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บช.086/59/ธท 
ทะเบียนเลขที ่บมจ.0107547000222 

 
                                                                                                วันที่ 25 มีนาคม 2559 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําป ี2559 (ครั้งที ่13) 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมวินิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    1.  สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 (ครั้งที ่12) วันที่ 29 เมษายน 2558  

2. รายงานประจาํป ี2558 
3. รายช่ือและประวัติกรรมการท่ีได้รบัการเสนอข่ือใหด้ํารงตาํแหน่งใหม่ 
4. ข้อบังคับบรษิัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
5. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน 
6. รายละเอียดประวัตกิรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
7. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรอืหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุน้ 
8. หนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด จํานวน 2 แบบ 
9. แผนท่ีสถานทีจ่ัดการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
 ตามที่คณะกรรมการบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ได้ประชุมร่วมกันเม่ือวันศุกร์ ที ่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 และได้มีมติให้
เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียน เวลา 13.00 น.) ณ ห้องเจ้าพระยาบอลลูม 
โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเรือ่งตา่งๆ ตามระเบียบวาระพรอ้มด้วยความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังตอ่ไปนี ้
 
วาระท่ี 1   เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ข้อมูลประกอบ  เปน็วาระเพ่ือใหป้ระธานกล่าวโดยอสิระในสาระประโยชน์ตา่งๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ 

 
วาระที ่2   พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจําป ี2558 (ครั้งที ่12) ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 
บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 (ครั้งที่ 12) เม่ือวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 แล้วเสร็จภายใน 

14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด  
พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.interlink.co.th) แล้ว อีกทั้ง ได้แนบสําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 
2558 (ครั้งที่ 12) มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ลงวันที่ 25 มีนาคม 2559 นี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 (ครั้งที่ 12) ซ่ึงประชุมเม่ือวันพุธที่ 29 เมษายน 2558  โดย

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 รับรองรายงานการประชุมครั้ง
ดังกล่าว  

 คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ   
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 3  พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการ ประจําปี 2558  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  
บริษัทฯ ได้สรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปี 2558 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 2) ดัง

ปรากฏในรายงานประจําปี 2558  
ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการ ประจําปี 2558 ซ่ึงสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ซ่ึงเกิดในรอบปี 
2558 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 

 คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4  พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัิบรษิัทมหาชนจํากัด ซ่ึงกําหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ประจําปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
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ความเห็นคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี สิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2558 ซ่ึงได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว 
(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 2) 

 คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 5  พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2558 

   5.1 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกําไรสะสมยังไม่จัดสรรเป็นสํารองตามกฏหมาย 
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
    ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วน 
  หนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่น้อย 
  กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ 
   เนือ่งจากในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 289,983,558 บาทเป็น 362,479,447 บาท ดังนัน้ จึง 
  จาํเปน็ตอ้งจัดสรรกําไรสุทธิประจําป ี2558 เป็นสํารองตามกฎหมายเพ่ิมเตมิ โดยสามารถคาํนวณได้ดังนี ้

รายละเอียด ปี 2558 
1. ทุนจดทะเบยีน 362,479,447.00 
2. ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 36,247,944.70 
3. สํารองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2557 23,641,093.45 
4. สํารองตามกฎหมายที่ต้องตั้งเพิ่มใหค้รบ 12,606,851.25 
5. กําไรสุทธิประจําป ี 223,511,456.12 
6. สํารองตามกฎหมายข้ันต่ําที่ต้องกันจากกําไรสุทธิประจําปีในอัตรารอ้ยละ 5  11,175,572.81 
7. สํารองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2558 34,816,666.26 
8. สัดส่วนสํารองตามกฎหมายต่อทุนจดทะเบียน 9.61 

 
สํารองตามกฎหมายจํานวน 11,175,572.81 บาทที่ต้องจัดสรรเพ่ิมเติมคิดเป็นร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี 2558 ซ่ึงเป็นไปตาม 

  บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และบริษัทฯ ได้บันทึกสํารองตามกฎหมายจํานวน 
  11,175,572.81 บาทแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559  พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรเป็นสํารองตาม 
             กฏหมายตามรายละเอียดข้างต้น 
 คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 5.2 พิจารณาและอนุมัติเงินปันผลประจําปี 2558 
             ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ และหัก
สํารองตามกฎหมาย เว้นแต่บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องใช้เงินเพ่ือการขยายกิจการ  

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน  223,511,456.12 บาท (สองร้อยยี่สิบสามล้านห้าแสน 
  หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาทสิบสองสตางค์) คิดเป็นกําไรต่อหุ้น 0.68 บาทต่อหุ้น สําหรับหุ้นสามัญจํานวน 334,653,851 หุ้น ณ วันที่ 
  31 ธันวาคม 2558 (ปี 2557: กําไรต่อหุ้น 0.56 บาทสําหรับหุ้นสามัญ 261,048,952 หุ้น) โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2558 
  ดังกล่าวเป็นสํารองตามกฎหมายจํานวน 11,175,572.81 บาท ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลท่ีกําหนดไว้ของบริษัทฯ โดยสามารถ 
  เปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดงันี้ 
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ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 
รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

1.กําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 223,511,456.12 182,821,869.08 170,586,694.99 118,371,146 

2.จัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 11,175,572.81 9,141,093.45 4,500,000.00 - 

3.กําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังหักสาํรองตามกฎหมาย 

212,335,883.31 173,680,775.63 166,086,694.99 118,371,146 

4.จํานวนหุ้น ณ 26 กุมภาพันธ์ 2559 335,621,351 261,049,242 129,994,541 109,994,541 

5.ปันผลตอ่หุ้น (บาท:หุ้น) 0.26 0.27778 1.11112 0.44  

6.ปันผลจ่ายทั้งสิน้ 87.26 ล้านบาท  72.515 ลา้นบาท 144.44 ล้านบาท 48.40 ล้านบาท 

7.สัดส่วนการจ่ายปนัผลเทียบกับกําไรสทุธิ 41.10 41.75 86.97 40.89 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัตจิ่ายปนัผลประจําปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.26 

บาท จาํนวน 335,621,351  หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 87.26 ล้านบาท หรอืคิดเป็นร้อยละ 41.10 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
กิจการหลังหักสํารองตามกฎหมาย ซ่ึงปันผลท้ังหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอตัราที่กฏหมายกําหนด 

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสทิธิได้รบัปันผลตามข้อบังคับบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วันประกาศ
รายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และปิดสมุดทะเบยีนรวบรวมรายช่ือเพ่ือสิทธิรับปันผลในวันที่ 10 
พฤษภาคม 2559 โดยกําหนดวันจา่ยปนัผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559  
คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ และกําหนดอํานาจกรรมการ 
 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 36 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหน่งตาม

วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีในอัตราหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด ซ่ึงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีครั้งนี้มี
กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่าน ดังนี้ 

1.  นายณัฐนัย  อนันตรัมพร กรรมการและผู้จดัการทั่วไป 
 2.  พลเรอืเอกอภิวัฒน์  ศรีวรรธนะ  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ1 

 3.  นางธัญญรตัน ์   เทียมอดุมฤกษ ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (สายงานสนบัสนุนธุรกิจ) 
หมายเหตุ 1 ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระ แทนพลเอกภานุมาต  สีวะรา  ซึ่งได้ถึงแก่กรรม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 
4/2558 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558  ซึ่งวาระของกรรมการอิสระเดิม คือ รอบปีปฏิทินปี 2556 - 2558 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานในตําแหน่ง

หน้าที่กรรมการ ซ่ึงกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็น
อย่างดีมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่ง
ตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน คือ 

1.  นายณัฐนัย  อนันตรัมพร กรรมการและผู้จดัการทั่วไป 
 2.  พลเรอืเอกอภิวัฒน์  ศรีวรรธนะ  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 3.  นางธัญญรตัน ์   เทียมอดุมฤกษ ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (สายงานสนบัสนุนธุรกิจ) 
เป็นกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ข้อมูลการดํารงตําแหน่ง

กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมท้ังข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอช่ือปรากฏในเอกสารรายช่ือและ
ประวัติของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่งใหม่ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลําดับที่ 3) 

 คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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6.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ  
ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

เนื่องจากมีกรรมการอิสระที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่  จึงขออนุมัติที่ประชุมพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ในตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 

1.  พลเรือเอกอภิวัฒน์  ศรีวรรธนะ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบุคคลข้างต้นเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ 
และท่ีผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ได้เป็นอย่าง และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด จึงมีมติเห็นชอบ
ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี แต่งตั้ง พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ  ที่ได้รับการเสนอช่ือให้เลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ในวาระที่ 6.1 
ในตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

 คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  
 6.3 กําหนดอํานาจกรรมการ  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 
เนื่องจากนายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการท่ีครบวาระออกจากตําแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท 

อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดังนั้น จึงต้องกําหนดวาระนี้เพ่ือให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากําหนดอํานาจ
กรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ตามเดิม ดังนี้ 

1) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด 
  “นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิดา อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่งลงลายมือช่ือ และประทับตราสําคัญของบริษัท” 
2) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด(มหาชน) และบรษิัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จํากัด 
 “นายสมบตัิ อนันตรมัพร หรอื นางชลดิา อนันตรัมพร หรอื นายณัฐนัย อนันตรัมพร คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือ และ

ประทับตราสาํคัญของบริษทั” 
ความเห็นคณะกรรมการ 

ด้วยกรรมการท่ีเสนอให้เลือกตั้งเข้าใหม่ ได้แก่ นายณัฐนัย อนันตรัมพร เป็นกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ 
คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จึงเห็นควรให้กําหนดอํานาจกรรมการคงเดิมตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ตามที่
เสนอข้างต้น 

 คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 7 พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 
เพ่ือให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2559 ตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 
ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาและแต่งตั้งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัดซ่ึงเป็นสํานักงานสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยขอให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้ 

 7.1  ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2559 
- นางสาวอมรรัตน์ เพ่ิมพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4599) และ/หรือ 
- นายประสิทธ์ิ เยื่องศรีกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4174) และ/หรือ 
- นายวิเชียร ก่ิงมนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3977) 
ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส ์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทําการตรวจสอบ

และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด แทนได้ โดยผู้มีรายนาม
ข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้  บริษัทที่เป็นสํานักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่
เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้ถือบริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว 

