท  อินเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอน็เนอร์ย่ี จํากดั 

ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมมี่ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ วนัท่ี 21 มีนาคม 258 
จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 12 ปี 
การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท ปี 2559 6/6 
 เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 1/1 
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ช่ือ-สกุล นางเสาวนีย์  กมลบุตร 
อายุ 65 ปี 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
สัดส่วนการถือหุ้น -  ไมมี่  - 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร -  ไมมี่  - 
คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด 
 

-  ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บณัฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  ปริญญาบตัร การป้องกนัราชอาณาจกัร (2548) วิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร 

-  ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
วตท.รุ่นท่ี 7 

-  Senior Executive Program, Kellogg สถาบนัศศินทร์ 
-  The Management Development Program, Wharton School 
-  หลกัสตูรการบริหารจดัการด้านความมัน่คงขัน้สงู วิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-  Directors Certification Program (DCP)  
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
-  Role of Compensation Committee (RCC) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
-  Role of Chairman Program (RCP) 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
-  Financial Institutions Governance Program (FGP) 
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ประสบการณ์ทาํงาน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

 
2556 – ปัจจบุนั 

 
2552 -  2556 
2552 -  2556 
2555 -  2556 
2552 -  2555 
2551 -  2555 
2547 -  2551 

 
2548 – 2551 
2547-  2550 

 

 
-   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
    กรรมการบริหารความเส่ียง 
-   ประธานกรรมการ 
-   กรรมการ 
-   ประธานกรรมการบริหาร 
-   รองปลดักระทรวงการคลงั 
-   กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
-   กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการกิจการสมัพนัธ์ 

-   กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ  
 -   รองอธิบดี 
 
  การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

 
-   บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 
-   ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
 -   บริษัท ทางยกระดบัดอนเมือง จํากดั (มหาชน) 
-   กลุม่ธุรกิจค้าปลีก บริษัทไทยยานยนต์ จํากดั 
-   กระทรวงการคลงั 
-   การประปาสว่นภมิูภาค 
 -   สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย 
 
 -   บริษัท เคทีบี ลิสซิ่ง จํากดั 
-   กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั 
 
 

2559 – ปัจจบุนั 
 

2559 – ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
2555 - ปัจจบุนั 

 
 
 
 

2557 - ปัจจบุนั 

 -   กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ/ 
      กรรมการบริหารความเส่ียง 
 -   กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
 -   กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
-   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีมิใช่บริษัท
จดทะเบียน 
-   กรรมการ 

-   บริษัท เอฟ เอ็น เอ้าเลท็ จํากดั(มหาชน) 
 

-   บริษัท โกลว์พลงังาน จํากดั(มหาชน) 
-   บริษัทคาราบาว กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
-   บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
-   ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่
ประเทศ ไทย (SME Bank) 

ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่
ผ่านมา 

ไมมี่ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ วนัท่ี  25 เมษายน 2556 
จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 4 ปี 
การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท ปี 2559 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2559 
6/6 
4/4 

 เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 
เข้าร่วมประชมุกรรมการบริหารความเส่ียงประจําปี 2559 

1/1 
3/3 
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ช่ือ-สกุล นางสาวขวัญตา  มีสมพร 
อายุ 47 ปี 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ สายงานธุรกิจจดัจําหน่าย 
สัดส่วนการถือหุ้น  0.17%  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง
ผู้บริหาร 

-  ไมมี่  - 

คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด 
 

-  ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
-  ปริญญาตรี การจดัการทัว่ไป คณะศิลปะศาสตร์   
มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 

-  หลกัสตูร Mini Master of Management (MMM) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-  Directors Accreditation Program  (DAP) 
 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 
2547 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
2538 - 2556 
2535 - 2538 

 
 
 
 
 

-  กรรมการ   
-  รองกรรมการผู้จดัการ สายงานธุรกิจจดัจําหน่าย 
-  ผู้ อํานวยการฝ่ายจดัจําหน่าย 
-  เลขานกุารกรรมการผู้จดัการ 
 
การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
   - 
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน 
   - 

-  บริษัท  อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั  (มหาชน) 
-  บริษัท  อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั  (มหาชน) 
-  บริษัท  อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั  (มหาชน) 
-  บริษัท  อินเตอร์ลิง้ค์ โฮลดิง้ จํากดั   
 
