


 

สารบัญ 
 หน้า 
หนังสือเชญิประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 1 - 12 
เอกสารแนบหนังสือเชญิประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561  

 สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1) 13 - 39 
 รายงานประจําปี 2561 (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2) 
 แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3) 

- 
40 - 41 

 รายช่ือและประวติักรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่งใหม ่ (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4) 42 - 47 
 ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 5) 48 - 50 
 การออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 6) 
 รายละเอียดประวติักรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 7) 
 นิยมกรรมการอิสระของบริษัท (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 8) 

51 - 52 
53 – 54 

55 
 หนงัสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 9) 56 - 57 

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
 หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 10) 58 
 หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 11) 59 - 64 
 หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 12) 
 แบบตอบรับการขอรับรายงานประจําปี 2561 (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 13) 

65 – 72 
73 

 แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุผู้ ถือหุ้น  74 
ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 

 
 
 

โต๊ะลงทะเบียนผู้ รับมอบฉนัทะ (เร่ิม 13.00 น.) 

ตรวจหนงัสือมอบฉนัทะ 

ผู้ ได้รับมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียน 
มาด้วยตนเอง (เร่ิม 13.00 น.) 

มาด้วยตนเอง 

แสดงบตัรประจําตวั 

เข้าห้องประชมุ 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

ประธานเปิดประชมุ (เวลา 14.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามลําดบั 

ประธานกลา่วสรุปผลคะแนนต่อท่ีประชมุ 

กรณีท่ีมีผู้ ต้องการคดัค้านหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ 
ให้ยกมือขึน้ (สําหรับผู้คดัค้านหรืองดออกเสียง) 

ผู้ ถือหุ้น บมจ. อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ 

แสดงหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัร 
ประจําตวัผู้มอบและผู้ รับมอบฉนัทะ 



1

 

ท่ี บช. 103/61/ปบ              ทะเบียนเลขท่ี บมจ. 0107547000222 

วนัท่ี 22 มีนาคม 2561 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 (ครัง้ท่ี 15) 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 (ครัง้ท่ี 14) วนัท่ี 25 เมษายน 2560 
  2. รายงานประจําปี 2561 
  3. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 

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

 
 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ได้ประชมุร่วมกนัเม่ือวนัองัคารท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 
2561 และได้มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 15 ในวนัพธุท่ี 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. (เร่ิมลงทะเบียน           
เวลา 13.00 น.) ณ ห้องแกรนด์สวุรรณภมิู ชัน้ 7 อาคารอินเตอร์ลิง้ค์ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 48
ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเหน็ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1   เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ข้อมลูประกอบ  เป็นวาระเพ่ือให้ประธานกลา่วโดยอิสระในสาระประโยชน์ตา่งๆ ท่ีผู้ ถือหุ้นควรทราบ 
 

วาระที่ 2   พจิารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 (ครัง้ที่ 14) ซึ่งประชุมเม่ือวันอังคารที่                     
25 เมษายน 2560 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 (ครัง้ท่ี 14) เม่ือวนัองัคารท่ี 25 เมษายน 2560 

แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวง
พาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด  พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.interlink.co.th)  
แล้ว อีกทัง้ได้แนบสําเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 (ครัง้ท่ี 14) มาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม  
ลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2561 นี ้(ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี ) 
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 ความเหน็ของคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2560 (ครัง้ท่ี 14) ซึ่งประชุมเม่ือวันอังคารท่ี            

25 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2561 รับรองรายงานการประชมุครัง้ดงักลา่ว  

 คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ   
มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
 
วาระที่ 3  พจิารณาและรับทราบรายงานกจิการ ประจาํปี 2560  

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  
บริษัทฯ ได้สรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญั ซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2560 (ตามสิ่งท่ีส่ง

มาด้วย ลําดบัท่ี 2) ดงัปรากฏในรายงานประจําปี 2560 

ความเหน็คณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการ ประจําปี 2560 ซึ่งสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงท่ี

สําคญั ซึง่เกิดในรอบปี 2560 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

 คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 
มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
 

วาระที่ 4  พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจาํปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน 

และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จประจําปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตก่อนเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติั 

ความเหน็คณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2560 
ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว (ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2) 

 คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 
มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
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วาระที่ 5  พจิารณาและอนุมัตจัิดสรรกาํไรสุทธิ ประจาํปี 2560 

  ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
    บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกั
ภาษีเงินได้ และหกัสํารองตามกฎหมาย เว้นแตบ่ริษัทฯ มีความจําเป็นต้องใช้เงินเพ่ือการขยายกิจการ  

 ทัง้นีใ้นปี 2560 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นผลขาดทนุ จํานวน 32,121,271บาท 
สําหรับหุ้นสามญัจํานวน 362,423,986 หุ้น  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ทัง้นี ้เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้ผู้ ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและเงินปันผล ท่ี
จดัสรรจากกําไรสะสมของบริษัทฯ ดงันี ้

1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัท จํานวนไมเ่กิน 181,211,993.00 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้
ถือหุ้นของบริษัท ในอตัรา 2 หุ้นเดิม ตอ่  หุ้นปันผล รวมมลูคา่ทัง้สิน้ไมเ่กิน 181,211,993.00 บาท หรือคิด
เป็นอตัราการจ่ายปันผล 0.50 บาทตอ่หุ้น ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้น
ปันผลแล้ว บริษัทฯจะจ่ายปันผลในสว่นของเศษหุ้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือหุ้นแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลใน
อตัราหุ้นละ 0.50 บาท 

2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.05556 บาทหรือคิดเป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 20,136,276.66 บาท  

โดยอตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว ไมเ่ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลการ
ดําเนินงานขาดทนุ 

  การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัและเงินสดทัง้สองกรณีข้างต้นรวมเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.55556 บาท 
สําหรับหุ้นสามญัชําระแล้ว เตม็มลูคา่จํานวน 362,423,986 หุ้น  รวมเป็นมลูคา่ปันผลทัง้สิน้ไมเ่กิน 201.35 ล้านบาท โดย
สามารถเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปีท่ีผา่นมาได้ดงันี ้

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

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

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

ล้านบาท 
72.48 
ล้านบาท 

90.02 
 ล้านบาท 

7. สดัสว่นการจ่ายปันผลเทียบกบักําไรสทุธิ 26.21* 43.03 42.40 

* คํานวณจากกําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ความเหน็คณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ เหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุติัจ่ายปันผลประจําปี 2560  

ในอตัราหุ้นละ 0.55556 บาท สําหรับหุ้นสามญัชําระแล้ว เต็มมลูค่าจํานวน 263,892,612 หุ้น รวมเป็นมลูค่าปันผลทัง้สิน้
ไมเ่กิน 201.35 ล้านบาท ซึง่ปันผลทัง้หมดจะถกูหกั ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายกําหนด  
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ทัง้นี ้การจ่ายปันผลดงักลา่ว จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้ มีสิทธิได้รับปันผลตามข้อบงัคบับริษัทฯ โดยกําหนดรายช่ือ
ผู้ ถือหุ้นเพ่ือสทิธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 และกําหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 
มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่  6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

  ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
เน่ืองจากในวาระท่ี 5 ได้มีการเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติัจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของ

บริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จงึจําเป็นต้องเพิ่มทนุจดทะเบียนใหม ่ จํานวน 181,211,993 บาท (หุ้นสามญั 181,211,993 หุ้น 
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลหุ้นปันผลดงักลา่ว  และแก้ไขหนงัสือหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.  

ความเหน็คณะกรรมการ 
 เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 362,423,986 บาท เป็น 

543,635,979 บาท เน่ืองจากไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ น โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และแก้ไขหนงัสือหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ดงันี ้

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

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

มลูคา่หุ้นละ                      1.00 บาท     ( หนึ่งบาท ) 
  โดยแยกออกเป็น 

หุ้นสามญั         543,635,979  หุ้น      ( ห้าร้อยส่ีสิบสามล้านหกแสนสามหม่ืนห้าพนัเก้าร้อยเจ็ด - 
                                                                                     สบิเก้าหุ้น) 

หุ้นบริุมสทิธิ                                  -   หุ้น         (     -     ) 

ทัง้นี ้ให้บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 
มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 7 พจิารณาและเลือกตัง้กรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ และกาํหนดอาํนาจกรรมการ 
 7.1 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ  

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 36 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 18 กําหนดให้กรรมการต้องออก

จากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในอตัราหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้นีมี้กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

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

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน/ 
กรรมการบริหารความเส่ียงและกํากบัดแูลกิจการ 

3.  นางเพญ็ศรี จนัต๊ะคาด    กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุม่ฯ) 

ความเหน็คณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ไมร่วมกรรมการผู้ มีสว่นได้เสียได้หารือกนัอยา่งกว้างขวาง รวมทัง้พิจารณาผลการ

ปฏิบติังานในตําแหน่งหน้าท่ีกรรมการ โดยบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในครัง้นี ้ ได้ผา่นกระบวนการกลัน่กรองของ
คณะกรรมการบริษัทแล้ววา่มีคณุสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท และจากการท่ีบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้
ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการบริษัท ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 เป็นการลว่งหน้า ในระหวา่งวนัท่ี 3 มกราคม 2561-15 กมุภาพนัธ์ 
2561 ท่ีผา่นมานัน้ ปรากฏวา่ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

 ซึง่กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ทา่นในครัง้นี ้ ได้ปฏิบติังานในตําแหน่งหน้าท่ีในฐานะ
กรรมการได้เป็นอยา่งดีมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัทฯ จงึมีมติเหน็ชอบเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้
กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 ทา่น คือ 

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

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน/ 
กรรมการบริหารความเส่ียงและกํากบัดแูลกิจการ 

3.  นางเพญ็ศรี  จนัต๊ะคาด   กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุม่ฯ) 

เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้ประวติัของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ข้อมลูการถือหุ้นสามญัในบริษัทฯ 
ข้อมลูการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอ่ืนๆ รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์
ของผู้ได้รับเสนอช่ือปรากฏในเอกสารรายช่ือและประวติัของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่งใหม่ (ตามสิ่งท่ี
สง่มาด้วยในลําดบัท่ี 4) ของหนงัสือเชิญประชมุ 

 คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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7.2 พจิารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่ในตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ  

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
เน่ืองจากมีกรรมการอิสระท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่  จึงขออนมุติั

ท่ีประชมุพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระใหมใ่นตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้
1.  นายชศูกัด์ิ        ดิเรกวฒันชยั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

ความเหน็คณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้

อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และบคุคลข้างต้นเป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ความสามารถ 
และมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และท่ีผ่านมาได้ปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้
ท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากดั จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี แต่งตัง้ 
นายชศูกัด์ิ ดิเรกวฒันชยั ท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เลือกตัง้เป็นกรรมการใหม่ในวาระท่ี 7.1 ในตําแหน่งกรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 
มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 7.3 กาํหนดอาํนาจกรรมการ  

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
เน่ืองจากนายสมบัติ อนันตรัมพร กรรมการท่ีครบวาระออกจากตําแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจ

กระทําการแทนบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
ดงันัน้ จึงต้องกําหนดวาระนีเ้พ่ือให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณากําหนดอํานาจกรรมการผู้ มีอํานาจกระทํา

การแทนบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยไว้ตามเดิม ดงันี ้
 1)  บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) “นายสมบติั อนนัตรัมพร หรือ นางชลิดา อนนัตรัมพร คน
ใดคนหนึง่ลงลายมือช่ือ และประทบัตราสําคญัของบริษัท” 
 2)  บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั “นายสมบติั อนนัตรัมพร หรือ นางชลิดา อนนัตรัมพร 
หรือ นายณฐันยั อนนัตรัมพร คนใดคนหนึง่ลงลายมือช่ือ และประทบัตราสําคญัของบริษัท” 
 3)  บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากดั (มหาชน) และบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จํากดั “นายสมบติั 
อนันตรัมพร หรือ นางชลิดา อนันตรัมพร หรือ นายณัฐนัย อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือช่ือ และประทบัตรา
สําคญัของบริษัท” 

ความเหน็คณะกรรมการ 
ด้วยกรรมการท่ีเสนอให้เลือกตัง้เข้าใหม่ ได้แก่ นายสมบติั อนนัตรัมพร เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจกระทําการแทน

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย จงึเหน็ควรให้กําหนดอํานาจกรรมการตามท่ีได้     จด
ทะเบียนไว้กบักรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามท่ีเสนอข้างต้น 
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 คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 
มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
 

วาระที่ 8 พจิารณาและแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2561 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
เพ่ือให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2561

ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 

ความเหน็คณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบติังาน

ในปีท่ีผ่านมาของบริษัท บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ เอบีเอเอส จํากดั ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีให้กบับริษัท และ
บริษัทย่อย โดยเห็นว่า เป็นท่ีพอใจ จากการประชุมหารือร่วมกับผู้ สอบบัญชีซึ่งได้รายงานข้อบกพร่องของระบบการ
ควบคมุภายในท่ีตรวจสอบพบ  รวมทัง้แนวทางการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ 
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตัง้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดัซึ่ง
เป็นสํานกังานสอบบญัชี เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยขอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติัการแต่งตัง้
บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุติัคา่สอบบญัชี ดงันี ้

 8.1  ขออนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาํปี 2561 
1)  นายพงทวี   รัตนะโกเศศ      (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 7795)  

ได้รับอนมุติัจากคะแนนเสียงข้างมาก ตัง้แต่ปี 2560 รวม  1 ปี และได้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของ
บริษัท ปี 2560 รวม 1 ปี หรือ 

2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพนูวฒันาสขุ    (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4599)  
     ได้รับอนมุติัจากคะแนนเสียงข้างมากของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนให้เป็น

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ตัง้แต่ปี 2558 รวม 3 ปี และได้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ปี 2558 
และปี 2559 รวม 2 ปี หรือ 

3) นายวิเชียร   ก่ิงมนตรี      (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3977) 
     ได้รับอนุมัติจากคะแนนเสียงข้างมากของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็น   

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ตัง้แตปี่ 2558 รวม 3 ปี แตย่งัไมเ่คยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาก่อน 

ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่ง
เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบญัชีบริษัทฯ และผู้สอบบญัชีบริษัทย่อย
นัน้ สงักดังานสอบบญัชีเดียวกนั และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฎิบติังานได้ ให้บริษัท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของบริษัท  ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบี
เอเอส จํากดั แทนได้ โดยผู้ มีรายนามข้างต้นเป็นผู้สอบบญัชีท่ีมีคณุสมบติัสอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทัง้นี ้ บริษัทท่ีเป็นสํานักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้น ไม่มีความสมัพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสีย
ระหวา่งผู้สอบบญัชีกบับริษัทฯ/ บริษัทยอ่ย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 
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 8.2  ขออนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2561 เป็นจํานวนเงิน 3,340,000 บาท       
(สามล้านสามแสนส่ีหม่ืนบาทถ้วน) ซึง่เป็นอตัราเดียวกบัปี 2560 

 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรว่าค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีดงักล่าวสมเหตผุลและเทียบเคียงได้กบั
บริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์ 

นอกจากนี ้เหน็สมควรเสนอข้อมลูเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีในปีท่ีผา่นมาของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ดงัตอ่ไปนี ้

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
(ปีที่เสนอ) 

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

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

 คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 
มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2561 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
ประธานท่ีประชมุได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 กําหนด

วา่ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สนิอ่ืนใดให้แก่กรรมการ เว้นแตจ่่ายเป็นคา่ตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท 