 7.2  ขออนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2559 เป็นจํานวนเงิน 2,670,000 บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหม่ืน 
  บาทถ้วน) ซ่ึงมีอัตราการเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 10.33 จากปี 2558 ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการเพ่ิมข้ึนของ 
  รายการทางธุรกิจ ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ 
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 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวสมเหตุผลและเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นใน
ตลาดหลักทรัพย์ 

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้ 
 

 ปี 2555   
 

ปี 2556   
 

ปี 2557     
 

ปี 2558     
 

ปี 2559    
(ปีที่เสนอ) 

ค่าสอบบัญชีของบรษิัทฯ (บาท) 590,000 590,000 940,000 1,135,000 1,285,000 
ค่าสอบบัญชีของบรษิัทย่อย (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 
เพ่ิมข้ึน (%) 16.53 8.38 80.80 66.90 10.33 

  
 คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2559 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบอย่างละเอียด  โดยเทียบเคียงได้
กับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์  ด้วยกัน และเพ่ือให้มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุด
ต่างๆ สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการในปีที่ผ่านมา 
ความเห็นคณะกรรมการ 

จากการพิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพ่ิมข้ึนเนื่องจากการขยายตัว และความหลากหลายทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน
แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะที่ปรึกษาฯ ประจําปี 2559 ตามตารางเปรียบเทียบ ดังนี้ 

ค่าตอบแทนของกรรมการ 
                    อตัราเดิม อัตราใหม ่

ปี2557 ปี 2558 ปี 2559 
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ    
1. คณะกรรมการบริษัท    

ประธานกรรมการบริษัท 9,000 บาท/ครั้ง 9,000 บาท/ครั้ง 9,000 บาท/ครั้ง 
กรรมการบริษัท ท่านละ 6,000 บาท/ครั้ง 6,000 บาท/ครั้ง 6,000 บาท/ครั้ง 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ    
ประธานกรรมการตรวจสอบ 9,000 บาท/ครั้ง 9,000 บาท/ครั้ง 9,000 บาท/ครั้ง* 
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 6,000 บาท/ครั้ง 6,000 บาท/ครั้ง 6,000 บาท/ครั้ง* 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง    
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 5,000 บาท/ครั้ง 5,000 บาท/ครั้ง 5,000 บาท/ครั้ง* 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 3,000 บาท/ครั้ง 3,000 บาท/ครั้ง 3,000 บาท/ครั้ง* 

4. ที่ปรึกษาบริษัทและ/หรือประธานกรรมการ    

ที่ปรึกษาฯ 3,500 บาท/ครั้ง 3,500 บาท/ครั้ง 3,500 บาท/ครั้ง* 
ค่าบําเหน็จประจําปีกรรมการ    
1. ประธานกรรมการบริษัท 105,875 บาท/ป ี 105,875 บาท/ป ี 105,875 บาท/ป ี
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ 105,875 บาท/ป ี 105,875 บาท/ป ี 105,875 บาท/ป ี
3. กรรมการบริษัท ท่านละ 84,700 บาท/ป ี 84,700 บาท/ป ี 84,700 บาท/ป ี
4. กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 84,700 บาท/ป ี 84,700 บาท/ป ี 84,700 บาท/ป ี

           *ยกเว้น กรรมการ , อนุกรรมการและอื่นๆที่เป็นพนักงานหรือผู้บริหารท่ีได้รับค่าตอบแทนประจํา 
  
           ทั้งนี ้ตัง้แต่วันที่ไดร้ับอนุมัตจิากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําป ี2559 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุน้จะมีมติเปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่น 
 
           คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

วาระนี้กําหนดไว้เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดําเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนําเสนอเรื่องอื่นๆ 
ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ 
ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยในเรื่องการดําเนินงานของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น 
 
ทั้งนี้ บริษัทฯ กําหนดให้ผู้มีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงเป็นวัน

กําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) และกําหนดวันที่ 16 มีนาคม 2559 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 ดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานท่ีที่ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียง
กัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย  กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้การลงทะเบียนผู้เข้ารว่มประชุมผู้ถือหุ้นเปน็ไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนํา
หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย พร้อมทั้งกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐาน
เพ่ือแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 8 และ 9) 

 
       ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

.......................................................... 
     (นายสมบตัิ  อนันตรัมพร) 

   ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ ่
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558

ที่ บช. 258/58/บส 
 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจําป ี2558 (ครั้งที่ 12) 
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมวินิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 

วันเวลาการประชุม 
ประชุมในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ช้ัน 7 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์       บริษัท 

อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 

นายสมบัต ิ อนันตรัมพร เป็นประธานท่ีประชุม 
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจํานวน 69 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 106,985,260 หุ้น และท่ี

มอบฉันทะมาจํานวน 108 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 105,594,565 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้น ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น
จํานวน 177 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 212,579,825 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.43 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดจํานวน 261,049,242 
หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ 

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้กล่าวแนะนํากรรมการบริษัทฯ เลขานุการบริษัทฯ นิติกรบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี
2558 และสังเกตการณ์ด้วย ดังนี้ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จํานวน 9 ท่าน 

1. นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
2. นางชลิดา อนันตรัมพร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
3. นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป 
    (กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด) 
4. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. พลเอก ภานุมาต สีวะรา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
6. นางเสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
7. นางสาวขวัญตา มีสมพร กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจจัดจําหน่าย) 
8. นางเพ็ญศรี จันต๊ะคาด กรรมการและผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน 
9. นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (สายงานสนับสนุนธุรกิจ) 

  และเลขานุการบริษัท     
ผู้สังเกตการณ์จากบริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ เทเลคอม จํากัด จํานวน 1 ท่าน 

1. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
อดีตเลขานุการบริษัทฯ และนิติกรบริษัทฯ จํานวน 2 ท่าน 

1. นางสาวดาริกา แตงตรง อดีตเลขานุการบริษัท 
    (ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด) 
2. นายคุณากร ชัยวิรัตน์ นิติกรอาวุโส 

 
ผู้บริหารของอินเตอร์ล้ิงค์ที่เข้าร่วมประชุม เพ่ิมเติมจํานวน 1 ท่าน 

1. นายประภาส ลิ่มกังวาฬมงคล ผู้อํานวยการฝ่ายขายและการตลาด 
ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทําหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จํานวน 1 ท่าน 

1. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 
ผู้สังเกตการณ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน 2 ท่าน 

1. นางดารัตน์ วงษ์ประภารัตน์ ฝ่ายสรรหาบริษัทจดทะเบียน (mai) 
2. นางสาวณฤดี โรจนคงอยู่ ฝ่ายกํากับบริษัทจดทะเบียน 

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเข้าร่วมประชุม จํานวน 1 ท่าน 
1. นายพงศ์พิพัฒน์ วานิชวงศ์ 

 
ประธานฯ มอบให้คุณดาริกา แตงตรง อดีตเลขานุการบริษัท โดยปัจจุบันเป็นเลขานุการบริษัทย่อย ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ

ประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 และตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 102, 33 วรรค 2, 4, 5 และมาตรา 34 กําหนดให้

การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการ
ออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน รวมทั้งผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนได้ 
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ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรยืนยันการ
ลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือช่ือในบัตร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรดังกล่าวเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น ส่วนบัตรยืนยัน
การลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะเก็บพร้อมกันทั้งหมดก่อนเสร็จสิ้นการประชุม 

การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดท่ีเข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ 
และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคํานึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดง
เจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย 

และเนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระ
นั้นๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจํานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพ่ิมเติม 

นอกจากนี้ประธานฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นเพ่ิมเติมว่าสําหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระน้ัน จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่
ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากในบางเวลา การนับคะแนนต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประธานฯ 
อาจจะขอให้ที่ประชุมดําเนินการพิจารณาในวาระอ่ืนๆ ต่อไปก่อน เพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเม่ือเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที 

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซ่ึงที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การ
นับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ จึงได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 
วาระที่ 1    เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1. บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ในปัจจุบันเป็นกลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
โดยประกอบไปด้วยทั้งสิ้น 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) บริษัท    อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด  บริษัท 
อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด และ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จํากัด โดยแบ่งเป็น 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจจัดจําหน่าย 
(Distribution)  ธุรกิจวิศวกรรม (Engineering) และ ธุรกิจเทเลคอม (Telecom) 

2. ในปี 2557 ที่ผ่านมา พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงประทานผ้าพระกฐินพระราชทานให้
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ไปทอดถวาย ณ วัดวังแดง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โดยได้เงินร่วมทําบุญทั้งสิ้น 1,900,009 
บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าบาท) 

3. คณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ได้กําหนดยุทธศาสตร์ ประจําปี 2558 โดยยังคงยึด
วิสัยทัศน์เดิม คือ “เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน” และปฏิญญาต่อลูกค้า 3 ข้อ เดิมซ่ึงเป็นคําม่ันสัญญา      ได้แก่ “1. สินค้าคุณภาพ  2. ราคาถูก
กว่า และ 3. บริการท่ีดีกว่า” 

4. บริษัทฯ จะได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าและผู้ถือหุ้น โดยใช้ช่ืองานว่า “Thank You Party 2015” ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 
2558 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 15 ซ่ึงจะจัดข้ึนที่ห้องรอยัล จูบิลี่ ชาเลนเจอร์ฮอลล์     อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดย
คาดว่าจะมีผู้ไปร่วมงานจํานวน 1,200 - 1,500 คน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดําเนินการส่งบัตรเชิญให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยทางบริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น 
เข้าร่วมงานได้บัตรละ 1 ท่าน ซ่ึงได้สิ้นสุดการลงทะเบียนยืนยันร่วมงานไปแล้วเม่ือวันที่ 25 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา 

5. กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ตั้งเป้าหมายรายได้ในปี 2558 เท่ากับ 3,000 ล้านบาท และจากการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องนี้ ทําให้บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ได้เตรียมการเลื่อนการซ้ือขายของหุ้น ILINK จากตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ (mai) ข้ึนไปซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในช่วงเดือนกรกฎาคม และคาดว่าจะสามารถนําบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท 
อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปีนี้ 
 
วาระที่ 2   พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 (ครั้งที่ 11) ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่  
            24 เมษายน 2557 