 
 
 
 

ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี
ที่ผ่านมา 

ไมมี่ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ วนัท่ี 21 มีนาคม 2548 
จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 12 ปี 
การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท ปี 2559 6/6 
 เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 1/1 

รายช่ือและประวัตกิรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือให้ดาํรงตาํแหน่ง ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 
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ข้อบังคับบริษัท อนิเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
หมวดที่ 4   คณะกรรมการ 
 
ข้อ 17. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก  โดยให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนน

เสียงเลือกบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทีละคน  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็น        
ผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้  ในลําดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเทา่กนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

 
ข้อ 18. ในการประชุมสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรง

เป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 
 
 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะ

ออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่งกรรมการท่ีออกตามวาระ
นัน้อาจถกูเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหมก็่ได้ 

 
หมวดที่ 5   การประชุมผู้ถือหุ้น 
 
ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนัสิน้สดุรอบปี

บญัชีของบริษัท 
  
 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น

เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผู้ ถือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 
ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด ได้เข้าช่ือกนัทําหนงัสือโดยระบเุหตผุลและวตัถปุระสงค์ในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้
โดยชดัเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นร้องขอคณะกรรมการ  
ต้องจดัประชมุภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

 
ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ

ประชมุและเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรและจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วนั 
ก่อนวนัประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชุมติดต่อกนั 3 กนัก่อนวนัประชุมไม่
น้อยกวา่ 3 วนั 

  

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 
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 ให้คณะกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ กําหนด วนั เวลา และสถานท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ่งสถานท่ีท่ีจะ
ใช้เป็นท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ต้องอยู่ในท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ของสํานกังานใหญ่ หรือสํานกังานสาขา หรือจงัหวดัใกล้เคียง
กบัท่ีตัง้ของสํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขา หรือจงัหวดัอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการเหน็วา่เหมาะสม 

 
ข้อ 35. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมี

หุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดหรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

 
 ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุ

ไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุม
เป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัด
ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลังนี ้          
ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

 
ข้อ 36. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชมุก็ได้ หนงัสือ

มอบฉนัทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 
 
 หนงัสือมอบฉันทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกําหนด ณ ท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้า

ประชมุ 
 
ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง

ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

เสียงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและ

มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญั 
(ง) การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือ 
(จ) การรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
(ช) การเพิ่มหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  
(ฌ)  การควบหรือเลิกบริษัท 
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ข้อ 38.  กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํา มีดงันี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงถงึผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนมุติังบดลุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร 
(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตรวจสอบบญัชี 
(6) กิจการอ่ืนๆ 
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การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน 
 
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

 วาระทั่วไป 
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ

ฉนัทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการ
ออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น (เว้นแตเ่ป็นการออกเสียงของ Custodian) 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 
2.1 ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้ การลงคะแนน

เสียงของผู้ รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

2.2 หากผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบุ
ไว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ 
รวมถงึกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเทจ็จริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน
แทนได้ตามท่ีเหน็สมควร 

วาระเลือกตัง้กรรมการ 

สําหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสียง
เทา่กบัหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็น 2 กรณี ดงันี ้
1. กรณีท่ีบคุคลผู้ ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการมีจํานวนไม่เกินกว่าจํานวนกรรมการที่จะพงึมีได้ในการเลือกตัง้ครัง้นัน้

ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
2. กรณีท่ีบคุคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการมีจํานวนเกินกว่าจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีได้ในการเลือกตัง้ครัง้นัน้ ให้

ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงโดยผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเลือกตัง้กรรมการไมเ่กินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีได้ในการเลือกตัง้ครัง้นัน้ 
และให้เลือกเป็นรายบคุคล ทัง้นีใ้ห้บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีให้ประธานในท่ี
ประชมุลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

 
วธีิปฎิบัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

 ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ โดยมีแนวทาง ดงันี ้
1. ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามความเหน็

จากท่ีประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใด เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย หรืองดออกเสียง 
2. เม่ือประธานท่ีประชมุสอบถามความเหน็ ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะชมืูอขึน้ (เว้นแตก่รณีท่ีเป็นการลงคะแนนลบั) 