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

 โดยในปีท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ได้มีการจัดตัง้คณะกรรมการชุดย่อยขึน้ใหม่ จํานวน 2 คณะ คือ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและกํากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนขึน้ เพ่ือกําหนด
กรอบการบริหารงานท่ีชัดเจน และมุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล โดยให้ความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีขององค์กรเป็นหลกั 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ก่อนนําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติั  ซึง่คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีได้กําหนดไว้อย่างละเอียดถ่ีถ้วน  โดยพิจารณาอตัราให้มีความเหมาะสม
ของคา่ตอบแทนกรรมการและกบัหน้าท่ี และความรับผิดชอบ โดยเทียบเคียงกบับริษัทจดทะเบียนอ่ืนๆ ในตลาดหลกัทรัพย์ 
ซึง่อยูใ่นธุรกิจ/อตุสาหกรรมเดียวกนั  และสอดคล้องกบัผลประกอบการของบริษัท  
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โดยจํานวนครัง้ของการประชมุของคณะกรรมการในปีท่ีผา่นมา มีดงันี ้

การประชุม 
จาํนวนครัง้ของการ
ประชุม (ปี 2560) 

คณะกรรมการบริษัท 7 
คณะกรรมการตรวจสอบ 4 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและกํากบัดแูลกิจการ 1 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน   2 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการได้ตรวจสอบอย่าง

ละเอียด  โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนๆ ในตลาดหลกัทรัพย์ด้วยกัน และเพ่ือให้มีความโปร่งใสตามหลกั
บรรษัทภิบาล การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดต่างๆ สมควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ อนุมัติ โดยเปรียบเทียบ
คา่ตอบแทนของกรรมการในปีท่ีผา่นมา 

ความเหน็คณะกรรมการ 
จากการพิจารณาถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึน้เน่ืองจากการขยายตวั และความหลากหลายทางธุรกิจ

ของบริษัทฯ ในปัจจบุนัแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติักําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและกํากบัดแูลกิจการ  คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และคณะท่ีปรึกษาฯ ทัง้นี ้ท่ีเป็นตวัเงินและผลประโยชน์อ่ืนใด ประจําปี 2561 ตามตาราง
เปรียบเทียบ ดงันี ้

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการต่อการประชุม 
อัตราเดมิ อัตราใหม่ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
1. คณะกรรมการบริษัท 

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

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

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

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

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

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

       *ยกเว้น กรรมการ และอ่ืนๆท่ีเป็นพนกังานหรือผู้บริหารท่ีได้รับคา่ตอบแทนประจํา 

ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 เป็นต้นไป จนกวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติ
เปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

            คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 
มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
 
วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
 เน่ืองจากบริษัทฯ จําเป็นต้องเข้าดําเนินการแก้ไขปัญหา กิจการร่วมค้า เอสจี แอนด์ อินเตอร์ลิง้ค์ โครงการพฒันา
ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไมเ่กิน 1,000  ล้านบาท  
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือใช้ชําระคืนเงินกู้ ยืม และ/หรือ ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท และ/หรือ ขยายธุรกิจในอนาคต 
ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทกุประเภท/ทกุชนิด ซึง่อาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไมด้่อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้น
ครัง้เดียวเม่ือครบกําหนดไถ่ถอน มีประกนัหรือไมมี่ประกนั มีหรือไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความเหมาะสมของ
สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ  
สกุลเงนิ : เงินบาท และ/หรือเงินสกลุตา่งประเทศโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนในขณะท่ีมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะ
คราว  
วงเงนิ : มลูคา่รวมของหุ้นกู้  ณ ขณะใดขณะหนึง่กําหนดไว้ไมเ่กิน 1,000 ล้านบาท หรือในสกลุเงินอ่ืนในอตัราท่ีเทียบเทา่ 
[ในกรณีท่ีบริษัทได้ไถ่ถอน หรือชําระคืนหุ้นกู้ ท่ีได้ออกภายในวงเงินท่ีได้รับอนมุติัข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทน
เพิ่มเติมได้อีกภายในเง่ือนไข และวงเงินตามท่ีกําหนดไว้ท่ีนี]้ 
อายุของหุ้นกู้ : ตามท่ีจะกําหนดในแตล่ะคราว โดยขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้   
การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศตอ่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายในวงแคบไม่เกิน  รายในรอบ
ระยะเวลา 4 เดือนใดๆ และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุประเภทสถาบนัและ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ทัง้หมดหรือบางสว่น 
ซึง่อาจแบง่เป็นการเสนอขายในครัง้เดียว หรือหลายครัง้ก็ได้  
อัตราดอกเบีย้ : ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้  
การไถ่ถอนก่อนกาํหนด : ผู้ ถือหุ้นกู้  และ/หรือ บริษัท อาจมีหรือไมมี่สทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบกําหนด ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บั
เง่ือนไขในการออกหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว  

ทัง้นี ้รายละเอียดข้างต้นให้อยูภ่ายใต้บงัคบัของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สํานกังาน ก.ล.ต. และ/
หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีผลใช้บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 
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อาํนาจในการกาํหนดรายละเอียดต่างๆ : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ [•] และ/หรือ บคุคลท่ีได้รับมอบหมาย     
มีอํานาจ ดงันี ้ 
1.  กําหนดรายละเอียดตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัหุ้นกู้ซึง่รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพียงประเภท ช่ือ อตัราดอกเบีย้ อายกุารไถ่ถอน 

ตลอดจนกําหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขายซึง่รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอ
ขายและจดัสรร  

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

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

   ความเหน็คณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีความจําเป็นดังกล่าว อีกทัง้จําเป็นต้องสํารองเงินทุน

หมนุเวียนของบริษัทฯ เพ่ือป้องกนัเร่ืองสภาพคลอ่งทางการเงิน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณา
และอนมุติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไมเ่กิน 1,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดท่ีนําเสนอข้างต้น 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
 วาระที่ 11 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
วาระนีกํ้าหนดไว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเร่ืองการดําเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ (ถ้ามี) ดังนัน้          

จะไมมี่การนําเสนอเร่ืองอ่ืนๆ ให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติั และไมมี่การลงมติใดๆ ในวาระนี ้

ความเหน็คณะกรรมการ 
เห็นสมควรให้ผู้ ถือหุ้ นได้สอบถามข้อสงสัยในเร่ืองการดําเนินงานของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการได้ตอบ           

ข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุไว้
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกนั หากทา่นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุดงักลา่วได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืน หรือ 
คณุชศูกัด์ิ ดิเรกวฒันชยั  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน ตาม
แบบหนงัสือมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือฉบบันี ้ทัง้นี ้เพ่ือให้การลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วย
ความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึน้ ใคร่ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดนําหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อม
กบัหนงัสือฉบบันี ้มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย พร้อมทัง้กรุณาเตรียมเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือแสดง
ตนในการเข้าร่วมประชมุตามรายการเอกสารท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือฉบบันี ้(ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 10, 11 และ 12) 
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กําหนดการตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ปรากฏตามตารางท้ายนี ้

กาํหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 
1. กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 15 มีนาคม 2561 
2. กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 25 เมษายน 2561 
3. กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับปันผล 11 พฤษภาคม 2561 
4. กําหนดจ่ายปันผล 23 พฤษภาคม 2561 

 
       ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

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

      ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 

 
 

 
 
 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุ ฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษ รวมถงึหนงัสือมอบฉนัทะทัง้ แบบ ก.  
แบบ ข. และแบบ ค. บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซต์  www.interlink.co.th 

2. ผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์ตา่งๆ ดงันี ้
2.1  ในกรณีท่ีประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ  
2.2  ในกรณีผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุในวาระใดของบริษัท หรือสง่คําถาม

ลว่งหน้ามายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 19 เมษายน 2561  
2.3   ในกรณีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความต้องการรายงานประจําปี เป็นแบบรูปเลม่ กรุณาสง่แบบตอบรับ ซึง่ได้แนบมาพร้อมกบั

หนงัสือเชิญประชมุนี ้ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 13 กรุณาระบท่ีุอยูใ่นการจดัสง่ให้ชดัเจน 

โดยสามารถส่งเอกสารต่างๆ มาที่ 
หน่วยงานเลขานกุารบริษัท 
บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน)                

      48 อาคารอินเตอร์ลิง้ค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก  
      แขวงสามแสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
       โทรศพัท์  0-2666-1111 ตอ่ 291   โทรสาร  0-2666-1193 
 Email: t.thanyarad@interlink.co.th 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2560 

ท่ี บช.190/60/ปบ 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 (ครัง้ที่ 14) 
บริษัท อนิเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

วันเวลาการประชุม 
ประชมุในวนัองัคารท่ี 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. (เร่ิมลงทะเบียน เวลา 13.00 น.) ณ ห้องแกรนด์สวุรรณภมิู ชัน้ 7 

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

นายสมบัต ิ อนันตรัมพร เป็นประธานท่ีประชมุ 
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่ามีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุตอนเปิดประชมุ โดยมาด้วยตนเอง จํานวน 61 ราย รวมจํานวน

หุ้นได้ 101,923,973 หุ้น และท่ีมอบฉนัทะมาจํานวน 165 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 143,940,612 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้น ทัง้ท่ีมาด้วยตนเอง
และท่ีมอบฉนัทะมาเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้จํานวน 226 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 245,864,585 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.8389% ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดจํานวน 362,423,986 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพ่ือ
พิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระ 

ทัง้นี ้ประธานฯ ได้กล่าวแนะนํากรรมการบริษัทฯ เลขานกุารบริษัทฯ นิติกรบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้สอบบญัชีจาก บริษัท      
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั และตวัแทนจากผู้สอบบญัชีจะมาร่วมทําหน้าท่ีเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียงแต่
ละวาระ เข้าร่วมในการประชมุสามญัประจําปี 2560 และสงัเกตการณ์ด้วย ดงันี ้
คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จํานวน 7 ทา่น 

1. นายสมบติั อนนัตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
2. นางชลดิา อนนัตรัมพร กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
3. นายณฐันยั อนนัตรัมพร กรรมการและกรรมการผู้จดัการ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากดั(มหาชน) 
4. นายชศูกัดิ์ ดิเรกวฒันชยั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นางสาวขวญัตา   มีสมพร กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ (สายงานธุรกิจจดัจําหน่าย) 
6. นางเพญ็ศรี จนัต๊ะคาด กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ (สายงานการเงิน) 
7. นางธญัญรัตน์ เทียมอดุมฤกษ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ (สายงานสนบัสนนุธุรกิจ) และเลขานกุารบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีลาประชุม จํานวน 1 ทา่น 
1. นางเสาวนีย์ กมลบตุร  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

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

ผู้บริหารของอนิเตอร์ลิง้ค์ที่เข้าร่วมประชุม เพิ่มเติมจํานวน 3 ทา่น 
1. นายประสทิธ์ิชยั   วีระยทุธวิไล รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
2. นายอดิศกัดิ์    เองมหสัสกลุ ผู้ อํานวยการฝ่ายวิศวกรรม และรองกรรมการผู้จดัการ 

    บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอน็เนอร์ย่ี จํากดั 
3.  นายอาทิตย์    ชมุวิสตูร  ผู้จดัการแผนกบญัชี 

นิตกิรบริษัทฯ จํานวน 1 ทา่น 
1. นายคณุากร ชยัวิรัตน์  นิติกรอาวโุส 
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ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทาํหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จํานวน 3 ทา่น 
1. คณุอมรรัตน์ เพิ่มพนูวฒันาสขุ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 
2. คณุลกัษมี    ดีตระกลูวฒันผล บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 
3. คณุณฐิักลุ สขุมุวิราม บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

อาสาพทิักษ์สทิธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเข้าร่วมประชุม จํานวน  ทา่น 
1. คณุศิริรัตน์ ตัง้ดํารงค์ตระกลู  

ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นที่ทาํหน้าที่เป็นสักขีพยาน จํานวน 2 ทา่น 
1. คณุธีรพงศ์   จินตนพนัธุ์ 
2. คณุสเุทพ  พงศ์วิทรูย์ชยั 

 
ประธานฯ มอบให้คณุธัญญรัตน์  เทียมอดุมฤกษ์  เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัการประชุม และวิธีการ

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

กําหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีถืออยู่และหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะ โดยถือว่า
หนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของท่ีประชมุในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุ และออกเสียง
ลงคะแนนแทนได้ 

ในการลงคะแนนเสียงแตล่ะวาระนัน้ ในกรณีท่ีทา่นผู้ ถือหุ้น เหน็ด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบตัร
ยืนยนัการลงคะแนนพร้อมทัง้ลงลายมือช่ือในบตัร และเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จะเก็บบตัรดงักล่าวเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วย และงดออก
เสียงเทา่นัน้ สว่นบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียงเหน็ด้วยจะเก็บพร้อมกนัทัง้หมดก่อนเสร็จสิน้การประชมุ 

การนบัคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงไมเ่หน็ด้วยและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ
ในวาระนัน้ๆ และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ทัง้นีใ้นการพิจารณาคะแนนเสียงดงักล่าวจะคํานึงถึงการลงคะแนน
เสียงท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะแสดงเจตนาไว้ตามหนงัสือมอบฉนัทะด้วย 

และเน่ืองจากการนบัคะแนนในแตล่ะวาระจะนบัจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ และมีสิทธิออก
เสียงในวาระนัน้ๆ จึงอาจมีผู้ ถือหุ้นและจํานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เน่ืองจากอาจมีผู้ ถือหุ้นบางท่านออกจากห้อง
ประชมุหรือเข้ามาเพิ่มเติม 

นอกจากนีป้ระธานฯ ได้แจ้งผู้ ถือหุ้นเพิ่มเติมว่าสําหรับรายละเอียดผลการนบัคะแนนของแต่ละวาระนัน้ จะรวบรวมผล
และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบได้ภายหลงัจากเสร็จสิน้การลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากในบางเวลา การนบัคะแนนต้องใช้
เวลามากกวา่ปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ท่ีประชมุดําเนินการพิจารณาในวาระอ่ืนๆ ต่อไปก่อน เพ่ือให้การประชมุเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
และเม่ือเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจนบัคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งท่ีประชมุทราบรายละเอียดผลการนบัคะแนนทนัที 

     โดยในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ครัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัให้มีการบนัทกึวีดีโอไว้เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่
สะดวกเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้โดยสามารถเข้าไปดวีูดีโอบนัทกึการประชมุ ได้จากเวปไซต์บริษัท www.interlink.co.th 

    ตามท่ีบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุ ในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 เป็นการลว่งหน้า ระหว่างวนัท่ี 19 ธันวาคม 2559  ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2560 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ท่ี  (http://www.interlink.co.th)  และทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด เสนอระเบียบวาระการประชมุแต่
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อย่างใด ทางบริษัทฯ จึงแจ้งประกาศให้ทางตลาดหลักทรัพย์รับทราบแล้ว และได้ลงประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบแล้วเม่ือวันท่ี                  
1 กมุภาพนัธ์ 2560 ทางเวปไซต์บริษัท  (http://www.interlink.co.th)   

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่ามีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ซึ่งท่ีประชมุเห็นชอบกบัวิธีการออกเสียง
ลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามท่ีกล่าวข้างต้น ประธานฯ จึงได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระ
ตอ่ไป 
 
วาระที่ 1    เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1. ในวนัเสาร์ท่ี 12 พฤศจิกายน 2559 ท่ีผา่นมา  สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารี โปรดเกล้าพระราชทาน      
ผ้าพระกฐิน ให้นายสมบติั อนนัตรัมพร ประธานกรรมการกลุม่บริษัทอินเตอร์ลิง้ค์  คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) เพ่ือเชิญไป
ทอดถวายยงัท่ีชมุนมุสงฆ์ ณ วดัวงัแดง อ. ทบัคล้อ จ.พิจิตร โดยมีผู้บริหาร พนกังาน และผู้ มีจิตศรัทธา ไปร่วมในพิธี มีผู้ ร่วม
ถวายปัจจยั รวม เป็นเงินทัง้สิน้ 2,199,999 บาท 

2. คุณสมบติั อนันตรัมพร ได้รับเกียรติและได้รับการยกย่องจากคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภัฎธนบุรี และสภา
มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบรีุ มอบปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการจดัการ โดยเข้ารับพระราชทาน
จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุม
อาคารใหม ่สวนอมัพร 

3. คุณสมบัติ และคุณชลิดา อนันตรัมพร ประธานกรรมการ และกรรมการผู้ จัดการ กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชั่น 
จํากดั(มหาชน)  ร่วมรับรางวลัสดุยอดองค์กรแห่งปี 2560 Thailand Top Company Award 2017 ในสาขา AEC Excellent 
Award โดยเป็น 1 ใน 17 บริษัทของประเทศไทย โดยรับมอบรางวลัจากท่านองคมนตรี นพ.เกษม  วฒันชยั เม่ือวนัองัคารท่ี 
14 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมดสุติธานีท่ีผา่นมา 

4. กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ได้เป็นเจ้าภาพร่วมบําเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จ      
พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช จํานวน 5 คณะ ในวนัจนัทร์ท่ี 27 มีนาคม 2560 เวลา 19.00 น.   

5. กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ขอร่วมแสดงความยินดีกบัคณุชลิดา อนนัตรัมพร ในโอกาสได้รับ
พระราชโองการโปรดเกล้าแตง่ตัง้ เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลางตอ่อีกหนึง่วาระ 

6. ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กลุละวณิชย์ (องคมนตรี) และ ประธานในพิธีประกาศเกียรติคณุ มอบโล่เกียรติยศ “บุคคลตวัอย่าง
ภาคธุรกิจแห่งปี 2016” ในภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร แก่คณุณัฐนยั อนนัตรัมพร กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากดั(มหาชน) หรือ ITEL โดยบริษัทฯได้รับรางวลัดงักล่าวเป็นปีท่ีสองติดต่อกนั นบัเป็น
ความภาคภมิูใจในฐานะผู้บริหารในการประยกุต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทํางานและทําประโยชน์เพ่ือสงัคม
อยา่งตอ่เน่ือง ณ ศนูย์ประชมุสถาบนัวิจยัจฬุาภรณ์ กรุงเทพฯ ในวนัท่ี 19 ตลุาคม 2559 

7. กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ขอร่วมแสดงความยินดีกบัคณุสมบติั อนนัตรัมพร ในโอกาสได้รับ
การแตง่ตัง้จากคณะรัฐมนตรีให้ดํารงตําแหน่งกรรมการในองค์การสวนสตัว์ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

8. ขอแสดงความยินดีกับคุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากัด(มหาชน) ได้รับ
เกียรติในการรับรางวลั “Asia Best Employer Brand Awards 2016” โดยบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากดั(มหาชน) 
ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทฯ ไทยท่ีมีการเติบโตสงูและดูถึงวิธีการบริหารจัดการพนักงาน มีการส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวตักรรมในการทํางาน มีความรับผิดชอบต่อสงัคม และมีการพฒันาพนักงานให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง ณ โรงแรมแพน     
แปซิฟิค, ประเทศสงิคโปร์ 
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9. กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ขอแสดงความยินดีกับคุณชลิดา อนันตรัมพร ประธานมูลนิธิ  
อินเตอร์ลิง้ค์ให้ใจ และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ในโอกาสท่ีเข้ารับโล่ภาคี         
ผู้บุกเบิกโครงการรณรงค์สร้างวินยัทางการเงินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในพิธีลงนาม
บนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 
22 สงิหาคม 2559 

10. กลุม่บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ขอแสดงความยินดีกบันายสมบติั อนนัตรัมพร ในโอกาสท่ีได้รับการ
แตง่ตัง้ให้เป็นเลขาธิการ คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผน่ดิน สภานิติบญัญัติแหง่ชาติ (สนช.) ตัง้แตว่นัท่ี1 มกราคม 2560 

11. กองอํานายการจดังานกาชาดแจ้งให้ทราบว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ 
นางชลิดา อนันตรัมพร ประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิง้ค์ให้ใจ และคณะเข้าเฝ้าฯ ในวันจันทร์ท่ี 13 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น.       
ณ ศาลา  ดสุดิาลยั สวนจิตรลดา เพ่ือทลูเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจําปี 2559 เพ่ือหารายได้โดย
เสดจ็พระราชกศุลบํารุงสภากาชาดไทย 

12. กลุม่บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) จะได้จดังานฉลองครบรอบ 30 ปี ในวนัเสาร์ท่ี 27 พฤษภาคม 2560 
ภายใต้ช่ือ “Interlink No. 1 คอนเสิร์ต 30 ปี” เพ่ือเป็นการขอบคณุผู้ มีอปุการคณุ ณ ห้องจบูิล่ี อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
โดยคาดวา่จะมีผู้มาร่วมงานไมต่ํ่ากวา่ 1,500 คน เหมือนดงัเช่นทกุปี 

13. สืบเน่ืองจาก พลเรือเอกศกัด์ิสิทธ์ิ  เชิดบุญเมือง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ
ของบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 5 เมษายน 2560 ทัง้นีเ้น่ืองจาก พลเรือเอกศกัด์ิสิทธ์ิ  เชิดบุญเมือง ดํารงตําแหน่ง สนช. (สมาชิกสภา
นิติบญัญัติแห่งชาติ) อยู่ในปัจจุบนั และการเป็นกรรมการบริษัท อาจขดักบัรัฐธรรมนญูท่ีประกาศไว้เม่ือวนัท่ี 6 เมษายน 
2560 ได้ 

14. บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ได้จัดตัง้สํานักงานตวัแทน (Representative)  ณ สปป. ลาว โดยมี
สํานกังานตัง้อยู่เลขท่ี A5, NNN Building, Phonsinouane Village, Sisattanak District, Vientiane Capital และได้เปิด
ดําเนินธุรกิจตัง้แตว่นัท่ี 18 เมษายน 2560 เป็นต้นไป 

15. บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ให้ความสําคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมทัง้ยึดมั่นในหลัก
คณุธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้ มีสว่นได้เสีย
ทกุฝ่าย ทัง้นีบ้ริษัทฯ จึงได้กําหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบติัท่ีเหมาะสม ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ
บริษัทฯ ในจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนกังาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดความ
มัน่ใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดแนวปฏิบติั ข้อกําหนด และช่องทางในการร้องเรียนเพ่ือป้องกนัการคอร์รัปชัน่ รวมถึง
เพ่ือให้การตดัสินใจและการดําเนินการทางธุรกิจท่ีอาจมีความเส่ียงด้วยการคอร์รัปชัน่ได้รับการพิจารณาและปฏิบติัอย่าง
รอบคอบ โดยได้จดัทํา “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่” เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้เพ่ือให้ยดึเป็นแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนในการ
ดําเนินธุรกิจ 
 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ย่ืนคําประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมกับแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว และปัจจุบันอยู่ระหว่างการย่ืนแบบประเมินตนเองเพ่ือขอรับรองจาก
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย ในการตอ่ต้านการทจุริต 

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

ประธานได้มอบให้คณุธัญญรัตน์ เทียมอดุมฤกษ์ เลขานกุารบริษัท แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 (ครัง้ท่ี 13) ซึง่ประชมุเม่ือวนัพธุ ท่ี 27 เมษายน 2559 แล้วเสร็จภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชมุ
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สามญัผู้ ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพฒันาธุรกิจ  ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดพร้อมทัง้
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.interlink.co.th แล้ว อีกทัง้ ได้แนบสําเนารายงานการประชมุสามญั   ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 
(ครัง้ท่ี 13) ดงักล่าวล่วงหน้าพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบนัทกึรายงานไว้
อยา่งถกูต้อง 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนน 
เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ซึง่ประชมุเม่ือวนัพธุท่ี            
27 เมษายน 2559 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

รับรอง จํานวน 252,713,539 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9941 
ไมรั่บรอง จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จํานวน 15,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0059 

วาระที่ 3  พจิารณาและรับทราบรายงานกจิการ ประจาํปี 2559 
3.1 พัฒนาการที่สาํคัญของกลุ่มบริษัทอนิเตอร์ลิง้ค์ฯ 

1.1 จากจดุเร่ิมต้นเม่ือปี 2530 ด้วย Mission “นําเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย” 
1.2 ปี 2534 : เป็นคนแรกท่ีไปนําเทคโนโลยีสาย LAN มาเผยแพร่ในประเทศไทย 
1.3 ปี 2535 : นํานวตักรรมการจดัการในรูปแบบ “เลขาฝ่ายขาย” มาประยกุต์ใช้เพ่ือการบริการ  
                       (ต่อมามีการนําการจดัการแบบคลา้ยๆกนัมาใชเ้รียกว่า “ Call Center”) 
1.4 ปี 2538 : ก่อตัง้บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั  
                        เพือ่รุกตลาดและ Focus ธุรกิจจดัจําหน่ายสายสญัญาณ  (Cabling Distribution)     
                       โดยตัง้ Vision : เป็นที ่1 ในธุรกิจสายสญัญาณ (Interlink No. 1) 
1.5 ปี 2547 : จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (mai) 
1.6 ปี 2558 : ย้ายไปอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) 
1.7 ปี 2559 : Spin Off บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากดั (มหาชน) ไปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 
1.8 ธุรกิจของกลุม่บริษัทอินเตอร์ลิง้ค์ฯ ในปัจจบุนั 

(1)  DISTRIBUTION 
      - สายสญัญาณ Internet หรือ สาย LAN  (สดัส่วนยอดรายได ้50% ของทัง้หมด) 
      - สายสญัญาณ Fiber Optic    (สดัส่วนยอดรายได ้20% ของทัง้หมด) 
      - สายสญัญาณ CCTV หรือ สายกล้องวงจรปิด (สดัส่วนยอดรายได ้0% ของทัง้หมด) 
      - สายสญัญาณโทรศพัท์    (สดัส่วนยอดรายได ้5% ของทัง้หมด) 
      - สายสญัญาณ Security & Control*   (สดัส่วนยอดรายได ้5% ของทัง้หมด) 
      - ตู้อปุกรณ์ส่ือสารและตู้ชมุสายสญัญาณ  (สดัส่วนยอดรายได ้0% ของทัง้หมด)  

Brand: LINK American Standard   & 19"GERMANY EXPORT RACK 
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(2)  ENGINEERING 
  -  Submarine Cable Turnkey 
  -  Underground Cable Turnkey 
  -  Transmission Line Turnkey 
  -  Substation Turnkey 
  -  Smart City Turnkey 
  -  APM Turnkey 

 (3)  TELECOM 
-  การให้บริการโครงข่ายวงจรส่ือสารข้อมลูความเร็วสงู (Data Telecom Service) 
-  การให้บริการ ติดตัง้โครงข่ายโทรคมนาคม (Installation) 
-  การให้บริการพืน้ท่ีศนูย์ข้อมลู หรือ ดาต้าเซน็เตอร์ (Data Center Service) 
-  การให้บริการ สร้างศนูย์ข้อมลูหรือดาต้าเซน็เตอร์ (Turnkey Data Center) 

1.9 ได้รับรางวลั ESG100  ประจําปี 2559 จากสถาบนัไทยพฒัน์  เป็นปีท่ี  2   ซึง่ยํา้ถงึการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เป็นบริษัทท่ีมี
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม (Environmental, Social and Governance :  ESG)  จากการประเมินบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยทัง้หมด   621  บริษัท     

1.10 กลุม่บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ได้ปรับโครงสร้างใหม่ เพ่ือเติบโต ตอ่เน่ือง และยัง่ยืน และสอดรับ
กบัการก้าวสู ่Thailand 4.0 ตามโครงสร้างท่ีแนบในรายงานประจําปี 2559 

1.11 ขยายธุรกิจเก่ียวกบัโครงการพฒันาโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ (Smart Grid) ซึง่เป็นธุรกิจท่ีมีอนาคต และมีการจดัซือ้จดัจ้าง
ตอ่เน่ืองในระยะยาว 

1.12 Back  log ของปี 2560 มีดงันี ้
 งานก่อสร้างระบบสาธารณปูโภค โครงการพฒันาทา่อากาศยานสวุรรณภมิู (AOT)  776 ล้านบาท 
 สถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี จงัหวดัลําปาง-ลําพนู (Substation)   446  ล้านบาท 
 สายสง่ 115 เควี จงัหวดัเชียงใหม-่แมฮ่่องสอน (Transmission Line)   289 ล้านบาท 
 งานปรับปรุงสายสง่ ระบบ 115 เควี เป็นเคเบิล้ใต้ดิน จงัหวดัชลบรีุ  76 ล้านบาท 

(Underground Cable) 
 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน)      36.51 ล้านบาท 
 ใบสัง่ซือ้สายสญัญาณโครงการรัฐสภาใหม ่     70.01 ล้านบาท  

              POTENTIAL PROJECT 2017 
1. Submarine Cable สมยุ, เตา่, พระทอง                                               4,190.00      ล้านบาท 
2. Underground  Cable พระราม 3, หาดใหญ่                                               5,124.00      ล้านบาท 
3. Transmission Line ภเูก็ต, นครศรีธรรมราช       397.73      ล้านบาท 
4. Substation 5 โครงการ (ย่ืนเทคนิคแล้ว)                                  1,362.03     ล้านบาท 
5. Substation 7 โครงการ (งบประมาณปี 2560)                  1,847.73     ล้านบาท 
6. Smart Grid Pattaya Turnkey                                             984.00     ล้านบาท 

                                                                                                  รวมทัง้สิน้  13,905.49    ล้านบาท 
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3.2  รายงานกจิการ ประจาํปี 2559 

รายละเอียด       ปี 2559 
    (ล้านบาท) 

 เทยีบกบัปี 2558 
     (ล้านบาท)    สถานะ คดิเป็น 

ร้อยละ (%) 
1) ผลประกอบการ-งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

- รายได้รวม 
- กําไรสทุธิรวม 

 
2,195.73 
169.86 

 
2,678.65 
223.51 

 
   ลดลง 
   ลดลง 

 
18.03 
24.00 

)  ผลประกอบการ-งบการเงนิรวม 
- รายได้รวม 
- กําไรสทุธิรวม 

 
2,971.94 
220.86 

 
3,078.99 
265.58 

 
   ลดลง 
   ลดลง 

 
3.48 
16.84 

)  ฐานะทางการเงนิ-งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
- สินทรัพย์หมนุเวียน       
- สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 
- สินทรัพย์รวม 
- หนีส้ินหมนุเวียน  
- หนีส้ินไมห่มนุเวียน 
- หนีส้ินรวม 
- สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 

 
1,867.47 
600.22 

2,467.70 
404.50 
14.70 
419.19 

2,048.50 

 
1,525.74 
577.28 

2,103.02 
342.76 
13.76 

356.52 
1,746.50 

 
  เพ่ิมขึน้ 
  เพ่ิมขึน้ 
  เพ่ิมขึน้ 
  เพ่ิมขึน้ 
  เพ่ิมขึน้ 
  เพ่ิมขึน้ 
  เพ่ิมขึน้ 

 
22.40 
3.97 
17.34 
18.01 
6.83 
17.58 
17.29 

) ฐานะทางการเงนิ-งบการเงนิรวม 
- สินทรัพย์หมนุเวียน       
- สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 
- สินทรัพย์รวม 
- หนีส้ินหมนุเวียน 
- หนีส้ินไมห่มนุเวียน 
- หนีส้ินรวม 
- สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 