ประธานฯ มอบให้คุณธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 (ครั้งที่ 11) ซ่ึงประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด  พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ บริษัทฯ 
(www.interlink.co.th) แล้ว อีกทั้ง ได้แนบสําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยวาระน้ีต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 ซ่ึงประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 
2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 
ดังนี้ 

รับรอง จํานวน 212,638,351 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่รับรอง จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสยีง จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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วาระที่ 3    พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการ ประจําปี 2557 
 ประธานฯ ได้รายงานกิจการของบริษัทฯ และพัฒนาการทีส่ําคัญให้ที่ประชุมทราบ ดังนี ้

3.1 ผลการดําเนินงาน (งบการเงินเฉพาะบรษิัท) ประจําป ี2557 
- รายได้รวม 2,458.56 ล้านบาท เทียบกับป ี2556 1,996.81 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 23.12 
- กําไรสุทธิรวม 188.76 ล้านบาท เทียบกับป ี2556 170.59 ล้านบาท  เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10.65 

3.2 ผลการดําเนินงาน (งบการเงินรวม) ประจําปี 2557 
- รายได้รวม 2,694.76 ล้านบาท เทียบกับป ี2556 1,996.51 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 34.97 
- กําไรสุทธิรวม 225.26 ล้านบาท เทียบกับป ี2556 167.58 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 31.02 

3.3 ฐานะทางการเงิน-งบการเงินเฉพาะบรษิทั 
- สินทรัพยร์วม 2,285.08 ล้านบาท เทียบกับป ี2556 2,035.16 ล้านบาท  เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 12.28 
- หนี้สินรวม 826.34 ล้านบาท เทียบกับป ี2556 761.34 ล้านบาท  เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 8.54 
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,458.74 ล้านบาท เทียบกับป ี2556 1,273.82 ล้านบาท  เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 14.52 

3.4 ฐานะทางการเงิน-งบการเงินรวม 
- สินทรัพยร์วม 3,311.20 ล้านบาท เทียบกับป ี2556 2,192.85 ล้านบาท  เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 51.00 
- หนี้สินรวม 1,816.61 ล้านบาท เทียบกับป ี2556 919.68 ล้านบาท  เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 97.53 
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,494.59 ล้านบาท เทียบกับป ี2556 1,273.18 ล้านบาท  เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 17.39 

3.5 ผลตอบแทนรวม 
- Return on Equity 15.87 % เทียบกับป ี2556 16.39 %  ลดลง 0.52 % 
- Return on Assets 7.98 % เทียบกับป ี2556 10.25 %  ลดลง 2.27 % 

3.6 พัฒนาการที่สาํคัญ ประจําปี 2557 
- เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 289,983,558 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว 261,048,952 บาท 
- จดทะเบียนจัดตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ อินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ จํากัด (เพ่ือสนับสนุนการออมของพนักงาน) 
- จดทะเบียนตั้ง บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์  ดาต้าเซ็นเตอร์ จํากัด (เพ่ือรองรับ Digital Economy) 
- ได้รับรางวัลความรับผิดชอบต่อสังคม CSRI Recognition 2014 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) หรือเรียกสั้นๆว่า กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ ประกอบด้วย 

1. บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
2. บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด 
3. บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด 
4. บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จํากัด 

- กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) แบ่งลักษณะธุรกิจเป็น 3 ธุรกิจได้แก่ 
1. ธุรกิจจัดจําหน่าย (Distribution) 
2. ธุรกิจวิศวกรรม (Engineering) 
3. ธุรกิจเทเลคอม (Telecom) 

- ปรับเปล่ียนโครงสร้างเพ่ือความเหมาะสม โดยได้โอนย้ายรายได้ของดาต้าเซ็นเตอร์ไปอยู่ในธุรกิจ  เทเลคอมภายใต้การ
บริหารและจัดการโดย บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด 

- ได้รับงานโครงการก่อสร้างติดตั้ง Fiber Optic คู่ไปกับท่อส่งน้ํามันของ PTT 
- ขยายโครงข่าย Interlink Fiber Optic Network ครอบคลุม 64 จังหวัดทั่วประเทศไทย 
- ขยายโครงข่าย Interlink Fiber Optic Network เช่ือมต่อไปยังประเทศเพ่ือนบ้านได้แก่ LAOS, MYANMAR, 

CAMBODIA, MALAYSIA และเซ็นต์ MOU เพ่ือเช่ือมโครงข่ายไปยัง SINGAPORE, CHINA, VIETNAM,  
HONG KONG etc. 

รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2557 (Annual Report) ซ่ึงได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพรอ้มหนังสอื เชิญประชุมแล้ว  
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซักถามต่างๆ โดยในวาระน้ีไม่มีการซักถามจาก      ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด 

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานกิจการ ประจําปี 2557 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานกิจการ ประจําปี 2557 ตามที่เสนอข้างต้น 
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วาระที่ 4   พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
  ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ซ่ึงกําหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทํางบ

แสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จประจําปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอยีดตามที่ปรากฎอยู่ในงบการเงินในรายงานประจําปี 2557 ซ่ึงได้จัดส่งให้แก่         
ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้แล้ว 

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซักถามต่างๆ โดยในวาระน้ีไม่มีการซักถามจาก       ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด 
ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2557 โดยวาระน้ีต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของ           ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ดังนี้ 

เห็นด้วย จํานวน 212,876,451 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสยีง จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
วาระที่ 5    พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2557 

    ประธานฯ ได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบ
การเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ และหักสํารองตามกฏหมาย เว้นแต่บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องใช้เงินเพ่ือการขยายกิจการ  
 ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 182,821,869.08 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านแปด
แสนสองหม่ืนหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสตางค์) คิดเป็นกําไรต่อหุ้น 0.70 บาทต่อหุ้น สําหรับหุ้นสามัญจํานวน 261,048,952 หุ้น ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2557 (ปี 2556: กําไรต่อหุ้น 1.42 บาทสําหรับหุ้นสามัญ 129,994,541 หุ้น) จึงเห็นสมควรจัดสรรปันผลจากกําไรสุทธิ ประจําปี 
2557 เป็นหุ้นสามัญและเงินสด ดังนี้ 
 1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จํานวน 65,973,153 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 4 
หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 65,973,153 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจา่ยปันผล 0.25 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมี
เศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลในส่วนของเศษหุ้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 
0.25 บาท 
 2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02778 บาท หรือคิดเป็นจํานวนเงิน 7,330,936.76 บาท 
 การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสดท้ังสองกรณีข้างต้นรวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.27778 บาท สําหรับหุ้นสามัญ
ชําระแล้วเต็มมูลค่าจํานวน 263,892,612 หุ้น รวมเป็นมูลค่าปันผลท้ังสิ้น 73,304,089.76 บาท หรือคิดเปน็ร้อยละ 42.21 ของกําไรสุทธิของงบ
การเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ และหักสํารองตามกฎหมาย ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลท่ีกําหนดไว้ของบริษัทฯ โดยสามารถ
เปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้ 
 

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 
1. กําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 182,821,869 170,586,695 118,371,146 
2. จัดสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย (บาท) 9,141,093 4,500,000 - 
3. กําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสาํรองตาม

กฎหมาย (บาท) 
173,680,776 166,086,695 118,371,146 

4. จํานวนหุ้น (หุ้น) 263,892,612 129,994,841 109,994,541 
5. ปันผลตอ่หุ้น (บาท:หุ้น) 0.27778 1.11112 0.44 
6. ปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) 73,304,090 144,439,867 48,397,598 
7. สัดส่วนการจ่ายปนัผลเทียบกับกําไรสุทธิ (รอ้ยละ) 42.21 86.97 40.89 

 
 ทั้งนี้ สาเหตุของการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ จําเป็นต้องสํารองเงินเพ่ือใช้ในการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ ซ่ึงอยู่ในช่วงการลงทุนและมีความจําเป็นต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง ประกอบกับบริษัทฯ ต้องการเติบโต และเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การขยับไปซ้ือขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือเสริมสภาพคล่องของหุ้นของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้จ่าย
ปันผลเป็นหุ้นดังที่นําเสนอข้างต้น 
 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจําปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.27778 บาท สําหรับหุ้นสามัญชําระ
แล้วเต็มมูลค่าจํานวน 263,892,612 หุ้น รวมเป็นมูลค่าปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 73,304,090 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.21 ของกําไรสุทธิของงบ
การเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ และหักสํารองตามกฎหมาย ซ่ึงปันผลท้ังหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกําหนด 
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 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรประจําปี 2557 เพ่ือจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร โดยบริษัทฯ มีกําหนดจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฎรายช่ือ ณ วันกําหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 
2558 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายช่ือเพ่ือสิทธิรับปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 โดยกําหนดวันจ่ายปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซักถามต่างๆ โดยในวาระนี้ไม่มีการซักถามจากผู้ถือหุ้นแต่
อย่างใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําปี 2557 เพ่ือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.27778 
บาท ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจดัสรรกําไรประจาํปี 2557 เป็นปันผล ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสยีง
ข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี ดังนี ้

เห็นด้วย จํานวน 212,876,551 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสยีง จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิใหม่สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ILINK-W1) 
 ประธานฯ ได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามที่นําเสนอต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน
วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2557  เข้าข่ายเป็นเง่ือนไขที่กําหนดให้บริษัทฯ ต้องดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ
และอัตราการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท   อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ILINK-W1”) 
ตามข้อกําหนดสิทธิของ ILINK-W1 ดังนั้น บริษัทฯ     จึงต้องปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ ILINK-W1 ดังนี้ 
 

 เดิมก่อนการปรับสิทธิ หลังการปรับสิทธิทีมี่ผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 

ราคาการใช้สิทธิ 10 บาทต่อหุ้น 8 บาทต่อหุน้ 
อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยตอ่ 2 หุ้น 1 หน่วยตอ่ 2.5 หุ้น 

  
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ ILINK-W1 ข้างต้น จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยข้ึน
เครื่องหมาย XD หุ้นของบริษัทฯ ซ่ึงตรงกับวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 (วันที่ผู้ซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล) 
 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิใหม่สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ
ของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ILINK-W1) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ตามที่เสนอข้างต้น โดย
วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติปรับราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิใหม่สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท 
อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ILINK-W1) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ดังนี้ 