โดยให้มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความเหน็เพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ (เว้นแตเ่ป็นการออก
เสียงของ Custodian ท่ีในหนงัสือมอบฉนัทะกําหนดให้แบง่แยกคะแนนเสียงได้) 
 
 

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 
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มตขิองที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี ้

 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงเป็นมติของท่ีประชมุ 
 กรณีอ่ืนๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทกําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชมุจะเป็นไปตามท่ีกฎหมาย

หรือข้อบงัคบันัน้กําหนด โดยประธานในท่ีประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ดงักลา่ว 

1. หากคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงตา่งหากเป็นเสียงชีข้าด 
2. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนัน้ และ

ประธานท่ีประชมุอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ออกนอกท่ีประชมุชัว่คราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออก
เสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตัง้กรรมการ 

3. การลงคะแนนลบัอาจกระทําได้เม่ือมีผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และท่ีประชมุลงมติให้ลงคะแนน
ลบั โดยประธานท่ีประชุมจะเป็นผู้ กําหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบก่อนการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระท่ีมีมติให้ลงคะแนนลบั 

 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

  ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชมุทราบก่อนเร่ิมวาระการประชมุ โดยบริษัทจะนบัคะแนนเสียง
แต่ละวาระจากการลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ท่ี
ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิน้การประชมุ 



39

 

 
 
 

 

 ช่ือ-สกุล คุณชูศักดิ์ ดเิรกวัฒนชัย 
อายุ 72 ปี 
ตาํแหน่งปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
สัดส่วนการถอืหุ้น - ไมมี่ - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร - ไมมี่ - 
คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด 
 

- ปริญญาโท บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (MBA) Northern Illinois University 
สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี เศรฐศาสตร์บญัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Chartered Director Class (CDC) รุ่นท่ี 1 
- Directors Accreditation Program (DAP) 
- Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 24 
- Audit Committee Program (ACP)  
- Finance for Non-Finance Director (FN) 

ประสบการณ์ทาํงาน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

 
2553 - ปัจจบุนั 

  
-   กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
-   บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

2553 – ปัจจบุนั -   ทีปรึกษา -   หอการค้าไทยรัสเซีย 
2558 - ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 

-   ทีปรึกษาคณะกรรมการ 
-   ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน 

และการคลงั สภานิติบญัญติัแหง่ชาติ 

-   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-   สภานิติบญัญติัแหง่ชาติ 

2546 – ปัจจบุนั -   ผู้ พิพากษาสมทบ 
 
การดํารงตําแหน่งใบบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

-    ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหวา่ง          
ประเทศกลาง 

2552 – ปัจจบุนั -   กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
สรรหาและคา่ตอบแทน 

 

-   บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

 
2551 - ปัจจบุนั 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอืนทีมิใช่บริษัทจดทะเบยีน 
-   กรรมการที่ปรึกษา 

 
-   บริษัท กรีนเนเจอรัล โปรดกัส์ จํากดั 

ประวัตกิารทาํผดิทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมมี่ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ วนัท่ี 2 เมษายน 2553 
จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 7 ปี 
การร่วมประชุมในรอบปีทผ่ีานมา เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท ปี 2559 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2559 
6/6 
4/4 

 เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 1/1 

รายละเอียดประวัตกิรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 
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หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
 
1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาตไิทย 
(ก) บตัรประจําตวัของผู้ ถือหุ้น (บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ บตัรประจําตวัของผู้มอบอํานาจ และบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบอํานาจ 
 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 
(ก) หนงัสือเดินทางของผู้ ถือหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ หนงัสือเดินทางของผู้มอบอํานาจ และบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีชาว

ตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบอํานาจ 
 

2.  นิตบุิคคล 
2.1 นิตบุิคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสือรับรองนิติบคุคล ออกให้ไมเ่กิน 30 วนั โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(ข) บตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจท่ีได้ลงนามในหนงัสือ

มอบฉนัทะพร้อมบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
 

2.2 นิตบุิคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 
(ก) หนงัสือรับรองนิติบคุคล 
(ข) บตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจท่ีได้ลงนามในหนงัสือ