 
2,720.57 
2,865.33 
5,585.90 
1,226.74 
1,171.08 
2,397.82 
3,188.08 

 
1,146.84 
2,303.25 
3,450.09 
816.45 
818.93 

1,635.39 
1,814.70 

 
  เพ่ิมขึน้ 
  เพ่ิมขึน้ 
  เพ่ิมขึน้ 
  เพ่ิมขึน้ 
  เพ่ิมขึน้ 
  เพ่ิมขึน้ 
  เพ่ิมขึน้ 

 
137.22 
24.40 
61.91 
50.25 
43.00 
46.62 
75.68 

) ผลตอบแทนรวม 
- Return on Equity 
- Return on Assets 

(%) 
9.08 
5.03 

(%) 
16.16 
7.77 

 
  ลดลง 
  ลดลง 

 
43.81 
35.26 

 
3.3  ผลการดาํเนินงาน 5 ปีย้อนหลัง 

No. DESCRIPTION ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
2.1 DISTRIBUTION  1,289.50     1,463.35 1,634.84     1,974.02     1,987.81     
2.2 ENGINEERING 167.36 510.99      811.87      665.21       169.73      
2.3 TELECOM & DATA CENTER - 10.74 230.54      418.92       784.40      
2.4 OTHER REVENUE 10.78 11.43 11.96 20.84 29.99 

 TOTAL REVENUE 1,467.64    1,996.51    2,689.21    3,078.99    2,971.93 
 PROFIT  117.46 167.57 211.36 266.45 227.16 
  - OWNERS OF THE PARENT 117.53 166.84 210.74 265.58 220.86 
  - NON-CONTROLLING INTERESTS (0.07) 0.73 0.62 0.87 6.30 
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โดยข้อมลูอ่ืน ๆ ทัง้หมด แสดงอยูใ่นรายงานประจําปี 2559 (Annual Report) ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชมุแล้ว  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ 
และผู้บริหารดงันี ้

1) คุณประวทิย์   วโิรจน์วงค์ชัย  ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า   บริษัทฯขายสนิค้าแบรนด์หลกัๆ คือ LINK กบั AMP  ถ้าพดูถงึ
สายสญัญาณ ได้รวมถงึสาย Fiber Optic ด้วยหรือไม ่

คุณสมบัต ิอนันตรัมพร ชีแ้จงว่า  ขอตอบเป็น 2 เร่ืองดงันี ้1. ผลติภณัฑ์  แบง่เป็น สาย LAN,  สาย UTP,  สายสญัญาณ 
Fiber Optic, สายสญัญาณ CCTV, สายสญัญาณโทรศพัท์, สายสญัญาณ Security & Control  2. แบรนด์ ของผลิตภณัฑ์ท่ี
จําหน่าย คือ Brand LINK, Brand AMP และตู้อปุกรณ์ส่ือสาร เป็นต้น 

คุณประวทิย์ วิโรจน์วงค์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า  สาย Fiber Optic ท่ีบริษัทฯขายดี เป็นแบรนด์อะไร  
คุณสมบัต ิอนันตรัมพร ชีแ้จงว่า  โดยหลกัๆ แล้ว บริษัทฯจําหน่ายสาย Fiber Optic ทัง้แบรนด์  LINKและแบรนด์ AMP 

ท่ีขายในท้องตลาด แตท่ี่ขายดี เช่นปีท่ีแล้ว เราได้งานสาย Fiber Optic อณุหภมิู FTTP ขององค์การเภสชั ประมาณมลูคา่ 193 ล้าน
บาท คิดเป็นความยาวสายประมาณ  30 ล้านเมตร ซึง่เป็นย่ีห้อ LINK  

คุณประวทิย์  วโิรจน์วงค์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า   โครงการประมลูงานของสนามบินสวุรรณภมิู  ซึง่ทา่นได้รายงานไป
แล้วนัน้ ซึง่เป็นงานเช่ือมระหวา่ง Terminal กบั Terminal  ขอทราบวา่จะประกาศผลเม่ือไหร่ 

คุณสมบัต ิอนันตรัมพร ชีแ้จงว่า  เทา่ท่ีทราบ มีผู้ ย่ืนประมลู  2 บริษัท ซึง่ตอนแรกจะประกาศผลเม่ือวนัท่ี  2 เมษายน 
2560 แตใ่นปัจจบุนัยงัคงเล่ือนอยู ่ไมท่ราบกําหนดท่ีแน่นอน  

คุณประวทิย์  วโิรจน์วงค์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โครงการข้างต้น บริษัทฯเข้าร่วมประมลูเป็น Consortium ใช่หรือไม่ 
และสดัสว่นของบริษัทฯเป็นก่ีเปอร์เซน็ต์ 

คุณสมบัต ิอนันตรัมพร  ชีแ้จงว่า  ผมขออนญุาตไมต่อบ  เน่ืองจากยงัไมมี่การประกาศผล 
คุณประวทิย์  วโิรจน์วงค์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า   สว่นของ Data Center ท่ีบริษัทฯร่วมกบั WHA และ AIT คาดวา่จะ

เร่ิมเปิดดําเนินการประมาณเม่ือไหร่   และตอนนีมี้ลกูค้าเช่าแล้วหรือยงั  
คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า  ตามกําหนดการเดิม  ประมาณกลางปี แต่วา่ปัจจบุนั เล่ือนเป็นเดือนสงิหาคม   และ

ผมตัง้ใจท่ีจะเปิดให้ได้ประมาณ  300 Rack  ซึง่ปัจจบุนัเรามีสญัญาในมือแล้วอยูท่ี่ประมาณ 30 Rack  
2) คุณอริารมณ์  อนันต์ สอบถามว่า   จากการประชมุผู้ ถือหุ้นปีท่ีแล้ว  ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบั Potential Project ท่ีมี

โครงการ Submarine, Underground Cable, Transmission Lin e ซึง่ทา่นประธานได้แจ้งวา่มีการเล่ือนมาจากปี 2559 ไมท่ราบวา่
โครงการตา่งๆเหลา่นัน้รวมอยูใ่น Potential Project ท่ีรายงานหรือไม ่

คุณสมบัต ิอนันตรัมพร ชีแ้จงว่า  ท่ีทา่นผู้ ถือหุ้นกลา่วถงึ เป็นโครงการ Submarine Cable ซึง่เล่ือนมา  2-3 ปี สว่น 
โครงการTransmission Line ซึง่มีการเล่ือน ซึง่บริษัทได้งานมาแล้วคือ โครงการฮอด-แมเ่สลียง จงัหวดัแมฮ่่องสอน ซึง่อยูใ่น     Back 
log  สว่นโครงการ  Substation บริษัทฯก็ได้งานแล้ว  แตโ่ดยหลกัๆ ถ้าใน Meaning ของปีท่ีแล้ว ท่ีผมพดูน่าจะเป็น Submarine 
Cable ซึง่เรารอมา 2 ปี แล้ว ก็คิดวา่ปีนีน้่าจะไมเ่ล่ือนแล้ว  ซึง่ในปัจจบุนัก็มีความจําเป็นอยา่งย่ิงท่ีต้องเร่งสร้างแล้ว 

3) เภสัชกรหญิงสุภารัตน์ วุฒวิงศ์ตระกูล  ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า   โครงการท่ีเป็น Back log ประมาณ  1,600 ล้าน มี 
margin ประมาณเทา่ไหร่ 

คุณสมบัต ิ อนันตรัมพร  ชีแ้จงว่า   ต้องเรียนวา่โดย Standard ของธุรกิจ  จะควบคมุกําไรไมใ่ห้ต่ํากวา่   20% ซึง่เรายงั
เน้นนโยบายตามเดิม  แตเ่ม่ือเร่ิมทํางานไปแล้วจะเป็นเทา่ไหร่  ต้องขออนญุาตให้ติดตามผลการดําเนินงานตอ่ไป 
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เภสัชกรหญิงสุภารัตน์ วุฒวิงศ์ตระกูล  ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่  มีโครงการท่ีได้อา่นข่าววา่ทาง  ITD แจ้งวา่  ILINK 
คณุสมบติัไมค่รบ  ซึง่ดิฉนัจําช่ือโครงการไมไ่ด้  ทา่นคิดวา่บริษัทฯมีเปอร์เซน็ต์ท่ีจะได้งานไหม 

คุณสมบัต ิอนันตรัมพร  ชีแ้จงว่า  ขออนญุาตไมต่อบประเดน็นี ้
4) คุณวสิทิธ์ิ  ปลอดใหม่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มาด้วยตนเอง สอบถามว่า งานโครงการของสนามบินสวุรรณภมิู เฟส 2  

เทา่ท่ีผมทราบมีทัง้หมด 8 งาน ปัจจบุนัผา่นไปแล้ว  งาน คืองาน CC3  ท่ี ILINK ร่วมกบั SG เป็น Consortium ท่ีประมลูได้ ราคาท่ี
ประมลูได้คือ 1,980 ล้านบาท สว่นของ ILINK ประมาณเทา่ไหร่ และคําถามท่ี 2  งานท่ีเก่ียวกบัระบบขนสง่มวลชนอตัโนมติั ท่ีทา่น
ประธานพดูถงึว่ารอผลการประมลูในวนัท่ี 12 เมษายน 2560 ท่ีผา่นมา แล้วเล่ือนไปอีก ดงันัน้นอกเหนือจาก 2 งานนีแ้ล้วยงัมีงานอ่ืน
อีกไหม เพราะทาง AOT ยงัมีอีก 5 งาน รวม 4 หม่ืนกวา่ล้าน เน่ืองจากงบประมาณโครงการเฟส 2 มีทัง้หมดประมาณ 62,000 ล้าน
บาท อยากทราบวา่ นอกเหนือจากงานท่ีกล่าวไปแล้วนัน้  ทาง ILINK ยงัมี Potential สําหรับงานท่ีเหลืออีก 5 งานหรือไม ่

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า  ในสว่นของ Project แรกท่ีเป็น C3 ยอด 1,980 ล้านบาท เป็นสว่นของ ILINK อยู่
ประมาณ 850-900 ล้านบาท และงานบางสว่นได้ดําเนินการไปแล้วในช่วงปีท่ีผา่นมาและไตรมาส 1/2560  โดยระยะเวลาโครงการ   
4 ปี โดยลกัษณะโครงการ  ช่วงเร่ิมต้นจะเป็นงานก่อสร้างและของ ILINK เป็นงานระบบโดยสว่นใหญ่   

สําหรับคําถามท่ี  2 คือ โครงการ APM ท่ีไปประมลูแข่งกบั ITD ซึง่ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งประชมุคณะกรรมการและพิจารณา
คณุสมบติัอยู ่  ท่ีทา่นผู้ ถือหุ้นถามมา ก็อยา่งท่ีทา่นประธานเรียนให้ทราบแล้วเก่ียวกบัคณุสมบติั ซึง่ทกุคนกลา่วอ้างได้ ซึง่โครงการ 
APM นี ้ ทาง ILINK จบัมือกบัซีเมนต์ โดยถ้าทา่นขึน้รถไฟใต้ดิน หรือรถไฟฟ้า ทัง้ 2 ย่ีห้อคือซีเมนต์ เพราะฉะนัน้รถไฟทัง้หมดใน
ประเทศไทย มีย่ีห้อเดียวคือซีเมนต์ ซึง่เราก็จบัมือกบั Leader ฉะนัน้เราก็มีความเช่ือมัน่วา่ คณุสมบติัน่าจะอยูใ่นเกณฑ์ท่ีแข่งขนัได้   
สว่นความชดัเจนวา่จะประกาศผลเม่ือไหร่และประมลูเม่ือไหร่ ขอให้ผู้ ถือหุ้นติดตามข่าวตอ่ไป  เราเช่ือวา่ภายในเดือนนี ้หรือต้นเดือน
หน้า  น่าจะมีความชดัเจนออกมา   

สว่นงานอ่ืนๆ ท่ี AOT จะออกมา ก็ตามข้อมลูท่ีประธานเรียนไปแล้ว เราอยูร่ะหวา่งศกึษาวา่งานไหนน่าสนใจ หรือไม่ 
อยา่งไร ทัง้นีท้ัง้ขึน้อยูก่บัวา่ความเส่ียงเทียบกบั margin หรือความคุ้มคา่ของการทํางาน เทียบกบัความเส่ียง มีความคุ้มคา่หรือไม ่
เรามี margin  control อยูท่ี่ประมาณ 20% อยา่งท่ีทา่นประธานเรียนไปแล้ว  ก็ถือวา่เป็น Criteria ถ้างานไหน Margin ต่ําเกินไป หรือ
วา่ไมมี่เหตผุลในการเข้าไปร่วม  เราก็อาจจะพิจารณาไมเ่ข้าร่วม เพราะความเส่ียงเทียบกนัผลตอบแทนอาจจะไมคุ่้มคา่กนั  สว่นงาน
โครงการท่ีใกล้ท่ีสดุท่ีจะประกาศออกมา แตต่วัเลขยงัไมส่รุปกนั หรือท่ีเรียกวา่ BSS  ซึง่มลูคา่ของงานอยูท่ี่ประมาณ 6-8 พนัล้าน ซึง่
งานจะออกมาภายใน 3-5 เดือนนี ้แตท่ี่เราไมนํ่ามากลา่วในวนันีเ้น่ืองจากอยูร่ะหวา่งการศกึษาข้อมลูและระบบ Baggage Claim ใน
โลกคือซีเมนต์ โดยเราคอ่นข้างเช่ือมนัวา่เราทํางานกบั leading company  ดงันัน้ถ้าโอกาสท่ีเข้ามารวมกบั  benefit ท่ีจะได้นัน้ มนั
คุ้มคา่กบัความเส่ียงแล้วนัน้  ทางอินเตอร์ลิง้ค์  ในฐานะท่ีเราเป็นผู้ นําในธุรกิจ ก็น่าจะมีความเป็นไปได้ท่ีจะเข้าร่วมด้วย แตถ้่าจะให้
ยืนยนัวา่เข้าร่วมแน่ๆ  ผมขอเรียนวา่ยงัต้องอยูใ่นการประเมินโครงการและวิเคราะห์โครงการกนัอีกพอสมควร  

คุณวสิทิธ์ิ  ปลอดใหม่  ผู้ถือหุ้นรายย่อย มาด้วยตนเอง สอบถามว่า งาน CC3 เฟส 2 ของสนามบินสวุรรณภมิู ท่ีคณุ
ณฐันยัแจ้งวา่มลูคา่งานของอินเตอร์ลิง้ค์ ประมาณ 850-900 ล้านบาท อยากทราบวา่เป็น back log ของปี 2559 ทัง้หมดหรือไม ่หรือ
วา่เป็น back log ของอีกก่ีไตรมาส  

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า  ตามท่ีเรียนไป คือเป็นงานทัง้หมด  ปี ช่วงเร่ิมต้นเป็นช่วงของการก่อสร้างและการ
เตรียมงาน ฉะนัน้ 850-900 ล้าน บางสว่นถกูรับรู้รายได้ไปใน Q3/59 , Q4/59  และจะรับรู้ใน Q1/60 บางสว่น  แตเ่นือ้งานสว่นใหญ่
น่าจะเร่ิมรับรู้ใน  Q3/60 เป็นต้นไป โดยอปุกรณ์หลกัตา่งๆจะทยอยสง่มอบและติดตัง้ ต้องเรียนว่างาน AOT CC3 จะรับรู้รายได้สว่น
ใหญ่ใน Q3 ปีนีแ้ละตอ่ไปจนถึงอีก 2 ปีข้างหน้า คาดวา่ประมาณ 50% จะคาบเก่ียวระหวา่งปีนีก้บัปีหน้าของงานทัง้หมด แต่
ระยะเวลาโครงการทัง้หมดคือ 4 ปี ซึง่ตอนนีผ้า่นมาเกือบปีแล้วโดยเร่ิมนบัตัง้แตเ่ดือนตลุาคม ปี 2559 ท่ีผา่นมา  
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เม่ือไมมี่ข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นอยา่งใดอีก ประธานฯ จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
รับทราบรายงานกิจการ ประจําปี 2559 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานกิจการ ประจําปี 2559 ตามท่ีเสนอข้างต้น 