เห็นด้วย จํานวน 213,235,501 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสยีง จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้

สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
วาระที่ 7.1  พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 289,983,558 บาทเป็น 362,479,447 บาท 
 ประธานฯ ได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากในวาระท่ี 5 ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายปัน
ผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ และในวาระที่ 6 ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมสามัญสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการปรับอัตราการใช้สิทธิ ILINK-
W1 ดังนั้น บริษัทฯ จึงจําเป็นต้องเพ่ิมทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 72,495,889 บาท  (หุ้นสามัญ 72,495,889 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 
เพ่ือรองรับการจา่ยหุ้นปันผลจํานวน 65,973,153 หุ้นและรองรับการแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 ที่อัตราการใช้สิทธิเพ่ิมข้ึนเป็น 
1 หน่วยต่อ 2.5 หุ้นสามัญ ซ่ึงคิดเป็นจํานวนหุ้นสามัญที่ต้องสํารองเพ่ิมจํานวน 6,522,736 หุ้น 
 ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียน จํานวน 72,495,889 บาท (หุ้นสามัญ 
72,495,889 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) จากเดิมมีทุนจดทะเบียนจํานวน 289,983,558 บาท (หุ้นสามัญ 289,983,558 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 362,479,447 บาท (หุ้นสามัญ 362,479,447 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 
 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 289,983,558 บาทเป็น 362,479,447 บาท 
ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ตามที่เสนอข้างต้น โดยวาระน้ีต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ จาก 289,983,558 บาทเป็น 362,479,447 บาทตามที่
คณะกรรมการบริษทัฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระนี ้ดังนี ้

เห็นด้วย จํานวน 213,235,501 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสยีง จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
วาระที่ 7.2   พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
 ประธานฯ ได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนตามที่เสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 7.1 
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ดังนี้ 

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบยีน จํานวน 362,479,447 บาท   
  (สามร้อยหกสิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหม่ืนเก้าพันสีร่้อยสี่สิบเจด็บาท) 
 แบ่งออกเป็น 362,479,447 หุ้น   
  (สามร้อยหกสิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหม่ืนเก้าพันสีร่้อยสี่สิบเจด็บาท) 
 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท   
  (หนึ่งบาท) 
 โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 362,479,447 หุ้น   
   (สามร้อยหกสิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหม่ืนเก้าพันสีร่้อยสี่สิบเจด็บาท) 
  หุ้นบุริมสทิธ์ิ - หุ้น” 

 ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 
 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ตามที่เสนอข้างต้น โดยวาระน้ีต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระนี ้ดังนี ้

เห็นด้วย จํานวน 213,235,501 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสยีง จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
วาระที่ 8  พิจารณาและอนุมัติแผนการนําบริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ เทเลคอม จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด (“อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ผู้ซ่ึงดําเนินงานอยู่ในธุรกิจโทรคมนาคม โดยมีพันธกิจ คือ “ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกทั่วไทย 
และ ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ปลอดภัยและทันสมัยที่สุด” โดยอินเตอร์ลิ้งค์       เทเลคอมมีโครงสร้างธุรกิจดังนี้ 

1) โครงการ INTERLINK FIBER OPTIC NETWORK (มูลค่าโครงการ 1,750 ล้านบาท) 
อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม ได้ทําการขอและได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ประเภทมีโครงข่ายเป็นของตนเอง 

เลขที่ 3ก/55/001 จากสํานักงานคณะกรรมการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และได้ทําการ
ก่อสร้างโครงข่าย INTERLINK FIBER OPTIC NETWORK โดยมีโครงข่ายหลักพาดสายไปตามเส้นทางรถไฟและเส้นทางถนนท่ัวประเทศไทย เพ่ือ
ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงโดยใช้โครงข่ายเคเบ้ิลใยแก้วนําแสงเป็นโครงข่ายหลัก การก่อสร้างโครงข่ายหลักไปตามเส้นทางรถไฟได้ก่อสร้าง
แล้วเสร็จในปี 2556 ซ่ึงปัจจุบันยังคงอยู่ในระหว่างการดําเนินการก่อสร้างให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศไทยตามแผนงานเพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่กว่า 
72 จังหวัดทั่วประเทศไทย พร้อมทั้งดําเนินการจัดสร้างจุดเช่ือมต่อตามชายแดนประเทศไปยัง (1) ประเทศมาเลเซีย ที่อําเภอปาดังเบซาร์ และด่าน
สะเดา จังหวัดสงขลา (2) ประเทศกัมพูชา ที่อําเภออรัญประเทศ 1 และ 2 จังหวัดสระแก้ว (3) ประเทศลาว ที่อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และ
จังหวัดมุกดาหาร และ(4) ประเทศพม่า ที่อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก และอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายเพ่ือการให้บริการในต่างประเทศเช่นกัน 



 

 15 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558

2) โครงการ INTERLINK DATA CENTER (มูลค่าโครงการ 160 ล้านบาท) 
อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม ได้ลงทุนก่อสร้างศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ ขนาด 1,800 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่ 9/2 ซ.01  กาญจนาภิเษก 5/5 

ถ.กาญจนาภิเษก แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้ก่อสร้างอาคาร 3 ช้ันแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมให้บริการ
ได้กว่า 348 Racks โดยช้ัน 1 ที่เป็นส่วนสํานักงานและช้ัน 2 ที่เป็นพ้ืนที่ให้บริการได้เปิดใช้งานแล้ว โดยช้ัน 3 ได้มีการลงนามในสัญญาแล้วในปี 
2557 และคาดว่าจะดําเนินการย้ายเข้ามาใช้บริการในช่วงสิงหาคม 2558 นี้ 

ทั้ง 2 โครงการข้างต้น เป็นโครงการที่ต้องการเงินลงทุนค่อนข้างสูง ซ่ึงปัจจุบันอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม ได้ดําเนินการก่อสร้างโดยใช้
แหล่งเงินทุนจาก (1) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ที่เป็นบริษัทใหญ่และมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในอินเตอร์ลิ้งค์ 
เทเลคอม ในรูปแบบของทุนและเงินกู้ยืมระหว่างกัน และ (2) สถาบันทางการเงิน ในรูปแบบของวงเงินสินเช่ือต่างๆ ซ่ึงปัจจุบันทั้ง 2 โครงการ
สามารถให้บริการและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ได้ตามเป้าหมาย แต่อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด 
สามารถที่จะดําเนินการให้สอดรับกับกระแสความต้องการในปัจจุบันของเทคโนโลยีที่ให้บริการดังกล่าว และรวมถึงเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการใน
ธุรกิจโทรคมนาคมที่มีปัจจัยบวกทั้งจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคและจากนโยบายดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)
ของภาครัฐบาล บริษัทฯ จึงได้จัดทําแผนที่จะเร่งขยายการให้บริการและลงทุนในทั้ง 2 โครงการเพ่ิมเติมในอนาคตข้างหน้า     จึงต้องการระดมทุน
เพ่ือนํามาใช้ในการขยายธุรกิจ โดยการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Spin-off Plan) ดังมีรายละเอยีดดังนี้ 
 แผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ (Spin-off Plan) ของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด 

ทําการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากปัจจุบันเท่ากับ 300 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 3,000,000 หุ้น       มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 100.00 บาท ซ่ึงภายหลังการปรับมูลค่าที่ตราไว้เป็น 1 บาท บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จาํกัด จะมีจํานวนหุ้นสามัญเท่ากับ 300,000,000 
หุ้น เพ่ิมข้ึนเป็น 500 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 
200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 200,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของทุนที่ชําระแล้วของ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ 
เทเลคอม จํากัด หลังการทํา IPO เพ่ือเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป (Initial Public Offering) กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัท
อินเตอร์ลิ้งค์ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Right) 

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด ดังกล่าวจะทําให้สัดส่วนการ ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด ลดลงจากเดิมร้อยละ 100.00 เหลือร้อยละ 60.00 ของทุนที่ชําระแล้วของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม 
จํากัด ทําให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิต่างๆ ของ  บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท    อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด (Dilution Effect) เช่น ส่วน
แบ่งกําไรและหรือสิทธิในการออกเสียง ฯลฯ ลดลงไปร้อยละ 40.00 ซ่ึงเข้าข่ายเป็นการจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ลง
วันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 ซ่ึงมีขนาดรายการสูงสุดตามที่คํานวณตามเกณฑ์สินทรัพย์
สุทธิ เท่ากับ ร้อยละ 8.16 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามงบการเงินรวมที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ฉบับล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

หลังจากนั้น มีผู้ถือหุ้น ได้สอบถามและประธานฯได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้ 
1) ผู้ถือหุ้นให้ข้อสังเกตว่าบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จาํกัด เพ่ิมทุนเป็น 500 ล้านบาท ทําให้มีทุนจดทะเบียนมากกว่าบริษัทแม่ 
ประธานฯ กล่าวว่า “ผมจะสร้างอภิชาตบุตร” และผมมั่นใจว่าคุณณัฐนัย อนันตรัมพร จะสามารถทําให้บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเล

คอม จํากัด เป็นธุรกิจเทเลคอมที่ยื่งใหญ่ระดับนานาชาติ ดังนั้นการ Spin-off จะทําให้บริษัท   อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด สามารถก้าวไปได้ไกล 
และผู้ถือหุ้นเดิมจะได้ประโยชน์จากการทํา IPO ครั้งนี้ด้วย 

2) จากเอกสารโครงการ INTERLINK FIBER OPTIC NETWORK (มูลค่าโครงการ 1,750 ล้านบาท) จํานวน 1,750 ล้าน
บาท คือรายได้ทั้งโครงการหรือค่าใช้จ่ายของโครงการ โดยตั้งคําถามดังนี้ 

- ถ้าเป็นค่าใช้จ่าย ณ ปัจจุบัน  ทางบริษัทฯ ได้ลงทุนไปแล้วเท่าไหร่? 
- ปัจจุบันมีรายได้เท่าไหร่  เพราะโครงการนี้ยังไม่เสร็จ 100% 

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ช้ีแจงว่า มูลค่างาน 1,750 ล้านบาท เป็นการก่อสร้างโครงข่ายให้ครอบคลุม 72 จังหวัด ซ่ึงในปัจจุบัน
ครอบคลุมแล้ว 65 จังหวัด 