มอบฉนัทะพร้อมบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
 

ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถกูต้อง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัทําขึน้ในตา่งประเทศควรมีการ
รับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลคิ 
 
3.  กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ 

 กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น
สามารถโหลด แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. ได้ท่ี www.interlink.co.th 
 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียน และย่ืนเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชมุได้ 
ตัง้แตเ่วลา 13.00 - 14.00 น. ของวนัท่ี 25 เมษายน 2560 
 

หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 
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เขียนท่ี
Written at

วนัท่ี เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า อายุ ปี สญัชาติ
I/We Age years, Nationality

อยู่บ้านเลขท่ี ถนน ตําบล/แขวง
reside at Road Sub-District

อําเภอ/เขต จงัหวดั รหัสไปรษณีย์
District Provice Postal Code

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่จํากัด(มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม หุ้น
Being a shareholder of Interlink Communication Public Company Limited by holding the shares in total amount of shares

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

1. ช่ือ อายุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี ถนน
Name Age years, reside at Road

ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จงัหวดั รหัสไปรษณีย์
Sub-District District Provice Postal Code

2. ช่ือ อายุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี ถนน
Name Age years, reside at Road

ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จงัหวดั รหัสไปรษณีย์
Sub-District District Provice Postal Code

3. ช่ือ นายชศูกัด์ิ ดิเรกวฒันชยั ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ  72 ปี (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 6)

Name Mr.Chusak Direkwattanachai Chairman of Auditing Committee Age  72 Years (Details of Chairman of Audit Committee as shown in the enclosure 6)

เป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 (ครัง้ท่ี 14) ในวนัท่ี 25 2560 เวลา 14.00 น.
to be my/our proxy to atten and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017 (No.14) on 25 2017 at 2.00 p.m.

ณ ห้องประชมุแกรนด์สวุรรณภูมิ ชัน้ 7 อาคารอินเตอร์ลิง้ค์ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน
At the Grand Suvarnabhumi, 7nd Floor, Interlink Communication Public Company Limited, No.48, Soi Rung-Reung, Ratchadapisek Road, Samsennok, Huay Khwang, Bangkok, 
or any date , time and place thereof.  

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves.

ลงช่ือ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
Signe ( )

ลงช่ือ ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy
Signe ( )

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รบัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากบัจํ านวนหุ้นที่ถือ หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจํานวนท่ีถือไว้ก็ได้ โดยให้ระบุคะแนนเสียงท่ีมอบฉันทะไว้ให้ชดัเจน
The shareholder may grant all or a portion of the shares to the proxy by clearly specifying the number of votes granted.
3. การออกเสียงลงคะแนนสามารถแยกออกเสียงได้ คือ เห็นด้วยบางส่วนก่ีเสียง ไม่เห็นด้วยบางส่วนก่ีเสียง หรืองดออกเสียงก่ีเสียง
When casting votes, a shareholder may split votes by specifying the number of oncurring votes, objecting votes or abstained votes.

หนังสือมอบฉันทะ (PROXY)

เมษายน
April

อากรแสตมป์ 
20 บาท

Duty Stamp 
Baht 20

แบบ ก. (Form A)
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เขียนท่ี
Written at

วนัท่ี เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า อายุ ปี สญัชาติ
I/We Age years, Nationality

อยู่บ้านเลขท่ี ถนน ตําบล/แขวง
reside at Road Sub-District

อําเภอ/เขต จงัหวดั รหัสไปรษณีย์
District Provice Postal Code

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้ นจํานวนทัง้สิน้รวม หุ้น
Being a shareholder of Interlink Communication Public Company Limited by holding the shares in total amount of shares

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

1. ช่ือ อายุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี ถนน
Name Age years, reside at Road

ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จงัหวดั รหัสไปรษณีย์
Sub-District District Provice Postal Code

2. ช่ือ อายุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี ถนน
Name Age years, reside at Road

ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จงัหวดั รหัสไปรษณีย์
Sub-District District Provice Postal Code

3. ช่ือ นายชศูกัด์ิ ดิเรกวฒันชยั ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ  72 ปี (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 6)

Name Mr.Chusak Direkwattanachai Chairman of Auditing Committee Age  72 Years (Details of Chairman of Audit Committee as shown in the enclosure 6)

เป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 (ครัง้ท่ี 14) ในวนัท่ี 25 2560 เวลา 14.00 น.
to be my/our proxy to atten and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017 (No.14) on 25 2017 at 2.00 p.m.