วาระที่ 4  พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจาํปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 ซึง่กําหนดให้บริษัทฯ 

ต้องจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทท่ีผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบญัชีแล้ว และเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลง
นามรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจําปี 2559 ซึ่งได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ 
และผู้บริหารดงันี ้

1) คุณประวทิย์   วโิรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า งบดลุในหน้า 132 ในรายงานประจําปี จะเหน็บริษัทฯมีเงินสด 
700 กวา่ล้านบาท และเงินลงทนุระยะสัน้อีกกวา่ 700 ล้านบาท  ซึง่คอ่นข้างสงูมาก คําถามคือเก็บเงินสว่นนีไ้ว้ใช้เพ่ืออะไร โดยเท่าท่ีเหน็
ในรายงานประกอบงบการเงินนัน้เขียนวา่ เงินลงทนุระยะสัน้นําไปฝากประจํา ซึง่ได้ดอกเบีย้ประมาณ 1% -1.5%  ซึง่น้อยมาก 

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร  ชีแ้จงว่า  ถ้าเปรียบเทียบตวัเลขของสิน้ปี 2559 กบัสิน้ปี 2558 จะพบวา่ตวัเลขปี 2558 จะ
น้อยกวา่ ปี 2559 เน่ืองจากในช่วง 3-5 ปีท่ีผา่นมา บริษัทฯมีเงินสดประมาณเดียวกนั แล้วเราก็ให้บริษัทลกูกู้ ยืมเพ่ือใช้ในการลงทนุ 
เหตนุัน้คือสิง่ท่ีเกิดขึน้ย้อนหลงัเม่ือ 5 ปีท่ีผา่นมา คําถามคือทําไมเงินสดกลบัสงูมากขึน้ เพราะวา่บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์  เทเลคอม 
จํากดั (มหาชน) ได้ทําการ spin off และเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  โดย  ในวตัถปุระสงค์คือลดการพึง่พิงกนั ดงันัน้เม่ือ
ดําเนินการแล้วเสร็จ จงึได้คืนเงินกู้ ยืมให้แก่บริษัทแม ่ฉะนัน้ในงบแสดงฐานะการเงิน จะเหน็วา่มีการคืนเงินกู้ ยืมระหวา่งกนัประมาณ 
700 กวา่ล้านบาท  คําถามผู้ ถือหุ้นคือ ควรจะเอาเงินไปลงทนุอ่ืนอยา่งไร เราต้องเรียนวา่การจะลงทนุโดยใช้เงินจํานวนมากเพ่ือให้
เกิดผลประโยชน์งอกเงยและคุ้มคา่นัน้ เราต้องใช้เวลาในการศกึษาวิเคราะห์ เพราะเราต้องเอาไปลงทนุให้เหมาะสม มิเช่นนัน้แล้ว
แทนท่ีจะเป็นผลดี กลบักลายเป็นผลเสียได้ ปัจจบุนัเราก็ยงัประเมินอยูว่า่ธุรกิจอะไรเป็นธุรกิจท่ีเราถนดั และควรนําเงินก้อนนีไ้ป
ลงทนุ ปัจจบุนัยงัไมพ่บอะไรใหม่ๆ ท่ีเราจะนําเงินไปลงทนุ ก็เลยใช้วิธีการนําฝากระยะสัน้ไปก่อน 

คุณประวทิย์  วโิรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตอนนีเ้ราถือ ITEL อยูก่ี่เปอร์เซน็ต์  
คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า  หลงัจาก spin off แล้ว ILINK ถือ ITEL อยูท่ี่ 60%  
คุณประวทิย์  วโิรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในแง่ของการจดัทํางบการเงินรวมนัน้ ทาง ILINK นําเอางบ  

ITEL 60% มารวมอยูใ่นงบ ILINK ใช่หรือไม ่ 
คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า   โดยหลกัการจดัทํางบการเงินรวมนัน้ ILINK ได้นํา ITEL 60% มา Consolidate  

โดยงบกําไรขาดทนุท่ีผู้ ถือหุ้นเห็นนัน้ จะเป็นงบ consolidate ซึง่จะมีกําไร   บรรทดั โดยจะแยกเป็นกําไรสําหรับงวดและหกัออกด้วย
กําไรของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย ( Non-controlling interests) และจะแสดงเป็นกําไรของผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่ (Owners of the parent) 
ตามท่ีแสดงในงบการเงิน 

      คุณประวิทย์  วโิรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้น  สอบถามเพิ่มเตมิว่า  ตามท่ีคณุณฐันยัชีแ้จงตามข้างต้นนัน้ ผมเหน็ด้วยใน
เร่ืองของการลงทนุต้องวิเคราะห์ผลตอบแทนให้ชดัเจน  แต่ประเดน็ท่ีผมสงสยัคือทําไมเราไมเ่อาเงินสดดงักลา่วไปชําระหนี ้ เพราะมี
หนีร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินประมาณ 1,000 กวา่ล้าน  ซึง่จากงบการเงิน มีเงินสดอยูท่ี่ประมาณ 700 ล้าน และเงินฝาก 700 
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ล้าน รวมกนั 1,400 ล้าน ซึง่ถ้าเอาไปชําระหนีบ้างสว่น  ก็ไมต้่องจ่ายดอกเบีย้ ซึง่ดอกเบีย้จ่ายปีท่ีแล้วประมาณ 44 ล้าน และเรามี
ดอกเบีย้รับ 7 ล้าน สว่นตา่งดงักลา่ว  ผมมองวา่บริษัทฯ บริหารเงินสดอยา่งมีประสทิธิภาพเพียงพอหรือไม ่

  คุณณัฐนัย  อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า  เป็นคําแนะนําท่ีดีมากและผมขอเรียนวา่ งบการเงินปีท่ีแล้วจะวิเคราะห์ยาก 
เพราะงบมีการถือหุ้น ITEL ก่อน spin off รวม 9 เดือน จนถงึวนัท่ี  14 กนัยายน 2559 แล้วหลงัจากนัน้ spin off  ดงันัน้การพิจารณา
มลูหนี ้ เป็นมลูหนีท่ี้ consolidate ของบริษัทลกูเข้ามาด้วย ต้องเรียนวา่ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั(มหาชน) ด้วย
โมเดลธุรกิจท่ีเราทํา ไมมี่การลงทนุใดๆ เป็นธุรกิจซือ้มาขายไป โดยการลงทนุท่ีท่านเหน็หรือวงเงินกู้ ท่ีเรามีภาระหนีส้นิกบัธนาคารนัน้ 
เป็นภาระหนีส้นิท่ีเกิดขึน้จากบริษัทยอ่ย คือ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากดั(มหาชน) เพราะฉะนัน้ในการท่ีบริษัทแมจ่ะไปชําระ
หนีแ้ทนบริษัทลกู อาจต้องพิจารณาหลายทาง โดยในปัจจบุนัภาระหนีส้นิดงักลา่ว บริษัทแม ่ อาจมีภาระการคํา้ประกนัตา่งๆ ตาม
เง่ือนไขของธนาคารเทา่นัน้ 

คุณประวทิย์  วโิรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า   เร่ืองลกูหนีท่ี้แสดงในงบการเงิน เพิ่มขึน้จาก 310 ล้าน เป็น   
467 ล้านและมีหนีเ้สียเพิ่มขึน้มาอยูป่ระมาณ 5 ล้านบาท คําถามคือลกูหนีท่ี้เพิ่มขึน้นัน้มาจากอะไร และหนีเ้สียเพิ่มขึน้จากประเดน็ไหน 

คุณณัฐนัย   อนันตรัมพร  ชีแ้จงว่า   เป็นลกูหนีจ้ากงาน  TOT  ประมาณ 190 กวา่ล้าน และลกูหนีก้ารค้าของ
บริษัทยอ่ย ซึง่ถกูนํามา Consolidate ตามหลกัการ  ทัง้นีถ้้าแยกตามประเภทธุรกิจนัน้ ธุรกิจ distribution เป็นธุรกิจท่ีมีสดัสว่นรายได้
มากท่ีสดุนัน้ ปีท่ีแล้วรายได้รวม  2,900 ล้าน เป็นรายได้ distribution อยูท่ี่ประมาณ 2,000 ล้าน ซึง่ธุรกิจนีเ้ป็นธุรกิจซือ้มาขายไป 
ปกติแล้วเง่ือนไขการชําระเงินเป็น  cash และ credit term 30 วนั ซึง่ credit term มากสดุคือ 120 วนั  สว่นหนีเ้สียก็มีบ้าง อีก
ประเภทคือธุรกิจ Engineering รายได้ปีท่ีแล้วประมาณ 170 ล้านบาท ซึง่มีการตัง้เบิก  AOT ตาม mile stone ของงาน โดยยอด
ดงักลา่วข้ามปี  รวมไปถงึงานท่ีเราสง่มอบไปช่วง Q2, Q3 ของการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค ซึง่เป็นเร่ืองปกติของหน่วยงานราชการ ท่ีจะ
ชําระช้าแตไ่ด้รับเงินแน่นอน และสว่นท่ีเหลือก็จะเป็นของ ธุรกิจโทรคมนาคมหรือ ITEL ซึง่สว่นใหญ่การเก็บหนีอ้ยูท่ี่ประมาณ 60วนั 
และกรณีงาน Installation ของอ ITEL มีการเก็บหนีอ้ยูท่ี่ประมาณ 90-120 วนั  

คุณประวทิย์  วโิรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า  รายงานประจําปีหน้า 141 สว่นงบกระแสเงินสด มีรายการเงิน
สดจ่ายเพ่ือซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  509 ล้าน ขอทราบรายละเอียดการลงทนุ 

คุณณัฐนัย  อนันตรัมพร  ชีแ้จงว่า  การลงทนุสว่นใหญ่ เป็นรายการลงทนุของบริษัทยอ่ย ซึง่เป็นการลงทนุใน
สนิทรัพย์ 
ประกอบไปด้วยการลงทนุสร้างโครงข่าย Fiber Optic และอ่ืนๆเพ่ือรองรับการให้บริการแก่ลกูค้า ซึง่จะแสดงเป็นสนิทรัพย์ในงบแสดง
ฐานะการเงินในสว่นของ PPE ทัง้นีง้บการเงินดงักลา่วเป็นงบ consolidate ถ้าทา่นได้อา่นงบการเงินของ ITEL ด้วย จะชดัเจนย่ิงขึน้   

      2) คุณอริารมณ์ อนันต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า  รายงานประจําปีหน้า 183  รายการเจ้าหนีอ่ื้น ในสว่นของงบการเงิน
รวม ปี 2559 ยอดคงเหลือ  225 ล้าน ในขณะท่ีปี 2558 ยอดคงเหลือ  93 ล้าน ไมท่ราบวา่ยอดท่ีเพิ่มขึน้เป็นรายการอะไรและเก่ียว
โยงกบัหมายเหตขุ้อ 32.4.2 คดีฟ้งร้องหรือไม ่ 

คุณอาทติย์  ชุมวสูิตร ชีแ้จงว่า    เป็นคนละประเดน็กนั โดยคดีฟ้องร้องดงักลา่วไมมี่การตัง้ประมาณการหนีส้ิน โดย
เจ้าหนีอ่ื้นในงบการเงินนัน้ เป็นการเพ่ิมขึน้มาจากการลงทนุโครงการซึง่เป็นการดําเนินงานปกติของบริษัท  

คุณสมบัต ิอนันตรัมพร  ชีแ้จงเพิ่มเตมิว่า  คดีฟ้องร้อง  200 กวา่ล้านและ 900 กวา่ล้าน ไมมี่ตวัเลขดงักลา่วใน
รายงานประจําปีของบริษัท  ตวัเลขท่ีจริงคือ  9 แสนกวา่บาท ซึง่คดีฟ้องร้อง 9 แสนกวา่นี ้เป็นรายการของ ITEL ซึง่ได้ประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นไปเม่ือเช้านี ้โดยประเดน็นีไ้ด้มีการสอบถามจากผู้ ถือหุ้นเช่นกนัและได้มีการชีแ้จงไปแล้วเช่นเดียวกนั  

คุณอริารมณ์  อนันต์  ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า  มีการตัง้สํารองไว้หรือเปลา่ 
คุณณัฐนัย อนันตรัมพร  ชีแ้จงว่า  มลูหนีส้ว่นใหญ่ท่ีแสดงในหมายเหตปุระกอบงบ ต้องเรียนวา่ การตัง้สํารอง

หรือไมน่ัน้ ขึน้อยูก่บัผู้สอบบญัชีท่ีจะประเมินโดยเทียบกบัมลูคา่สนิทรัพย์ และเทียบกบัความสามารถในการชําระหนีเ้ป็นสาระสําคญั
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หรือไม ่  โดยกรณีนีไ้มไ่ด้มีการตัง้สํารองไว้ เน่ืองจากมลูคา่ 9 แสนกวา่บาท เม่ือเทียบกบัมลูคา่สินทรัพย์ประมาณ 3-4 พนัล้าน ไมถื่อ
เป็นสาระสําคญั จงึไมต่ัง้สํารองดงักลา่ว 

คุณสมบัต ิอนันตรัมพร ชีแ้จงเพิ่มเตมิว่า  อาจมีผู้ ถือหุ้นบางทา่นท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ITEL เม่ือเช้านี ้ผม
ขออธิบายเพิ่มเติมเพ่ือป้องกนัการเข้าใจผิดของตวัเลขและข้อมลูดงันี ้  ITELมีคดีฟ้องร้องระหวา่งผู้ รับเหมาของบริษัท ท่ีเข้ามารับงาน 
แล้วทิง้งานโดยไม่มาทํางาน เราก็เลยต้องตดังานเพ่ือแก้ไขปัญหา  ซึง่ผู้ รับเหมาดงักลา่วฟ้องเรียกคา่เสียหายบริษัทประมาณ 9 แสน
กวา่บาท ทางนิติกรของเราก็ได้มีการแก้ตา่งและได้มีการฟ้องกลบั โดยทางกฎหมายเรียกวา่การฟ้องแย้ง และปัจจบุนันบัถงึวนันี ้ศาล
ได้พิพากษาแล้ววา่ ในสว่นของผู้ รับเหมาให้ยกฟ้อง ซึง่หมายความวา่ เราชนะคดี  ดงันัน้ก็ขอเรียนวา่เร่ืองนีไ้มมี่ประเดน็อะไร และเรา
ไมเ่สียหาย 

คุณอริารมณ์  อนันต์  ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า  ขอเรียนถามรายงานประจําปีหน้า 183 หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
ข้อ 19 แสดงตวัเลข 276.4 ล้าน และ 259.4 ล้าน ไมต่รง column ท่ีถกูต้อง ไมท่ราบวา่เป็นการพิมพ์ท่ีผิดพลาดใช่หรือไม ่

คุณดาริกา แตงตรง  ชีแ้จงว่า  เป็นการผิดพลาดจากการจดัเรียง โดยจํานวน 276.4 ล้าน เป็นยอดรวมเจ้าหนีก้ารค้า
ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2559 และ จํานวน 259.4 เป็นยอดรวมเจ้าหนีก้ารค้าของงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2558 ทัง้นีต้้อง
ขออภยัทา่นผู้ ถือหุ้นในความผิดพลาดนีด้้วย 

      เม่ือไมมี่ข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นอยา่งใดอีก  ประธานฯ จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ ประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียง
ข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของ ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี สิน้สุดวันท่ี                 
31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
ดงันี ้