3) โครงการ INTERLINK DATA CENTER มีการใช้พ้ืนที่ในศูนย์ DATA CENTER อย่างไร และใช้เต็มประสิทธิภาพ 348 
Racks หรือไม่ 

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ช้ีแจงว่า พ้ืนที่ของ Interlink DataCenter 3 ช้ัน รวม 1,800 ตร.ม. โดยช้ันที่ 1 เป็นพ้ืนที่ส่วนสํานักงาน
และเป็นพ้ืนที่สําหรับให้ลูกค้าติดต่อ ส่วนช้ันที่ 2 และ 3 เป็นพ้ืนที่การขายทั้งหมด โดยในปัจจุบันมีผู้ใช้งานแล้ว 20 % และกําลังจะเข้ามาใช้พ้ืนที่อีก 
60% ในราวเดือนสิงหาคม 

4) บริษัทฯ มีแผนจะนําบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงเดือนไหน 
คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ช้ีแจงว่า ยังไม่มีกําหนดวันที่แน่นอน แต่จากกําหนดการคือหลังจากได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นแล้ว จะยื่น filing ต่อ ก.ล.ต. ซ่ึงทาง ก.ล.ต. ใช้เวลาประมาณ 4 - 6 เดือน ดังนั้น น่าจะนําบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้
ในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายนนี้ ทั้งนี้ ต้องอยู่ที่สภาวะตลาดในเวลาน้ันด้วย 

5) จากนโยบายของรัฐบาลที่ไม่ให้ลงทุน Fiber Optic Network ซํ้าซ้อนกัน จะมีผลดี ผลเสียต่อบริษัทฯ อย่างไร 
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คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ช้ีแจงว่า ในปัจจุบันบริษัทฯ เป็นบริษัทเดียวที่มีโครงข่ายบนเส้นทางรถไฟ ซ่ึงไม่ทับซ้อนกับคนอื่น และในส่วน
ของโครงข่ายถนน ซ่ึงอาจจะเหมือนกับผู้ให้บริการรายอื่น แต่เราใช้จุดแข็งของบริษัทฯ ซ่ึงเราเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างให้กับรายอื่น เราจึงสร้าง
โครงข่ายไม่ให้ทับซ้อนกับรายอื่นๆได้ จึงน่าจะเป็นโอกาสต่อนโยบายของรัฐบาล 

6) ในปัจจุบันมีก่ีบริษัทที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง 
คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ช้ีแจงว่า ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการท่ีมีใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภท 3 ที่ Active อยู่ 10 

ราย เช่น TOT, CAT, AIS, 3BB, INTERLINK, TRUE และ PEA เป็นต้น 
7) การท่ีบริษัทพาดสายไฟเบอร์ออฟติกไปกับเสาโทรเลขนั้น ในปัจจุบันเสาโทรเลขได้ถูกยกเลิกการใช้งานทําให้ส่งผลกระทบกับบริษัทฯ 

หรือไม่ 
คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ช้ีแจงว่า แทบไม่ส่งผลกระทบกับบริษัทฯ เลย เนื่องจากระบบอาณัฐสัญญาณควบคุมรถไฟยังคงควบคุม

ผ่านระบบ Electromagnetic ซ่ึงพาดสายไปตามเสาโทรเลข ดังนั้น ถ้าเสาโทรเลขไม่ได้ไปกีดขวางเส้นทางใดๆ   ความเสี่ยงที่จะถูกรื้อถอนจึงอยู่ใน
เกณฑ์ต่ํามาก 

   เม่ือไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนการนําบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์   เทเลคอม จํากัด ซ่ึงเป็น
บริษัทย่อย เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เพ่ือรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแผนการนําบริษทั อินเตอรล์ิ้งค์ เทเลคอม จาํกัด ซ่ึงเปน็บริษทัยอ่ย เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพ่ือรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี ดังนี ้

เห็นด้วย จํานวน 213,299,202 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสยีง จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
วาระที่ 9   พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ เทเลคอม จํากัด 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามแผนการนําบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Spin-off Plan) โดยการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากปัจจุบันเท่ากับ 300 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 
3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ซ่ึงภายหลังการปรับมูลค่าที่ตราไว้เป็น 1 บาท บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด จะมี
จํานวนหุ้นสามัญเท่ากับ 300,000,000 หุ้น เพ่ิมข้ึนเป็น 500 ล้านบาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจํานวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้  หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 200,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของทุน
ที่ชําระแล้วของ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด หลังการทํา IPO เพ่ือเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป (Initial Public Offering) 
กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Right) ซ่ึงจะทําให้
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด ลดลงจากเดิมร้อยละ 100.00 เหลือร้อยละ 60.00 ของทุนที่ชําระแล้วของ
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด ทําให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิตา่งๆ ของบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษทั อินเตอร์ลิ้งค์        เทเลคอม จํากัด 
(Dilution Effect) เช่น ส่วนแบ่งกําไรและหรือสิทธิในการออกเสียง ฯลฯ ลดลงไปร้อยละ 40.00 

ดังนั้นเพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด จํานวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  1 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจํานวนหุ้นสามัญที่เสนอ
ขายประชาชนทั่วไป เพ่ือให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ จองซ้ือได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Right) ซ่ึงจะช่วยลดผลกระทบ
จาก Dilution Effect ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ระดับหนึ่ง โดยเสนอขายในราคาเดียวกันกับราคาท่ีเสนอขาย IPO ซ่ึงจะกําหนดภายหลังจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด ต่อ
ประชาชนทั่วไปและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว 

ทั้งนี้ จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญของ
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด เพ่ือจําหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Right) เช่น ราคาเสนอ
ขาย อัตราส่วนการจัดสรร ระยะเวลาเสนอขาย วันกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด 
(Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพ่ือกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้รับสิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม 
จํากัด เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะน้ัน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเข้าเจรจาตกลง การลงนามในเอกสาร
และสัญญาต่างๆ ที่เก่ียวข้องตลอดจนการดําเนินการต่างๆ อันจําเป็นและสมควร 

หลังจากนั้น มีผู้ถือหุ้น ได้สอบถามและประธานฯได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้ 
           ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Pre-emptive Right) ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะมีราคา

น้อยกว่าราคาตลาดหรือไม่ 
  ประธานฯ ได้ช้ีแจงว่า ราคาที่ได้ให้สิทธิซ้ือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัทฯ จะเทียบเท่ากับราคาตลาด 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558

   เม่ือไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ผมขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด 
จํานวน 60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จองซ้ือได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive 
Right) เพ่ือช่วยลดผลกระทบจาก Dilution Effect ได้ในระดับหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัท อินเตอรล์ิ้งค์ เทเลคอม จํากัด จาํนวน 60 ล้าน
หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท เพ่ือให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จองซ้ือไดต้ามสดัส่วนการถือหุ้นในบรษิัทฯ (Pre-emptive Right) เพ่ือช่วยลด
ผลกระทบจาก Dilution Effect ไดใ้นระดับหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ดังนี ้

เห็นด้วย จํานวน 213,299,202 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสยีง จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
วาระที่ 10 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ และกําหนดอํานาจกรรมการ 
วาระที ่10.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 

พลเอก ภานุมาต สีวะรา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้เชิญให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย (นายสมบัติ อนันตรัมพร นาย
ชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย และนางเพ็ญศรี จันต๊ะคาด) ออกไปรอด้านนอกห้องประชุม พร้อมทั้งได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้ 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 36 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีในอัตราหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด ซ่ึงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีครั้งนี้มีกรรมการ
ที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่าน ดังนี้ 

1.  นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
2.  นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3.  นางเพ็ญศรี จันต๊ะคาด กรรมการและผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาผลการปฎิบัติงานในตําแหน่ง

หน้าที่กรรมการซ่ึงกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านในครั้งนี้ได้ปฎิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี
ตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 68 กําหนดไว้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่ง
ตามวาระทั้ง 3 ท่าน  กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 

1.  นายสมบัติ อนันตรัมพร 
2.  นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย 
3.  นางเพ็ญศรี จันต๊ะคาด 
ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติ

หน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด 
โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท

จดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอช่ือปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลําดับที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุม 
เม่ือไม่มีข้อซักถามอย่างใด พลเอก ภานุมาต สีวะรา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออก ทั้ง 3 ท่าน โดยในวาระน้ีต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงจะลงคะแนนเสียงทีละท่าน 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้า
เป็นกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี โดยกรรมการท่ี
ถูกเสนอช่ือและเปน็ผู้ถือหุ้นอยูด่้วยได้ ใช้สิทธิงดออกเสียง ดังนี ้

1)   นายสมบตัิ  อนันตรัมพร 
เห็นด้วย จํานวน 178,061,746 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสยีง จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 2)   นายชูศักดิ์  ดเิรกวัฒนชัย 
เห็นด้วย จํานวน 213,299,202 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสยีง จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

3)   นางเพ็ญศร ี จันตะ๊คาด 
เห็นด้วย จํานวน 212,132,564 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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ไม่เห็นด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสยีง จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
วาระที ่10.2  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากมีกรรมการอิสระที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระ
ใหม่  จึงขออนุมัติที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ในตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ ดังนี้  

1.  นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบุคคลข้างต้นเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจของ

บริษัทฯ และท่ีผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ได้เป็นอย่าง และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด จึงมีมติ
เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย        ที่ได้รับการเสนอช่ือให้เลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ในวาระที่ 10.1 ใน
ตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 

เม่ือไม่มีข้อซักถามอย่างใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยใน
วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี               โดยกรรมการท่ีถูกเสนอช่ือและเป็นผู้ถือ
หุ้นอยู่ด้วยได้ ใช้สิทธิงดออกเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย จํานวน 213,299,202 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสยีง จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
วาระที ่10.3  กําหนดอํานาจกรรมการ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากนานสมบัติ อนันตรัมพร กรรมการท่ีครบวาระออกจากตําแหน่งตามวาระ เป็น
กรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดังนั้น        จึงต้องกําหนดวาระนี้เพ่ือให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากําหนดอํานาจกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ตามเดิม ดังนี้ 

1) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด 
“นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิดา อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่งลงลายมือช่ือ และประทับตราสําคัญของบริษัท” 

2) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด และบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จํากัด 
“นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิดา อนันตรัมพร หรือ นายณัฐนัย อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่ง            ลงลายมือช่ือ 

และประทับตราสําคัญของบริษัท” 
เม่ือไม่มีข้อซักถามใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้คงอํานาจกรรมการไว้ตามเดิมตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับ

กระทรวงพาณิชย์ ซ่ึงวาระน้ีต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกําหนดอํานาจกรรมการของนายสมบัติ อนันตรัมพร ซ่ึงเป็นกรรมการผู้มี
อํานาจกระทําการแทนบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ไว้ตามเดิม ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ดังนี้ 

เห็นด้วย จํานวน 213,299,202 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสยีง จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
วาระที่ 11  พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2558 

คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2558 เนื่องจากมีมาตรฐานการทํางานที่
ดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี ซ่ึงเม่ือได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปรมิาณงานและอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับ
เดียวกันแล้วเห็นว่าบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส           เอบีเอเอส จํากัด มีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม 

คณะกรรมการบรษิัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีคัดเลือก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้ 

1) ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2558 
- นางสาวอมรรัตน์ เพ่ิมพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4599) และ/หรือ 
- นายประสิทธ์ิ เยื่องศรีกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4174) และ/หรือ 
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- นายวิเชียร ก่ิงมนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3977) 
แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

2) ขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2558 เป็นจํานวนเงิน 2,420,000 บาท (สองล้านสี่แสน
สองหม่ืนบาทถ้วน) ซ่ึงมีอัตราการเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 66.90 จากปี 2557 การเพ่ิมข้ึนของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวมี
สาเหตุดังนี้ 

- การเปลี่ยนบริษัทตรวจสอบบัญชี เป็นบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีที่มี
ช่ือเสียงทั่วโลก และมีมาตรฐานการตรวจสอบในระดับสากล 

- การเพ่ิมข้ึนของรายการทางธุรกิจ ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ 
 ทั้งนี้เห็นสมควรเสนอข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้ 
 

 ปี 2554 ปี 2555   
 

ปี 2556   
 

ปี 2557     
 

ปี 2558 
(ปีที่เสนอ) 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ (บาท) 530,000 590,000 590,000 940,000 1,135,000 
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษทัย่อย (บาท) 105,000 150,000 212,000 510,000 1,285,000 

รวม 635,000 740,000 802,000 1,450,000 2,420,000 
เพ่ิมข้ึน (%) 0.00 16.53 8.38 80.80 66.90 

- หมายเหตุ: 1. ตามประกาศคณะกรรมการ กลต. ได้กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีราย
เดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบ
บัญชีรายเดิมทําหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันแล้ว บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เม่ือพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปีบัญชี
ติดต่อกัน 

 
นอกจากน้ี บริษัทที่เป็นสํานักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วน     ได้เสียกับบริษัทฯ/

ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว 
หลังจากนั้น คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเก่ียวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2558 โดยผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธานกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 
1) ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าถึงเหตุผลในการเพ่ิมข้ึนของค่าสอบบัญชีเนื่องจากเหตุใด 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงว่า การเพ่ิมข้ึนของค่าสอบบัญชีมาจากการปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชี
ธรรมนิติ จํากัด ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีเดิมไม่ได้เสนอราคาในปีนี้ และเนื่องจากบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด มีเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจใน
ระดับนานาชาติ จึงเห็นสมควรท่ีบริษัทฯ จะใช้บริการผู้สอบบัญชีในกลุ่ม Big 4 โดยบริษัทฯ ได้เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีที่ได้รับเสนอจากบริษัทในกลุ่ม 
Big 4 บริษัทอื่นๆ แล้ว 

เม่ือไม่มีข้อซักถามประการใดจากผู้ถือหุ้นอีก ประธานกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2558 โดยวาระน้ีต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ  มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระน้ี อนุมัติแต่งตั้งนางสาวอมรรัตน์ เพ่ิมพูนวัฒนาสุข และ/หรือ นายประสิทธ์ิ เยื่องศรีกุล และ/หรือ นายวิเชียร ก่ิงมนตรี แห่ง
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส ์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2558 และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของงบการเงิน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2558 เป็นเงิน 2,420,000 บาท (สองล้านสี่แสนสองหม่ืนบาทถ้วน) โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้ 

เห็นด้วย จํานวน 213,299,202 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสยีง จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
วาระที่ 12   พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2558 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบอย่างละเอียด  โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ด้วยกัน    และเพ่ือให้มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล 
การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดต่างๆ ควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ   
 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการขยายตัวและความหลากหลายทางธุรกิจของ
บริษัทฯ ในปัจจุบันแล้ว เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะที่ปรึกษาฯ ประจําปี 2558 ตามตารางเปรียบเทียบที่ปรากฏบนสไลด์ ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เป็นต้นไป จนกว่า       ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 
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ค่าตอบแทนของกรรมการ 
อัตราเดิม อัตราใหม ่

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ    
1. คณะกรรมการบริษัท    

ประธานกรรมการบริษัท 7,500 บาท/ครั้ง 9,000 บาท/ครั้ง 9,000 บาท/ครั้ง 
กรรมการบริษัท ท่านละ 5,000 บาท/ครั้ง 6,000 บาท/ครั้ง 6,000 บาท/ครั้ง 
    
    

ค่าตอบแทนของกรรมการ 
อัตราเดิม อัตราใหม ่

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ    

ประธานกรรมการตรวจสอบ 7,500 บาท/ครั้ง 9,000 บาท/ครั้ง 9,000 บาท/ครั้ง 
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 5,000 บาท/ครั้ง 6,000 บาท/ครั้ง 6,000 บาท/ครั้ง 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง    
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - - 5,000 บาท/ครั้ง 
กรรมการบริหารความเสี่ยง - - 3,000 บาท/ครั้ง 

4. ที่ปรึกษาบริษัทฯและ/หรือประธานกรรมการ    
ที่ปรึกษาฯ 3,000 บาท/ครั้ง 3,500 บาท/ครั้ง 3,500 บาท/ครั้ง 

ค่าบําเหน็จประจําปีกรรมการ    
1. ประธานกรรมการบริษัท 96,250 บาท/ป ี 105,875 บาท/ป ี 105,875 บาท/ป ี
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ 96,250 บาท/ป ี 105,875 บาท/ป ี 105,875 บาท/ป ี
3. กรรมการบริษัท ท่านละ 77,000 บาท/ป ี 84,700 บาท/ป ี 84,700 บาท/ป ี
4. กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 77,000 บาท/ป ี 84,700 บาท/ป ี 84,700 บาท/ป ี
- หมายเหตุ: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นพนักงานประจํา หรือบุคลากรท่ีได้รับค่าตอบแทนประจําเดือนจะไม่ได้รับค่าเบี้ย

ประชุม 
โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีค่าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้นจํานวน 1,304,650 บาท 
หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซักถามต่างๆ โดยในวาระน้ีไม่มี       การซักถามจากผู้ถือหุ้น

แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 เป็นต้นไป ซ่ึงวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ 
เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ดังนี้ 

เห็นด้วย จํานวน 213,299,202 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสยีง จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กําหนดไว้เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดําเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ หรือ
เรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาเพ่ือทราบ ดังนั้น จะไม่มีการนําเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ 
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หลังจากนั้น ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธานฯ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ดังนี้ 
1) ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าความสามารถในการทํากําไร (Margin) ของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด เม่ือมีการ Spin-off เข้า

ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้วจะลดลงหรือไม่ 
คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ช้ีแจงว่า เม่ือมองในระยะยาว ต้นทุนหลกัฯ ของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด คือค่าเสื่อมราคา จะ

เห็นว่ามีการบันทึกเป็นอย่างมากในช่วงปีที่ 1, 2 และ 3 เนื่องจากเป็นช่วงที่ลงทุนในขณะที่รายได้ยังอยู่ในช่วงเติบโต ซ่ึงในระยะยาวความสามารถใน
การทํากําไรมีแนวโน้มในทางที่เติบโตข้ึน 

2) ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าระหว่างโครงข่ายใต้น้ํา (Submarine Cable Network) และโครงข่ายภาคพื้นดิน (Inland Cable 
Network) เม่ือเปรียบเทียบกันแล้ว มีความน่าสนใจแตกต่างกันอย่างไร 

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ช้ีแจงว่า โครงข่ายใต้น้ํามีต้นทุนที่สูงกว่าภาคพ้ืนดิน รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงด้วย ดังนั้นจึงมอง
ว่าโครงข่ายภาคพ้ืนดินมีความน่าสนใจกว่า เนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ํากว่า 

3) ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงงบลงทุนต่างๆของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด ในภาพรวม 
คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ช้ีแจงว่า Capital Investment ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนการลงทุนอยู่ที่ 

1,750 ล้านบาท 
4) ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงความเห็นและขอข้อมูลเก่ียวกับ Digital Economy ว่าเป็นอย่างไร และแบ่งปันความรู้ให้ผู้ถือหุ้นด้วย 
คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ช้ีแจงว่า Digital Economy ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1) Application 2) Commerce และ 3) 

Infrastructure ซ่ึง บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด ประกอบธุรกิจในส่วน Infrastructure ซ่ึงเป็นภาพหลักสุด รวมไปถึงโครงข่ายไฟเบอร์ออ
ฟติก ส่งข้อมูลด้วยความเร็วแสง และ ณ ปัจจุบันไม่มีอะไรที่ว่ิงได้เร็วกว่าแสง ซ่ึงหากไฟเบอร์ออฟติกจะ obsolete คงจะใช้เวลาอีกนานมาก ดังนั้น 
Digital Economy จะเป็นประโยชน์กับกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ในแง่ของ Infrastructure 

5) ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงบรษิัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด ในฐานะผู้ให้บริการรายใหม่ ซ่ึงจะต้องเข้าไปแข่งขันกับคู่แข่งรายใหญ่
ที่มีการแข่งขันทั้งด้านต้นทุนและราคา จะมีผลอย่างไรกับบริษัท 