ณ ห้องประชมุแกรนด์สวุรรณภูมิ ชัน้ 7 อาคารอินเตอร์ลิง้ค์ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
At the Chaophya ballroom , Chaophyapark Hotel , Ratchadaphisek Road ,Samsennok , Huay Kwang , Bangkok. Metropolis, or any date , time and place thereof.  

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(a) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows.

หนังสือมอบฉันทะ (PROXY)

เมษายน
April

อากรแสตมป์ 
20 บาท

Duty Stamp 
Baht 20

แบบ ข. (Form B)
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วาระท่ี 1 เร่ืองแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ
Agenda No.1 Matters to be informed

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี 2 พิจารณาและรับรองรายงานการประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 (ครัง้ท่ี 13) ซึง่ประชมุเม่ือวนัพุธท่ี 27 เมษายน  2559
Agenda No.2 To consider for the approval of the Minute of 2016 Annual General Meeting of Shareholders (No.13), held on April 27, 2016

รับรอง ไม่รับรอง งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี 3 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการ ประจําปี 2559
Agenda No.3 To acknowledge of the Company's 2016 Annual Report

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559
Agenda No.4 To consider for the approval of Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2016

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
Agenda No.5 To consider for the Approval of the decrease of the registered capital of the Company and to amendment Clause 4 of the Company 'Memorandum

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมัติจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี 2559
Agenda No.6 To consider for the approval of 2016 Net Profits allocation

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี 7 พิจารณาและเลือกตัง้กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ และกําหนดอํานาจกรรมการ
Agenda No.7 To consider for the appointment of directors who have been retired due to rotation rule and to deligate authority directors

วาระท่ี 7.1 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ
Agenda No.7. To consider for the re-election of directors whose term have been retired, as follows.

1 นางเสาวนีย์ กมลบตุร
Mrs. Saowanee Kamolbutr

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2 นางชลิดา อนันตรัมพร
Mrs. Chalida Anuntarumporn

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3 นางสาวขวญัตา มีสมพร
Miss Kwanta Meesomporn

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี 7.2 พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการใหม่ในตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ
Agenda No.7.2To consider for the appointment of the new director as the Audit Committee

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี 7.3 กําหนดอํานาจกรรมการ
Agenda No.7.3To consider for the deligation of authority to new director who is authorised to act on behalf of the Company.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain  
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วาระท่ี 8 พิจารณาและแตง่ตัง้ผู้ สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2560
Agenda No.8 To consider for the approval of the appointment of 2017 auditor and settle for 2017 audit fee

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี 9 พิจารณาและอนุมัติกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560
Agenda No.9 To consider for the approval of Director's remuneration for the year 2017

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วตัถุประสงค์) 
Agenda No.10To consider for the approval of the resolved by cancle the Company's objectives and the amendment of Clause 3 (Objectives)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี 11 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)
Agenda No.11To consider for other matters (if any)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ใชเ่ป็นการลง
คะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

 The voting by proxy, which is not consistent with proxy that is deem the voting is not correct and is not voting by shareholders.

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด
นอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า
ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda of not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters 
other thanthose specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as
 he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves.

ลงช่ือ ผู้มอบฉันทะ/Grantor

ลงช่ือ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

ลงช่ือ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

ลงช่ือ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รบัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีถือ หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจํานวนท่ีถือไว้ก็ได้ โดยให้ระบุคะแนนเสียงท่ีมอบฉันทะไว้ให้ชดัเจน
The shareholder may grant all or a portion of the shares to the proxy by clearly specifying the number of votes granted.
3. การออกเสียงลงคะแนนสามารถแยกออกเสียงได้ คือ เห็นด้วยบางส่วนก่ีเสียง ไม่เห็นด้วยบางส่วนก่ีเสียง หรืองดออกเสียงก่ีเสียง
When casting votes, a shareholder may split votes by specifying the number of oncurring votes, objecting votes or abstained votes.  