เหน็ด้วย จํานวน 252,915,314 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9968 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จํานวน 8,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0032 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียน จาํนวน 55,461 หุ้น (หุ้นสามัญ 55,461 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ        
1 บาท) จากเดมิมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 362,479,447.00 บาท (หุ้นสามัญ 362,479,447.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  
1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 362,423,986.00บาท (หุ้นสามัญ 362,423,986.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ         
1 บาท) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน  

ประธานฯ ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบว่า สืบเน่ืองจากการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 
ได้มีมติอนมุติัให้มีการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัท จํานวน 65,973,153 หุ้น ซึง่ผลจากการจ่ายหุ้นปันผลดงักลา่วจริง มีผู้
ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทัง้สิน้ 65,971,778 หุ้น จึงยงัคงมีหุ้นเหลือสําหรับรองรับการจ่ายปันผลอีกจํานวน 1,375 หุ้น และจากการท่ี
บริษัทฯ ได้ออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1 (“ILINK-W1”) จํานวนรวมทัง้สิน้ 14,997,238 
หน่วย โดยมีกําหนดวนัใช้สิทธิครัง้ท่ี 12 (ครัง้สดุท้าย) ในวนัท่ี 23 มิถุนายน 2559 เม่ือสิน้สดุช่วงเวลาท่ีใช้สิทธิแล้ว จึงยงัคงมีหุ้น
เหลือ จํานวนทัง้สิน้ 54,086 หุ้น  

ดงันัน้จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการลดทนุจดทะเบียน จํานวน 55,461 หุ้น (หุ้นสามญั 55,461 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 บาท) จากเดิมมีทนุจดทะเบียนจํานวน 362,479,447.00 บาท (หุ้นสามญั 362,479,447.00 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 
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เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่จํานวน 362,423,986.00 บาท (หุ้นสามญั 362,423,986.00 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และแก้ไข
หนงัสือหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ดงันี ้

“ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียนจํานวน  362,423,986.00  บาท  ( สามร้อยหกสบิสองล้านส่ีแสนสองหม่ืนสามพนัเก้าร้อย 
                             แปดสบิหกบาท ) 
  แบง่ออกเป็น                        362,423,986 หุ้น  ( สามร้อยหกสิบสองล้านส่ีแสนสองหม่ืนสามพนัเก้าร้อย 
                            แปดสบิหกหุ้น ) 
  มลูคา่หุ้นละ                                   1.00  บาท ( หนึง่บาท ) 
  โดยแยกออกเป็น 

หุ้นสามญั  362,423,986.00  หุ้น  ( สามร้อยหกสบิสองล้านส่ีแสนสองหม่ืนสามพนัเก้าร้อย 
                                                      แปดสบิหกหุ้น ) 
 หุ้นบริุมสทิธิ                                       -   หุ้น  (     -     ) 

ทัง้นี ้ให้บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามตา่งๆ โดยในวาระนีไ้มมี่การซกัถามจากผู้ ถือหุ้นแต ่    
อยา่งใด 

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการลดทนุจดทะเบียนและแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของ
บริษัท โดยวาระนีต้้องได้รับ การอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมี
สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 362,479,447.00 บาท เป็น 
362,423,986.00 บาท และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง
ไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เหน็ด้วย จํานวน 252,915,314 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9968 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จํานวน 8,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0032 

วาระที่ 6  พจิารณาและอนุมัตจัิดสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2559 

วาระที่  6.1 พจิารณาและอนุมัตจัิดสรรกาํไรสะสมยังไม่จัดสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ ภายใต้บทบญัญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

บริษัทฯ ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสํารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดงักลา่วไม่สามารถนําไป
จ่ายเงินปันผลได้ โดยสามารถคํานวณได้ดงันี ้
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รายละเอียด ปี 2559 
1. ทนุจดทะเบียนเดิม 362,479,447.00 
2. ลดทนุจดทะเบียน 55,461.00 

  . ทุนจดทะเบียนใหม่ 362,423,986.00 
  . ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 36,242,398.60 
  . สํารองตามกฎหมาย ณ 31 ธนัวาคม 2558 34,816,666.26 
  . สาํรองตามกฎหมายท่ีต้องตัง้เพิ่มให้ครบ 1,425,732.34 
  . กําไรสทุธิประจําปี 169,861,109.07 
  . สาํรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2559 36,242,398.60 
  . สัดส่วนสาํรองตามกฎหมายต่อทุนจดทะเบียน (คดิเป็นร้อยละ) 10.00 

สํารองตามกฎหมายจํานวน 1,425,732.34 บาท ท่ีต้องจดัสรรเพ่ิมเติม โดยทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของทนุจดทะเบียน ซึง่เป็นไปตามบทบญัญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และบริษัทฯ ได้
บนัทกึสํารองตามกฎหมายจํานวน 1,425,732.34 บาทแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามตา่งๆ โดยในวาระนีไ้มมี่การซกัถามจากผู้ ถือหุ้นแต ่    
อยา่งใด 
 ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุติัจดัสรรกําไรสะสมยงัไม่จัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย ตามรายละเอียด
ข้างต้น โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัจดัสรรกําไรสะสมยงัไมจ่ดัสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

เหน็ด้วย จํานวน 252,915,314 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9968 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จํานวน 8,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0032 

วาระที่ 6.2 พจิารณาและอนุมัตเิงนิปันผลประจาํปี 2559 
ประธานฯ ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ

ของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงินได้ และหกัสํารองตามกฎหมาย เว้นแต่บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องใช้เงินเพ่ือการขยาย
กิจการ  

ทัง้นี ้ในปี 2559 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 169,861,109.07 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเก้าล้าน
แปดแสนหกหม่ืนหนึ่งพนัหนึ่งร้อยเก้าบาทเจ็ดสตางค์) คิดเป็นกําไรต่อหุ้น 0.48 บาทต่อหุ้น สําหรับหุ้นสามญัจํานวน 362,423,986 
หุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (ปี 2558: กําไรตอ่หุ้น 0.68 บาทสําหรับหุ้นสามญั 334,653,851 หุ้น) โดยบริษัทฯ ได้จดัสรรกําไรสทุธิ
ประจําปี 2559 ดงักลา่วเป็นสํารองตามกฎหมายจํานวน 1,425,732.34 บาท ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายปันผลท่ีกําหนดไว้ของ
บริษัทฯ โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปีท่ีผา่นมาได้ดงันี ้
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ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงนิปันผล 
รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

1. กําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะ  
กิจการ 

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

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

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

4. จํานวนหุ้น ณ 31 ธนัวาคม 
2559 

129,994,541 263,892,612 346,241,055 362,423,986 

5. ปันผลตอ่หุ้น (บาท:หุ้น) 1.11112 0.27778 0.26 0.20 
6. ปันผลจ่ายทัง้สิน้  144.44 ล้านบาท 73.30 ล้านบาท 90.02 ล้านบาท 72.48 ล้านบาท 
7. สดัสว่นการจ่ายปันผลเทียบกบั
กําไรสทุธิ 

86.97 42.21 42.40 43.03 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ เหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุติัจ่ายปันผลประจําปี 2559 ในอตัราหุ้น

ละ 0.20 บาท จํานวน 362,423,986 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ไมเ่กิน 72.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.03 ของกําไรสทุธิของงบ
การเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัสํารองตามกฎหมาย ซึง่ปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายกําหนด 
  ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัเงินปันผล ประจําปี 2559 เพ่ือจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทเหน็สมควร โดยบริษัทฯ มีกําหนดจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ มีสิทธิ
รับเงินปันผล ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560  และปิดสมดุทะเบียนรวบรวมรายช่ือเพ่ือสทิธิรับปันผลในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 โดย
กําหนดวนัจ่ายปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2560 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามต่างๆ โดยในวาระนีไ้ม่มีการซกัถามจาก     
ผู้ ถือหุ้นแตอ่ยา่งใด  

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรประจําปี 2559 เพ่ือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา
หุ้นละ 0.20 บาท ตามรายละเอียดท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอข้างต้น โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัเงินปันผล ประจําปี 2559 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

เหน็ด้วย จํานวน 252,915,014 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9967 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จํานวน 8,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0033 

วาระที่ 7  พจิารณาและเลือกตัง้กรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ และกาํหนดอาํนาจกรรมการ 

วาระที่ 7.1 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ   

 ประธานฯได้เชิญกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย  (นางเสาวนีย์ กมลบตุร, นางชลิดา  อนนัตรัมพร และนางสาวขวญัตา มีสมพร) 
ออกไปรอด้านนอกประชมุ พร้อมทัง้ชีแ้จงรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ดงันี ้
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 ตามท่ีบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 เป็นการลว่งหน้า ระหว่างวนัท่ี 19 ธันวาคม 2559 ถึงวนัท่ี 
31 มกราคม 2560 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี  (http://www.interlink.co.th)  และทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือ
หุ้นท่านใด เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ทางบริษัทฯ จึงแจ้งประกาศให้ทางตลาด
หลักท รัพย์ รับทราบแล้ว  และไ ด้ลงประกาศใ ห้ผู้ ถื อหุ้ นทราบแล้ว เ ม่ือวัน ท่ี  1 กุมภาพัน ธ์  2560 ทาง เวปไซ ต์บ ริ ษัท  
(http://www.interlink.co.th)   
 ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากดั มาตรา 36 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 18 กําหนดให้กรรมการต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในอตัราหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งในการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นประจําปีครัง้นีมี้กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

1.  นางเสาวนีย์  กมลบตุร  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 2.  นางชลดิา  อนนัตรัมพร กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

 3.  นางสาวขวญัตา มีสมพร  กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ สายงานธุรกิจจดัจําหน่าย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียได้หารือกนัอย่างกว้างขวาง รวมทัง้พิจารณาผลการปฏิบติังานใน
ตําแหน่งหน้าท่ีกรรมการซึ่งกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านในครัง้นีไ้ด้ปฏิบติังานในตําแหน่งหน้าท่ีใน
ฐานะกรรมการได้เป็นอยา่งดีตลอดมา รวมทัง้มีคณุสมบติัครบถ้วนตามท่ีพระราชบญัญติับริษัทมหาชน มาตรา 68 กําหนดไว้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีครบกําหนดออกจาก
ตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ทา่น  กลบัเข้าเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงันี ้

1.  นางเสาวนีย์  กมลบตุร  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 2.  นางชลดิา  อนนัตรัมพร กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

 3.  นางสาวขวญัตา มีสมพร  กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ สายงานธุรกิจจดัจําหน่าย  
ทัง้นี ้บคุคลดงักลา่วล้วนแตเ่ป็นผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และท่ีผ่านมาได้

ปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้เป็นอยา่งดี และเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากดั 
โดยประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ข้อมลูการถือหุ้นสามญัในบริษัทฯ ข้อมลูการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร

ในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอ่ืน ๆ รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ ได้รับเสนอช่ือปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยในลําดบัท่ี 3 
ของหนงัสือเชิญประชมุ 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามต่างๆ โดยในวาระนีไ้ม่มีการซกัถามจากผู้
ถือหุ้นแตอ่ยา่งใด  

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออก ทัง้ 3 ท่าน โดยในวาระนีต้้องได้รับ
คะแนนเสียงข้างมาก ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ซึง่จะลงคะแนนเสียงทีละทา่น 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตาม
วาระกลบัเข้าเป็นกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี ้โดยกรรมการท่ีถกูเสนอช่ือและเป็นผู้ ถือหุ้นอยูด้่วย ไมน่บัรวมฐานเสียง ดงันี ้

1)   นางเสาวนีย์ กมลบตุร  
เหน็ด้วย จํานวน 252,915,314 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9968 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จํานวน 8,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0032 
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 2)   นางชลดิา อนนัตรัมพร 
เหน็ด้วย จํานวน 203,244,087 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9961 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จํานวน 8,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0039 

3)   นางสาวขวญัตา มีสมพร 
เหน็ด้วย จํานวน 252,280,948 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9968 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จํานวน 8,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0032 

วาระที่ 7.2 พจิารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่ในตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เน่ืองจากมีกรรมการอิสระท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็น
กรรมการใหม ่จงึขออนมุติัท่ีประชมุพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระใหมใ่นตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้

1. นางเสาวนีย์  กมลบตุร  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบุคคลข้างต้นเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวฒุิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ใน
ธุรกิจของบริษัทฯ และท่ีผ่านมาได้ปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนตาม 
พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น แต่งตัง้ นางเสาวนีย์  กมลบุตรท่ีได้รับการเสนอช่ือให้
เลือกตัง้กรรมการใหมใ่นวาระท่ี 7.1 ในตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามต่างๆ โดยในวาระนีไ้ม่มีการซกัถามจากผู้
ถือหุ้นแตอ่ยา่งใด 

เม่ือไม่มีข้อซักถามอย่างใด ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่ในตําแหน่งกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ โดยในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นได้พิจารณาและมีมติแต่งตัง้กรรมการใหม่ในตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

เหน็ด้วย จํานวน 252,915,314 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9968 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จํานวน 8,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0032 

วาระที่ 7.3 กาํหนดอาํนาจกรรมการ 
 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า เน่ืองจากนางชลิดา อนนัตรัมพร กรรมการท่ีครบวาระออกจากตําแหน่งตามวาระ เป็น
กรรมการผู้ มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  และขออนุมติัเพิ่มช่ือ          
นายณฐันยั อนนัตรัมพร เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอน็เนอร์ย่ี จํากดั  

 ดงันัน้ จึงต้องกําหนดวาระนีเ้พ่ือให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณากําหนดอํานาจกรรมการผู้ มีอํานาจกระทําการแทน
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยไว้ ดงันี ้
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1)  บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) “นายสมบติั อนนัตรัมพร หรือ นางชลดิา อนนัตรัมพร คนใดคนหนึง่
ลงลายมือช่ือ และประทบัตราสําคญัของบริษัท” 

2)  บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอน็เนอร์ย่ี จํากดั “นายสมบติั อนนัตรัมพร หรือ นางชลดิา อนนัตรัมพร หรือ        
นายณฐันยั อนนัตรัมพร คนใดคนหนึง่ลงลายมือช่ือ และประทบัตราสําคญัของบริษัท” 

3)  บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากดั (มหาชน) และบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ ดาต้าเซน็เตอร์ จํากดั “นายสมบติั อนนัตรัมพร 
หรือ นางชลิดา อนนัตรัมพร หรือ นายณฐันยั อนนัตรัมพร คนใดคนหนึง่ ลงลายมือช่ือ และประทบัตราสําคญัของ
บริษัท” 
หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามต่างๆ โดยในวาระนีไ้ม่มีการซกัถามจาก  

ผู้ ถือหุ้นแตอ่ยา่งใด 
     เม่ือไม่มีข้อซกัถามใด ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณากําหนดอํานาจกรรมการตามท่ีนําเสนอ  ซึ่ง
วาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกําหนดอํานาจกรรมการของนางชลิดา อนันตรัมพร เป็น
กรรมการผู้ มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และขออนมุติัเพิ่มช่ือ นาย
ณฐันยั อนนัตรัมพร เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอน็เนอร์ย่ี จํากดั ตามท่ีเสนอข้างต้น
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

เหน็ด้วย จํานวน 251,517,214 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4441 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน ,398,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5528 
งดออกเสียง จํานวน 8,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0032 

 
วาระที่ 8 พจิารณาและแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2560 

คุณชูศักด์ิ ดิเรกวัฒนชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
คดัเลือกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ซึง่เป็นสํานกังานสอบบญัชี เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
โดยขอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติัการแตง่ตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชี 
 8.1 ขออนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2560 
 1) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพนูวฒันาสขุ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4599)  