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ช้ีแจงว่า บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด สร้างความแตกต่างด้วยการติดตั้งโครงข่ายบนเส้นทาง
รถไฟ ซ่ึงมีเสถียรภาพมากกว่าเส้นทางอื่นๆ ซ่ึงบริษัทฯ เป็นรายเดียวที่มีใบอนุญาตติดตั้งโครงข่ายบนเส้นทางรถไฟ รวมไปถึงลูกค้าเดิมจะลงทุนใน 
Copper โดยบริษัทฯ เข้ามาในปี 2012 ซ่ึงไฟเบอร์ออฟติกพ่ึงเข้ามา ทําให้ลูกค้ามีความต้องการในไฟเบอร์ออฟติก เพราะสาย Copper จะมีข้อจํากัด
ในเรื่องการข้ึนลงของความเร็ว ทําให้ไฟเบอร์ออฟติกได้เปรียบมากกว่า 

6) อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าบริษัทฯ มีนโยบายต้อต้านคอร์รัปช่ันอย่างไรบ้าง และมีแผนที่จะ ลงนามในโครงการแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตกับ IOD หรือไม่ 

ประธานฯ ช้ีแจงว่า ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดทํานโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ันเพ่ือแสดงให้เห็นถึง ความตั้งใจในการดําเนินธุรกิจ
ด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยนโยบายดังกล่าว 
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 
และได้สื่อสารไปให้พนักงานทุกท่านเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่จะให้สัตยาบันต่อตลาดหลักทรัพย์นั้น จะได้ศึกษากฎเกณฑ์ว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรต่อไป 

 
เม่ือไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการคณะกรรมการเก็บบัตรยืนยันการ

ลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความเห็นต่างๆ ด้วยดี โดยได้ให้คําม่ันว่าคณะกรรมการ
จะดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด และขอปิดประชุม 
 
                     ปดิประชุมเวลา 17.42 น. 
 
 
 

 
(นายสมบัต ิ   อนนัตรัมพร) 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ ่
 
 
 

(นางธัญญรตัน ์เทยีมอุดมฤกษ์) 
เลขานุการบริษัทและเลขานุการท่ีประชุม 

 



 

 

 

ช่ือ-สกุล นายณัฐนัย  อนันตรัมพร 
อายุ 29 ปี 
ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการและผู้จดัการทั่วไป (กรรมการผู้จัดการ บริษัท อนิเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด(มหาชน)) 
สัดส่วนการถอืหุ้น 0.70% 
ความสมัพันธ์ทางครอบครวั ระหวา่งผู้บรหิาร เป็นบุตร: นายสมบตัิ  อนันตรัมพร  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ ่

เป็นบุตร: นางชลิดา  อนันตรัมพร กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ    
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 

-   ปริญญาโท Financial Economics  Boston University สหรัฐอเมริกา 
-   ปริญญาตร ี วิศวกรรมศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-   SCB Young Entrepreneur Program รุ่น12  ธนาคารไทยพาณิชย ์
-   ประกาศนียบตัรผู้นํายุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย รุน่ที่ 3  สถาบันพระปกเกล้า 
-   ประกาศนียบตัร Project Manager  Boston University สหรัฐอเมริกา 

การผา่นหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสรมิ 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Directors Accreditation Program  (DAP) 
   

ประสบการณ์ทํางาน 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

 2555 - ปัจจุบัน 
 2554 - 2555 
2556 – ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
2555 - ปัจจุบัน 
 2556 - ปัจจุบัน 
 

-  กรรมการและผู้จัดการทั่วไป 
-  ผู้จัดการทั่วไป 
-  กรรมการบริหาร 

 
 การดํารงตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบยีนอื่น 
     - 
 
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นที่มใิช่บริษัทจดทะเบียน 

-  กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
-  กรรมการผู้จดัการ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-    บริษัท  อินเตอร์ลิ้งค์  คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด(มหาชน)  
-   บริษัท อินเตอรล์ิง้ค์ เทเลคอม จาํกัด (มหาชน) 
-   สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

 
 
 

-   บริษัท อินเตอรล์ิง้ค์ เทเลคอม จาํกัด (มหาชน) 
-   บริษัท อินเตอรล์ิง้ค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จํากัด 

 
 
 
 
 
 

ประวัตกิารทําผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 19 เมษายน 2555 
จํานวนปีที่ดํารงตาํแหน่งกรรมการ  4 ปี 
การรว่มประชุมในรอบปีที่ผ่านมา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2558 

เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป ี2558 
 

5/5 
1/1 

รายช่ือและประวัติกรรมการท่ีได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งใหม่ ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3
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ชื่อ-สกุล พลเรือเอกอภวิฒัน์  ศรีวรรธนะ 
อายุ 64 ปี 
ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
สัดส่วนการถอืหุ้น - ไม่มี - 
ความสมัพันธ์ทางครอบครวั ระหวา่งผู้บรหิาร - ไม่มี - 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 

- โรงเรียนมัธยมศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 
- โรงเรียนเตรียมทหาร 
- โรงเรียนนายเรือ 
- โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ 
- วิทยาลัยการทัพเรือ 
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันประเทศ (วปอ.๒๕๔๘) 
- การบริหารจัดการด้านความม่ันคงช้ันสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (มส.๒) 
- ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน  (วตท.๑๙)  
- ผู้บริหารระดบัสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง(มหานคร รุ่น ๔)มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
- ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น ๗ (วพน. ๗) สถาบันวิทยาการพลังงาน 
 

การผา่นหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสรมิ 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program:DAP รุ่น 109/2014                                
- Director  Certification  Program:DCP  รุ่น 197/2014                                
- Role of the Chairman Program:RCP  รุ่น 36/2015 
- Advance Audit Committee Program: AACP  รุ่น19/2015 
 

ประสบการณ์ทํางาน 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

 2558 - ปัจจุบัน 
 2557 - ปัจจุบัน 
 2555 - ปัจจุบัน 
 2556 – 2557 

- กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการ 
- ประธานคณะที่ปรึกษา 
- ที่ปรึกษา 
 
การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื่น 

- บริษัท อินเตอรล์ิ้งค์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
- การท่าเรอืแห่งประเทศไทย 
- กองทัพเรอื 
- บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จํากัด 
 
 

2556 – ปัจจุบัน - กรรมการอสิระ 
 

- บริษัท สหโคเจน(ชลบุรี) จํากัด  (มหาชน) 
 

 การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นที่มใิช่บริษัทจดทะเบียน 
- 
 
 
 

 
 

ประวัตกิารทําผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่  9 กันยายน 2558 
จํานวนปีที่ดํารงตาํแหน่งกรรมการ -  ป ี
การรว่มประชุมในรอบปีที่ผ่านมา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2558 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2558 
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป ี2558 

- 
- 
- 

รายช่ือและประวัติกรรมการท่ีได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งใหม่ ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3
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ชื่อ-สกุล นางธัญญรตัน์  เทียมอุดมฤกษ ์
อายุ 40 ปี 
ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการ/รองกรรมการผู้จดัการสายงานสนับสนุนธุรกิจและเลขานุการบรษิัท 
สัดส่วนการถอืหุ้น - ไม่มี - 
ความสมัพันธ์ทางครอบครวั ระหวา่งผู้บรหิาร - ไม่มี - 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 

- ปริญญาโท บญัชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาตร ีการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

การผา่นหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสรมิ 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Directors Accreditation Program  (DAP) 
- Company Secretary Program (CSP) รุ่น 29/2009 

ประสบการณ์ทํางาน 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

2558 – ปัจจุบัน 
2548 -  ปัจจุบัน 
2540 -  2554     
2540 -  2554 
2540 -  ปัจจุบัน 

-  รองกรรมการผู้จดัการสายงานสนับสนุนธุรกิจ   
-  กรรมการ 
-  ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชี 
-  ผู้จัดการแผนกบญัชี 
-  ผู้จัดทาํ / บัญชี 
 
การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื่น 
   - 
 
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นที่มใิช่บริษัทจดทะเบียน 
   - 

-   บรษิัท  อินเตอรล์ิ้งค์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด  (มหาชน) 
-   บรษิัท  อินเตอรล์ิ้งค์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด  (มหาชน) 
-   บรษิัท  อินเตอรล์ิ้งค์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด  (มหาชน) 
-   บริษัท อินเตอรล์ิง้ค์ โฮลดิ้ง จาํกัด 
-   หา้งหุ้นส่วนจํากัด เรอืงบณัฑิต ปิโตรเลียม 

   
 

   
   
   
   
   
   
   
ประวัตกิารทําผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 21 มีนาคม 2548 
จํานวนปีที่ดํารงตาํแหน่งกรรมการ 10 ปี 
การรว่มประชุมในรอบปีที่ผ่านมา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2558 5/5 
 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป ี2558 1/1 

 

รายช่ือและประวัติกรรมการท่ีได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งใหม่ ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3
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ข้อบังคับบริษทั อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมวินิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชมุผู้ถือหุ้น 

 
หมวดท่ี 4   คณะกรรมการ 
 
ข้อ 17. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก  โดยให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการ

เสนอช่ือเป็นกรรมการทีละคน  บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี   
ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้ง  ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึน
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

 
ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก

โดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 
 
 กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้

กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตําแหน่งกรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ 
 
หมวดท่ี 5   การประชุมผู้ถือหุ้น 
 
ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 
  
 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ

เม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่
น้อยกว่า 25 คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าช่ือกันทําหนังสือโดยระบุเหตุผลและ
วัตถุประสงค์ในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ 
คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 
ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสอืนดัประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่

ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมติดต่อกัน 3 กันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 

  
 ให้คณะกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้กําหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสํานักงานใหญ่ หรือสํานักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขา หรือ
จังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม 

 
ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 

1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมดหรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้น
ทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 
 ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ช่ัวโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่

กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็น
การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม 
ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

 
ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และ

ลายมือช่ือของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 
 
 หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกําหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
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ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่

ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สําคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สําคัญ 
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ 
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน 
(ฉ) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
(ช) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ 
(ฌ)  การควบหรือเลิกบริษัท 

 
ข้อ 38.  กิจการอนัที่ประชุมสามัญประจําปีพึงกระทํามีดังนี้ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตรวจสอบบัญชี 
(6) กิจการอื่นๆ 
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การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน 
 

 
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
 วาระทัว่ไป 

1. การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระทําโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นบัหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซ่ึงผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะต้องออก
เสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่
เป็นการออกเสียงของ Custodian) 

2. ในกรณีมอบฉันทะ 
2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะ

วาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้น 
2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสอืมอบฉันทะ หรอืระบุไว้ไม่ชัดเจน หรอืในกรณทีี่ที่

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจากท่ีระบใุนหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณทีีมี่การเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามที่เห็นสมควร 

วาระเลือกตั้งกรรมการ 
สําหรับวาระการเลอืกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 17 กําหนดให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสยีงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น 
และมีวิธีการออกเสยีงลงคะแนนเป็น 2 กรณ ีดังนี ้
1. กรณีที่บุคคลผู้ไดร้ับการเสนอช่ือเป็นกรรมการมีจํานวนไม่เกินกว่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนัน้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลือกตั้งกรรมการท้ังชุด 
2. กรณีที่บุคคลผู้ไดร้ับการเสนอช่ือเป็นกรรมการมีจํานวนเกินกว่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ใหใ้ช้วิธีการลงคะแนนเสียง

โดยผู้ถือหุน้มีสิทธิเลอืกตั้งกรรมการไมเ่กินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น และให้เลอืกเปน็รายบุคคล ทั้งนีใ้ห้บุคคลซ่ึงได้รับ
คะแนนเสียงสูงสดุตามลําดับลงมาเปน็ผู้ได้รับเลอืกตั้งเป็นกรรมการ ในกรณทีี่บคุคลซ่ึงได้รบัเลอืกตัง้ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเปน็เสียงช้ีขาด 
 

 
วิธีปฎิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
 ประธานท่ีประชุมจะช้ีแจงรายละเอยีดวิธีการลงคะแนนให้ทีป่ระชุมทราบ โดยมีแนวทาง ดังนี ้

1. ประธานท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด 
เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสียง 

2. เม่ือประธานท่ีประชุมสอบถามความเห็น ให้ผู้ถือหุน้หรอืผู้รับมอบฉันทะชูมือข้ึน (เว้นแต่กรณีที่เปน็การลงคะแนนลบั) โดยให้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั
มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแตเ่ป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนงัสือมอบฉันทะ
กําหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้) 
 
 

มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปน้ี 
 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงเป็นมติของที่ประชุม 
 กรณอีื่นๆ ซ่ึงมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกต ิมติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกําหนด โดย

ประธานในท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว 
 

1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอกีหนึ่งเสียงตา่งหากเป็นเสยีงช้ีขาด 
2. ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสยีเป็นพิเศษในเรือ่งใดโดยเฉพาะ ห้ามมิใหอ้อกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้น

หรือผู้รบัมอบฉันทะนั้นออกนอกทีป่ระชุมช่ัวคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตั้งกรรมการ 
3. การลงคะแนนลับอาจกระทําได้เม่ือมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอยา่งน้อย 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมตใิห้ลงคะแนนลบั โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้

กําหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบก่อนการออกเสยีงลงคะแนนในวาระท่ีมีมตใิห้ลงคะแนนลับ 
 

 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
 ประธานท่ีประชุมจะช้ีแจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบรษิัทจะนับคะแนนเสยีงแต่ละวาระจากการลงคะแนน

ที่ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนใหท้ี่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสรจ็สิ้นการประชุม 

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5
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ชื่อ-สกุล คุณชูศักดิ์ ดเิรกวัฒนชัย 
อายุ 71 ปี 
ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
สัดส่วนการถอืหุ้น - ไม่มี - 
ความสมัพันธ์ทางครอบครวั ระหวา่งผู้บรหิาร - ไม่มี - 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) Northern Illinois University สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตร ีเศรฐศาสตร์บญัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การผา่นหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสรมิ 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

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

ประสบการณ์ทํางาน 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอรล์ิ้งค์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
2553 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา หอการค้าไทยรสัเซีย 
2558 – ปัจจุบัน 
2557 – ปัจจุบัน 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน 
และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

2546 – ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ 
 
การดํารงตําแหน่งใบบริษัทจดทะเบยีนอื่น 

ศาลทรัพย์สินทางปญัญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 

2552 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
สรรหาและค่าตอบแทน 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จาํกัด (มหาชน) 

 
2551 – ปัจจุบัน 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นที่มใิช่บริษัทจดทะเบียน 
กรรมการท่ีปรึกษา 

 
บริษัท กรีนเนเจอรลัโปรดักส ์จาํกัด 

   
   
   
   
ประวัตกิารทําผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 2 เมษายน 2553  
จํานวนปีที่ดํารงตาํแหน่งกรรมการ 6 ป ี
การรว่มประชุมในรอบปีที่ผ่านมา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2558 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2558 
5/5 
5/5 

 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป ี2558 1/1 

รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6
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หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ตอ้งแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 
1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มสัีญชาติไทย 
(ก) บัตรประจําตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจําตัวประชาชน หรอืบัตรข้าราชการ หรอืบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจําตัวของผู้มอบอํานาจ และบตัรประจาํตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้รับมอบ

อํานาจ 
 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 
(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบอํานาจ และบตัรประจาํตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ

อํานาจ 
 

2.  นิติบุคคล 
2.1 นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนังสือรับรองนติิบคุคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(ข) บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน็ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจท่ีไดล้งนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตร

ประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณเีป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 
 

2.2 นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 
(ก) หนังสือรับรองนติิบคุคล 
(ข) บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน็ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจท่ีไดล้งนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตร

ประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณเีป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 
 

ในกรณีของสาํเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองสําเนาถูกตอ้ง และหากเปน็เอกสารที่จัดทําข้ึนในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตา
รีพับบลิค 
 
3.  กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ 
 กรณีผู้ถือหุน้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถโหลด แบบหนังสือมอบ
ฉันทะ แบบ ค. ไดท้ี ่www.interlink.co.th 
 

 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยืน่เอกสารหรือหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได ้ตัง้แต่เวลา 13.00 - 14.00 
น. ของวันที่ 27 เมษายน 2559 
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เขียนท่ี
Written at

วันท่ี เดือน พ.ศ.
Date Month Year

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

อยู่บ้านเลขท่ี ถนน ตําบล/แขวง
reside at Road Sub-District

อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Provice Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคช่ันจํากัด(มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนท้ังสิ้นรวม 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 จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Sub-District District Provice Postal Code

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

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

3. ช่ือ นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ  71 ปี (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

Name Mr.Chusak DirekwattanachaiChairman of Auditing Committee Age  71 Years (Details of Chairman of Audit Committee as shown in the enclosure 6)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 (คร้ังท่ี 13) ในวันท่ี 27 2559 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 2016 on 27 2016 at 2.00 p.m.

ณ ห้องเจ้าพระยาบอลลูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่น
At the Chaophya ballroom , Chaophyapark Hotel , Ratchadaphisek Road ,Samsennok , Huay Kwang , Bangkok. Metropolis, or any date , time and place thereof.  

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมน้ัน ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
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 ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
Signe( )

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจํ านวนหุ้นที่ถือ หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจํานวนที่ถือไว้ก็ได้ โดยให้ระบุคะแนนเสียงที่มอบฉันทะไว้ให้ชัดเจน
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 เห็นด้วยบางส่วนกี่เสียง ไม่เห็นด้วยบางส่วนกี่เสียง หรืองดออกเสียงกี่เสียง
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

วันท่ี เดือน พ.ศ.
Date Month Year

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

อยู่บ้านเลขท่ี ถนน ตําบล/แขวง
reside at Road Sub-District

อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Provice Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน)โดยถือหุ้นจํานวนท้ังสิ้นรวม 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 จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Sub-District District Provice Postal Code

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

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

3. ช่ือ นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ  71 ปี (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

Name Mr.Chusak Direkwattanachai Chairman of Auditing Committee Age  71 Years (Details of Chairman of Audit Committee as shown in the enclosure 6)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 (คร้ังท่ี 13) ในวันท่ี 27 2559 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 2016 (Noon 27 2016 at 2.00 p.m.

ณ ห้องเจ้าพระยาบอลลูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่น
At the Chaophya ballroom , Chaophyapark Hotel , Ratchadaphisek Road ,Samsennok , Huay Kwang , Bangkok. Metropolis, or any date , time and place thereof.  

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

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
(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)



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9

4234

วาระท่ี 1 เร่ืองแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
Agenda No.1Matters to be informed

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี 2 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 (คร้ังท่ี 12) ซ่ึงประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 29 เมษายน  2558
Agenda No.2 To consider for the approval of the Minute of 2015 Annual General Meeting of Shareholders (No.12), held on April 29, 2015

รับรอง ไม่รับรอง งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี 3 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการ ประจําปี 2558
Agenda No.3 To acknowledge of the Company's 2015 Annual Report

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558
Agenda No.4 To consider for the approval of Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2015

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2558
Agenda No.5 To consider for the approval of 2015 Net Profits allocation

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี 6 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ และกําหนดอํานาจกรรมการ
Agenda No.1 To consider for the appointment of directors who have been retired due to rotation rule and to deligate authority directors

วาระท่ี 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ
Agenda No.1 To consider for the re-election of directors whose term have been retired, as follows.

1 นายณัฐนัย อนันตรัมพร
Mr. Nuttanai Anuntarumporn

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2 พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ
Admiral Apiwat Sriwattana

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3 นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์
Mrs. Thanyarad Thiemudomlerk

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี 6.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ
Agenda No.1 To consider for the appointment of the new director as the Audit Committee

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี 6.3 กําหนดอํานาจกรรมการ
Agenda No.1 To 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



 

 


 


  

 
วาระท่ี 7 พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2559
Agenda No.1 To consider for the approval of the appointment of 2016 auditor and settle for 2016 audit fee

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี 8 พิจารณาและอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2559
Agenda No.1 To consider for the approval of Director's remuneration for the year 2016

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda No.1 To consider for other matters (if any)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลง

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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด

นอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด 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.

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมน้ัน ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นที่ถือ หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจํานวนที่ถือไว้ก็ได้ โดยให้ระบุคะแนนเสียงที่มอบฉันทะไว้ให้ชัดเจน

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 เห็นด้วยบางส่วนกี่เสียง ไม่เห็นด้วยบางส่วนกี่เสียง หรืองดออกเสียงกี่เสียง

When casting votes, a shareholder may split votes by specifying the number of oncurring votes, objecting votes or abstained votes.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9
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แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผูถือหุน
โรงแรม เจาพระยาปารค