ได้รับอนมุติัจากคะแนนเสียงข้างมากของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ ตัง้แตปี่ 2558 รวม 2 ปี และได้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ตัง้แตปี่ 2558 รวม 2 ปี หรือ 

 2) นายพงทวี  รัตนะโกเศศ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 7795)  
ได้รับเสนอช่ือให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ปี 2560 เป็นปีแรก  หรือ 

3) นายวิเชียร  ก่ิงมนตรี  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3977) 
ได้รับอนมุติัจากคะแนนเสียงข้างมากของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ ตัง้แตปี่ 2558 รวม 2 ปี แตย่งัไมเ่คยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาก่อน 

ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ ทําการ
ตรวจสอบ และแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบติังานได้ 
ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอ
เอส จํากดั แทนได้ โดยผู้ มีรายนามข้างต้นเป็นผู้สอบบญัชีท่ีมีคณุสมบติัสอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้บริษัทท่ี
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เป็นสํานกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไมมี่ความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือ  ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว  

8.2 ขออนมุติัค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2560 เป็นจํานวนเงิน 3,340,000 บาท (สาม
ล้านสามแสนส่ีหม่ืนบาทถ้วน) ซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 25.09 จากปี 2559 การเพิ่มขึน้ของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ดงักลา่วมีสาเหตดุงันี ้

-  การเพิ่มขึน้ของรายการทางธุรกิจ ท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเติบโตของกลุม่บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ 
 ทัง้นีเ้หน็สมควรเสนอข้อมลูเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีในปีท่ีผา่นมาของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ดงัตอ่ไปนี ้

 ปี 255      
 

ปี 255     
 

ปี 255     
 

ปี 2560      
(ปีที่เสนอ) 

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

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

 นอกจากนี ้บริษัทท่ีเป็นสํานกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไมมี่ความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสียกบั
บริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

หลงัจากนัน้ คุณชูศกัด์ิ ดิเรกวัฒนชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเก่ียวกับการแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีและคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2560 

ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารดงันี ้
1) คุณอิรารมณ์  อนันต์  ผู้ถือหุ้น   สอบถามว่า สืบเน่ืองจากการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของ ITEL เร่ืองค่าสอบบญัชี

ราคาสงูขึน้ 50 กว่าเปอร์เซ็นต์ และของ ILINK ราคาสงูขึน้  25 เปอร์เซ็นต์นัน้ มีการยืนราคากบัทางผู้ตรวจสอบบญัชีเป็นระยะเวลา  
2 ปีเหมือนกนัหรือไม ่

คุณสมบัต ิอนันตรัมพร  ชีแ้จงว่า  สืบเน่ืองจากการประชมุ ITEL ซึง่ค่าสอบบญัชีเพิ่มขึน้ประมาณ 50% ได้ชีแ้จงต่อท่าน
ผู้ ถือหุ้นเน่ืองจาก transaction ท่ีเพิ่มขึน้ แตอ่ยา่งไรก็ตาม ทางคณะกรรมการตรวจสอบของ ITEL เอง ก็ได้มีการต่อรองและขอให้ทาง
บริษัท PWC ยืนราคาไว้  2 ปี โดยในสว่นของ Group ก็เช่นเดียวกนั โดยค่าสอบบญัชีท่ีนําเสนอขออนมุติัจากผู้ ถือหุ้นนัน้ ได้รวมค่า
สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยด้วย โดย ITEL ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย เพิ่มขึน้ประมาณ 50% และของ ILINK  เพิ่มขึน้ประมาณ 16%    

ทางคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณุชศูกัด์ิ ได้มีการต่อรอง และเปรียบเทียบกบัทกุท่ี ในสว่นท่ีเป็น big 4 ต่างๆ  โดยรวม
แล้วเหน็วา่มีความสมเหตสุมผล และได้ตอ่รองแล้วเช่นกนั 

คุณชูศักดิ์ ดเิรกวัฒนชัย  ชีแ้จงเพิ่มเตมิว่า ขอเรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่า ปัจจบุนันี ้ระบบบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไป ไม่ว่าจะ
เป็นมาตรฐานการบญัชีและกฎระเบียบต่างๆ  ท่ีมีรายละเอียดต่างๆเพิ่มมากขึน้นัน้  แนวโน้มบริษัทผู้ตรวจสอบบญัชี จะมีปัญหาใน
การหาสรรหาทีมงาน อีกทัง้ บริษัท big 4 เอง ก็เลือกบริษัทท่ีจะรับงานตรวจสอบเหมือนกนั ไม่ใช่เราเลือกเค้าอย่างเดียว ทัง้นีท้าง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเปรียบเทียบหลายๆด้านแล้ว  เห็นว่าเราได้บริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส 
จํากดั เป็นผู้ตรวจสอบบญัชี ซึง่เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์นัน้ เหมาะสมแล้ว 

เม่ือไมมี่ข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นอยา่งใดอีก ประธานกรรมการตรวจสอบ จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นพิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2560 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
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มตทิี่ประชุม   ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ  มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้อนุมติัแต่งตัง้นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวฒันาสขุ และ/หรือ นายพงทวี รัตนะโกเศศ และ/หรือ            
นายวิเชียร ก่ิงมนตรี แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2560 และ
กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2560 เป็นเงิน 3,340,000 บาท (สามล้านสาม
แสนส่ีหม่ืนบาทถ้วน)โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี ้ดงันี ้

เหน็ด้วย จํานวน 251,676,464 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5070 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 1,238,550 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4897 
งดออกเสียง จํานวน 8,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0033 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2560 
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและ

กรรมการตรวจสอบอย่างละเอียด  โดยเทียบเคียงได้กบับริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ด้วยกนั    และเพ่ือให้มีความโปร่งใส
ตามหลกับรรษัทภิบาล การจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการชดุตา่งๆ ควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุติั   
 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึน้เน่ืองจากการขยายตวัและความหลากหลายทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันแล้ว เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะท่ีปรึกษาฯ ประจําปี 2560 ตามตารางเปรียบเทียบท่ีปรากฏบน
สไลด์ ตัง้แต่วนัท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เป็นต้นไป จนกว่าท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็น
อยา่งอ่ืน 

ค่าตอบแทนของกรรมการ 
                    อัตราเดมิ อัตราใหม่ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ    
1. คณะกรรมการบริษัท    

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

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

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

4. ที่ปรึกษาบริษัทและ/หรือประธานกรรมการ    
ที่ปรึกษาฯ 3,500 บาท/ครัง้ 3,500 บาท/ครัง้ 3,500 บาท/ครัง้* 

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

 *ยกเว้น กรรมการ , อนกุรรมการและอ่ืนๆท่ีเป็นพนกังานหรือผู้บริหารท่ีได้รับคา่ตอบแทนประจํา 
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โดยในปี 2559 ท่ีผา่นมา บริษัทฯ มีคา่ตอบแทนกรรมการทัง้สิน้จํานวน 1,311,650 บาท 
หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามต่างๆ โดยในวาระนีไ้ม่มีการซกัถามจากผู้

ถือหุ้นแตอ่ยา่งใด  
ประธานฯ จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติักําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 โดยให้มีผลใช้

บงัคบัตัง้แต่วนัท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 เป็นต้นไป ซึ่งวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของ
จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม   ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี ้ดงันี ้

เหน็ด้วย จํานวน 252,915,014 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9967 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จํานวน 8,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0033 

วาระที่ 10   พจิารณาอนุมัตแิก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 
(วัตถุประสงค์) 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า  เน่ืองจาก วตัถปุระสงค์ในหนงัสือรับรองของบริษัทฯ “(21) ประกอบกิจการสถานบริการ
อาบอบนวด” ขดัตอ่การรับหุ้นสามญัเป็นหลกัทรัพย์ขึน้ทะเบียนบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จึงขอให้ท่ีประชมุ
พิจารณาอนมุติัแก้ไขโดยยกเลิกวตัถปุระสงค์ข้อ 21 “(21) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด” และแก้ไขเปล่ียนแปลงหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในข้อ 3 (วตัถปุระสงค์) เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขวตัถปุระสงค์ดงักลา่วนี ้

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามต่างๆ โดยในวาระนีไ้ม่มีการซักถามจากผู้
ถือหุ้นแตอ่ยา่งใด  
 ประธานฯ จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแก้ไขโดยยกเลกิวตัถปุระสงค์ข้อ 21“(21) ประกอบกิจการ
สถานบริการอาบอบนวด” และแก้ไขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในข้อ 3 (วตัถปุระสงค์) เพ่ือให้สอดคล้องกบัการ
แก้ไขวตัถปุระสงค์ดงักลา่วนี ้ซึง่วาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม   ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุติัแก้ไขโดยยกเลิกวตัถุประสงค์ข้อ 21 “(21) ประกอบกิจการ
สถานบริการอาบอบนวด” และแก้ไขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในข้อ  (วตัถปุระสงค์) เพ่ือให้สอดคล้องกบัการ
แก้ไขวตัถปุระสงค์ดงักล่าวนี ้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดงันี ้

เหน็ด้วย จํานวน 252,915,314 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9968 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จํานวน 8,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0032 
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วาระที่ 11 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ  

วาระที่ 11.1   สืบเน่ืองจากการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2560 มีมติอนมุติัการเพิ่มวาระ
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 เร่ือง พิจารณาอนมุติัแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วตัถปุระสงค์ของบริษัท) 
เน่ืองจากบริษัทมีแผนจะขยายธุรกิจเก่ียวกบัโครงการพฒันาโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ (Smart Grid) ของการไฟฟ้านครหลวงและการ
ไฟฟ้าสว่นภมิูภาค ซึง่เป็นโครงการจดัซือ้ตอ่เน่ืองระยะยาว ซึง่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ธุรกิจดงักลา่วมีโอกาสในการ
สร้างธุรกิจใหมใ่ห้กบับริษัทฯ แต่เน่ืองจากวตัถปุระสงค์เดิมท่ีระบไุว้นัน้ยงัมีข้อความไมช่ดัเจน และไมค่รอบคลมุในเร่ืองดงักลา่ว 
ดงันัน้เพ่ือให้วตัถปุระสงค์ของบริษัทมีความชดัเจนและครอบคลมุ  รองรับการเปล่ียนแปลง การขยายธุรกิจในรูปแบบดงักลา่ว จงึ
จําเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ให้สอดคล้องกนั จงึอนมุติัให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วตัถปุระสงค์ของบริษัท) โดยเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ จํานวน 6 ข้อ ดงัมีรายละเอียดท่ีขอแก้ไข ดงันี ้

เพิ่มเติม 
ข้อท่ี 1 ประกอบกิจการ ผลติและประกอบมิเตอร์ไฟฟ้าระบบดิจิตอล  รวมทัง้อปุกรณ์อิเลคทรอนิคส์ตา่งๆ ทกุประเภท 

 ข้อท่ี 2 ประกอบกิจการ ซือ้ขายและจําหน่ายอะไหล ่รวมทัง้อปุกรณ์อิเลคทรอนิคส์ทกุชนิด 
 ข้อท่ี 3 ประกอบกิจการ นําเข้าและสง่ออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทกุประเภท รวมทัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าตา่งๆ ทกุชนิด 

ข้อท่ี 4 ประกอบกิจการ ประเภทรับซ่อมมิเตอร์ไฟฟ้า, มิเตอร์ไฟฟ้าระบบดิจิตอล และอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ต่างๆ 
รวมทัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าทกุชนิด 

 ข้อท่ี 5 ประกอบกิจการ รับพฒันาโปรแกรมซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ ติดตัง้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ รับวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
ข้อท่ี 6 ประกอบกิจการรับจ้าง ออกแบบ ให้คําปรึกษา วางแผน บริหารโครงการ  พฒันา ผลติ ติดตัง้ ซ่อมแซมบํารุงรักษา 

จําหน่าย ให้เช่า การนําเข้าและส่งออก เป็นตวัแทนจําหน่าย ระบบควบคมุ ระบบเฝ้าติดตาม ระบบรักษาความ
ปลอดภยั ระบบเตือนภยั ระบบจราจร ระบบส่ือสารแบบมีสายและไร้สาย ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบโทรศพัท์และ
ระบบติดตามควบคมุระยะไกล รวมทัง้อุปกรณ์ ซอฟท์แวร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัระบบข้างต้น และมาตรวดัพลงังาน
ไฟฟ้า อุปกรณ์วัดคุณภาพไฟฟ้า อุปกรณ์รีเลย์ป้องกัน อุปกรณ์สําหรับพลังงานทดแทน อุปกรณ์พลังไฟฟ้า
แสงอาทิตย์ อุปกรณ์ไฟฟ้าจากพลงังานลม เคร่ืองอดัประจุแบตเตอร่ี เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า (อินเวอร์เตอร์) 
อปุกรณ์เก็บพลงังานสํารอง เคร่ืองจ่ายไฟฟ้าฉกุเฉิน อปุกรณ์รวมสญัญาณตา่งๆ 

 เดิมทีบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มวาระการประชมุอีกวาระหนึ่ง แต่ไม่สามารถดําเนินการให้ทนัตามหลกัเกณฑ์ของ พ.ร.บ. 
บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 จงึมีความจําเป็นต้องเพิ่มการพิจารณาวาระดงักลา่วในการพิจารณาวาระอ่ืนๆ 
 ทัง้นี ้ตามมาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กลา่วคือ ประธานในท่ีประชมุ มีหน้าท่ีควบคมุการประชมุ
ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนีต้้องดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามลําดบัระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ใน
หนงัสือนดัประชมุ เม่ือท่ีประชมุพิจารณาแล้ว  ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด 
จะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามต่างๆ โดยผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธาน 
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารดงันี ้
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1) คุณสุทธิศักดิ์  ศักดิ์ชัยเจริญกุล  ผู้ถือหุ้น   สอบถามว่า โครงการ Smart Grid  ลกัษณะของโครงการเป็นงาน
รับเหมาหรืองานนําเข้าอปุกรณ์เพ่ือจดัจําหน่าย 

 คุณณัฐนัย  อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า  ต้องเรียนว่ารูปแบบงานดังกล่าว ยังไม่ได้ประกาศอย่างชัดเจน แต่เท่าท่ีเราได้
ทําการศกึษาโครงการดงักลา่ว  ให้เห็นภาพ background ว่าในปัจจบุนั เรามีการจดหรืออ่านค่ามิเตอร์ไฟฟ้าโดยการจดมือ แนวทาง
นโยบายของประเทศ ก็คือ การทําให้ทกุอย่างให้เป็น digital สามารถท่ีจะอ่านแบบ automatic ได้ สิ่งท่ีจะเกิดขึน้ก็คือ ต้องมีการ
ลงทนุเพ่ือติดตัง้มิเตอร์ เราเรียกว่า smart meter แต่เม่ือมีการติดตัง้มิเตอร์ไปแล้ว จําเป็นต้องมีการดแูลและซ่อมบํารุง นัน่คืออาจจะ
มีงานท่ีเป็นลกัษณะ project base ด้วย และอาจจะเป็นงานท่ีมีงาน MA หรือดแูล ซ่อมบํารุงรักษา ซึ่งเป็นงานท่ีเป็นลกัษณะ 
recurring ตอ่เน่ืองตามมา โดยทัง้ 2 ลกัษณะนี ้ทางบริษัทเองก็มีความมุ่งหวงัหรือตัง้ใจในการได้งานเช่นกนั คําถามต่อมาคือ บริษัท
อ่ืนสามารถเข้ามาซ่อมบํารุงมิเตอร์ท่ีเราติดตัง้ไปได้หรือไม่ ต้องเรียนว่าจริงๆ มนัก็เป็น open แต่การท่ีใครจะเข้าไปดแูลในสิ่งท่ีเราได้
เข้าไปติดตัง้แล้วนัน้ ในแง่เทคโนโลยีท่ีเราเป็นผู้ นําเสนอตัง้แต่ต้น หรือ branding มนัจะมีเร่ืองเทคโนโลยีเข้ามาเก่ียวข้อง ซึง่จะทําให้
คนอ่ืนท่ีจะเข้ามา ท่ีไม่ใช่รายแรกท่ีเข้าไปติดตัง้ มีความยากมากขึน้ จึงเป็นท่ีมาว่าเง่ือนไขในการเข้าประมูล เราต้องมีข้อความ
ดงักลา่วเก่ียวข้องอยูใ่นหนงัสือบริคณห์สนธิเรา จงึมีความจําเป็นต้องเพิ่มวาระดงักลา่วตามท่ีนําเสนอ 

 คุณสุทธิศักดิ์  ศักดิ์ชัยเจริญกุล  ผู้ถือหุ้น  สอบถามว่า งานท่ีพทัยา  เป็นโครงการนําร่องหรือวา่ตดัสนิใจท่ีจะ 
เร่ิมดําเนินการแล้ว 

 คุณณัฐนัย  อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า ขอเรียนว่า ประเทศไทย ยงัไม่มี smart meter อย่างสมบรูณ์แบบ ซึง่ smart meter 
แบ่งออกเป็น  2 Layers ซึง่ Layer 1 ก็คือ Layer ของอตุสาหกรรม  สว่นอีก Layer  คือ  mass  โดยพทัยาเองถือว่าเป็น  Smart City 
ซึง่หนึ่งใน Smart City และ sub set  คืองานทางด้านไฟฟ้า ซึง่เป็นโครงการนําร่อง แต่ถามว่านําร่องแล้วจะเกิดอะไรขึน้ รัฐบาลก็มี 
10area  เช่น เชียงใหม่ นครราชสีมา เป็นต้น  แต่เราไม่สามารถจะบอกได้ว่าจะเกิดท่ีไหนก่อนหลงั ในทางเดียวกนั เราก็ไม่สามารถ
บอกหรือชีไ้ปได้จนกว่า TOR จะประกาศออกมา ซึ่งพทัยาจะเกิดขึน้ก่อน แต่วนันี ้Road map มาทางนัน้ ต้องการจะให้พทัยาเป็น
โครงการนําร่อง  เหตผุลท่ีต้องการให้พทัยานําร่อง ก็คงจะให้พทัยาเป็น evaluate หลายๆ อย่าง แต่ในส่วนหนึ่งก็คือ พทัยาเคยมี
โครงการท่ีเรียกว่า AMR มิเตอร์ ท่ีอ่านมิเตอร์อย่างเดียว ซึง่เกิดขึน้ไปก่อนหน้านีแ้ล้ว การท่ีจะเอาซอฟท์แวร์และ smart ต่างๆ เข้าไป
น่าจะ Intergrate กลบัไปหามิเตอร์ท่ีลงไปก่อนหน้านีไ้ด้ แต่ว่าโครงการก็คือโครงการ อย่างไรก็ยงัมีความเส่ียง จนกว่า TOR จะ
ประกาศออกมา โดยเราจะชดัเจนว่าเรามีส่วนร่วม แต่ ณ วนันีเ้ราอยู่ใน phase ของการเตรียมความพร้อม และถ้าท่านมีโอกาสได้
เหน็ เราก็จะมีผู้บริหารใหม่ๆเข้ามาร่วม ซึง่เป็นผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องหรือมีความเช่ียวชาญในงานด้านนีม้าก่อน ซึง่เราก็ได้แจ้งตลาดไป
ก่อนหน้านีแ้ล้วถงึการเข้ามาร่วมงานของผู้บริหารใหมท่า่นนี ้

เม่ือไมมี่ข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นอยา่งใดอีก ประธานฯ จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเพิ่ม
วาระดงักลา่ว จากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุท่ีได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นไปลว่งหน้าแล้ว ซึง่การเพิ่มวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่หนึง่ในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้เพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 เร่ือง 
พิจารณาอนมุติัแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในข้อ 3 (วตัถปุระสงค์) 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขวตัถปุระสงค์ดงักลา่ว ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด ดงันี ้

เหน็ด้วย จํานวน 218,041,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 60.1621 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 10,982,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.0302 
งดออกเสียง จํานวน 23,899,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.5943 



36

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2560 

วาระที่ 11.2   พิจารณาอนมุติัแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  
ข้อ 3 (วตัถปุระสงค์) 

สืบเน่ืองจากวาระท่ี 11.1 บริษัทมีแผนจะขยายธุรกิจเก่ียวกบัโครงการพฒันาโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ (Smart Grid) ซึง่เป็น
โครงการจดัซือ้ต่อเน่ืองระยะยาว ซึง่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเหน็วา่ธุรกิจดงักลา่วมีโอกาสในการสร้างธุรกิจใหมใ่ห้กบับริษัทฯ 
แตเ่น่ืองจากวตัถปุระสงค์เดิมท่ีระบไุว้นัน้ยงัมีข้อความไมช่ดัเจน และไมค่รอบคลมุในเร่ืองดงักลา่ว ดงันัน้เพ่ือให้วตัถปุระสงค์ของ
บริษัทมีความชดัเจนและครอบคลมุ  รองรับการเปล่ียนแปลง การขยายธุรกิจในรูปแบบดงักลา่ว จงึจําเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม
วตัถปุระสงค์ให้สอดคล้องกนั จึงอนมุติัให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ  
(วตัถปุระสงค์ของบริษัท) โดยเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ จํานวน  ข้อ ดงัมีรายละเอียดท่ีขอแก้ไข ดงันี ้

เพิ่มเติม 
ข้อท่ี 1 ประกอบกิจการ ผลติและประกอบมิเตอร์ไฟฟ้าระบบดิจิตอล  รวมทัง้อปุกรณ์อิเลคทรอนิคส์ตา่งๆ ทกุประเภท 

 ข้อท่ี 2 ประกอบกิจการ ซือ้ขายและจําหน่ายอะไหล ่รวมทัง้อปุกรณ์อิเลคทรอนิคส์ทกุชนิด 
 ข้อท่ี 3 ประกอบกิจการ นําเข้าและสง่ออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทกุประเภท รวมทัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าตา่งๆ ทกุชนิด 

ข้อท่ี 4 ประกอบกิจการ ประเภทรับซ่อมมิเตอร์ไฟฟ้า, มิเตอร์ไฟฟ้าระบบดิจิตอล และอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ต่างๆ 
รวมทัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าทกุชนิด 

 ข้อท่ี 5 ประกอบกิจการ รับพฒันาโปรแกรมซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ ติดตัง้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ รับวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
ข้อท่ี 6 ประกอบกิจการรับจ้าง ออกแบบ ให้คําปรึกษา วางแผน บริหารโครงการ  พฒันา ผลติ ติดตัง้ ซ่อมแซมบํารุงรักษา 

จําหน่าย ให้เช่า การนําเข้าและส่งออก เป็นตวัแทนจําหน่าย ระบบควบคมุ ระบบเฝ้าติดตาม ระบบรักษาความ
ปลอดภยั ระบบเตือนภยั ระบบจราจร ระบบส่ือสารแบบมีสายและไร้สาย ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบโทรศพัท์และ
ระบบติดตามควบคุมระยะไกล รวมทัง้อุปกรณ์ ซอฟท์แวร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวกับระบบข้างต้น และมาตรวดัพลงังาน
ไฟฟ้า อุปกรณ์วัดคุณภาพไฟฟ้า อุปกรณ์รีเลย์ป้องกัน อุปกรณ์สําหรับพลังงานทดแทน อุปกรณ์พลังไฟฟ้า
แสงอาทิตย์ อุปกรณ์ไฟฟ้าจากพลงังานลม เคร่ืองอดัประจุแบตเตอร่ี เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า (อินเวอร์เตอร์) 
อปุกรณ์เก็บพลงังานสํารอง เคร่ืองจ่ายไฟฟ้าฉกุเฉิน อปุกรณ์รวมสญัญาณตา่งๆ 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามต่างๆ โดยในวาระนีไ้ม่มีการซกัถามจากผู้
ถือหุ้นแตอ่ยา่งใด  
 ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัเพิ่มวตัถปุระสงค์ จํานวน 6 ข้อ ตามท่ีนําเสนอ และแก้ไข
เปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในข้อ  (วตัถปุระสงค์) เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขวตัถปุระสงค์ดงักลา่วนี ้ซึง่วาระนี ้
จะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ จํานวน 6 ข้อ ตามท่ีนําเสนอ และแก้ไข
เปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ดังกล่าว ด้วย
คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เหน็ด้วย จํานวน 218,041,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 86.2087 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 10,982,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.3421 
งดออกเสียง จํานวน 23,899,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 9.4492 
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วาระที่ 11.3  คุณชลดิา อนันตรัมพร นําเสนอกจิกรรม CSR ปี 2559 ที่ผ่านมา  
  คุณชลิดา อนันตรัมพร กล่าวว่า ในส่วนของ CSR เราเองเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจ  สิ่งหนึ่งท่ีจะต้องมองก็คือ สิ่งท่ี

จะต้องคืนกลบัสู่สงัคม เพราะฉะนัน้เป็นเร่ืองท่ีอินเตอร์ลิง้ค์ ยืดถือและปฎิบติัมาโดยตลอด แต่ท่ีผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการพดูถึง แต่
คิดว่าผู้ ถือหุ้นคงเคยเห็นและผ่านตามาแล้ว ก่อนท่ีจะให้ทกุท่านได้รับชมภาพกิจกรรมต่างๆ ขออนญุาตเล่าถึงเหตผุลการใช้ช่ือว่า 
“อินเตอร์ลิง้ค์ให้ใจ” นัน้สว่นหนึ่งของการทําความดี เราคิดอยู่เสมอ  เราฝึกพนกังานและบ่มเพาะพนกังานท่ีเข้ามาเป็นสว่นหนึ่งของ
อินเตอร์ลิง้ค์ทกุคนอยู่แล้วในแง่ของการทํางาน ดงันัน้ถ้าเค้าทํางานดี เค้าก็รับผิดชอบต่อสงัคม ต่อผู้ ถือหุ้นอยู่แล้ว แต่อีกด้าน เราก็
นําพาพนกังานออกไปทํากิจกรรมในสว่นนีด้้วย ซึ่งเราจะยดึเร่ืองของการศึกษา  จึงมีโครงการท่ีเก่ียวกบัเด็ก และพฒันาครู ถ้าดจูาก
สไลด์ก็จะเห็นว่า เป็นเร่ืองของการไปสอนหนงัสือเด็ก และพฒันาครู ซึ่งเรามองว่าสิ่งนี ้จะทําให้สงัคมดีขึน้ได้อย่างยัง่ยืนและครบ
วงจร เพราะฉะนัน้การไปสอนหนงัสือเดก็ใน 1 โรงเรียน ก็จะไปพฒันาครูด้วยในวนันัน้เลย ฉะนัน้ก็จะจบครบวงจร มลูนิธิอินเตอร์ลิง้ค์
ให้ใจ จะบอกกบัพนกังานทกุคนเสมอว่า การทําความดี คงไม่ได้นําแต่ตวัเองไปอย่างเดียว คงต้องใช้ใจไปด้วย ฉะนัน้จึงฝึกให้เค้าใช้
ใจนําทาง ก็เลยเป็นท่ีมาของโครงการช่ือวา่ อินเตอร์ลิง้ค์ให้ใจ 

  คุณชูศักดิ์ ดเิรกวัฒนชัย กล่าวเสริมว่า ในปัจจบุนันี ้ CSR  ถือวา่เป็นสว่นหนึง่ในการดําเนินงานของบริษัท เป็นภารกิจ 
เป็นความรับผิดชอบ และต้องรายงานต่อ กลต. และแนวโน้มจะมีโครงการต่างๆมากขึน้ เพราะว่าบริษัทจะอยู่ได้เม่ือสงัคมอยู่ได้ 
ดงันัน้จงึเป็นความรับผิดชอบ เป็นภารกิจท่ีบริษัทและพนกังานทกุคนต้องช่วยกนั ซึง่เป็นโครงการท่ีดีมาก 

  คุณชลดิา อนันตรัมพร เรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้น รับชมภาพกิจกรรม CSR ปี 2559 ท่ีผา่นมา 
  คุณชลิดา อนันตรัมพร กล่าวเพิ่มเติมว่า เรามีเป้าหมายท่ีจะทําเร่ืองนีข้ึน้มา คือ เป็นปีท่ีในหลวงรัชกาลท่ี 9 มีพระ

ชนม์มาย ุ84 พรรษา ฉะนัน้เป้าหมายท่ีเราทําโครงการพ่ีสอนน้อง จึงมีเป้าหมาย 84 โรงเรียน โดยแรกๆ กว่าจะเร่ิมไปได้ถึง 10 กว่า
โรงเรียนนีค้อ่นข้างยากมาก แตปั่จจบุนันีเ้ราภมิูใจมาก โดยในระยะเวลาท่ีผา่นมา เราดําเนินโครงการครบ  แล้ว ฉะนัน้เหลืออีก 20
โรงเรียน ทัง้นีย้งัทําโครงการตอ่ยอดโรงเรียนตา่งๆ อีก เช่น โครงการโรงเรียนในฝัน เป็นต้น  

หลงัจากนัน้ ประธานฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามต่างๆ โดยผู้ ถือหุ้น
ได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารดงันี ้

1) คุณสุทธิศักดิ์  เป็นผู้รับมอบฉันทะ  สอบถามว่า งานโครงการ Submarine ซึ่งล่าสดุมีปัญหาเร่ืองสิ่งแวดล้อม ไม่
ทราบวา่มีความคืบหน้าอยา่งไร 

  คุณสมบัต ิอนันตรัมพร ชีแ้จงว่า งาน Submarine Cable ท่ีแสดงใน Potential Project ท่ีจะประมลูในปีนีมี้ทัง้สิน้       
3 งาน คือ งานเกาะพระทอง  เกาะเต่า และเกาะสมยุ ซึง่ทัง้ 3 งาน ได้ผ่านเข้าไปในครม.แล้ว  ปัจจบุนัเท่าท่ีผมทราบจากการติดตาม 
ตอนนี ้เกาะสมยุ  ได้ผ่านพืน้ท่ีและผ่านจงัหวดัเรียบร้อยแล้ว ก็จะกลบัเข้ามาท่ี ครม. อีกครัง้ ซึ่งผมก็ค่อนข้างจะมีความมัน่ใจสงูว่า
น่าจะสามารถเปิดประมลูได้ในปีนี ้  ในขณะเดียวกนั เกาะพระทอง ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ได้มีการออกประมลูและมีการขายแบบแล้ว  
สําหรับเกาะเต่า เผอิญด้วยความล่าช้าของโครงการนี ้ทราบมาว่าเจ้าของพืน้ท่ีท่ีเคยอนญุาตให้ไฟฟ้าสามารถนําสายขึน้ได้โดยผ่าน
พืน้ท่ีนัน้ต่อมามีการเปล่ียนใจว่าไม่อยากให้ผ่านพืน้ท่ีแล้ว ซึ่งตอนนีก็้ทราบว่ามีการเจรจากนัอยู่ แต่ยงัไม่ทราบผล  แต่ทราบ status 
วา่เกาะเตา่มีการเจรจากนัวา่ จะอนญุาตหรือไมอ่นญุาต  ท่ีจะให้ขึน้พืน้ท่ีนี ้หรือจะย้ายไปขึน้พืน้ท่ีอ่ืน เพราะมนัคือความเจริญท่ีนําไป
ยงัเกาะ   ก็คิดว่า ด้วยระยะเวลาท่ีผ่านมาเน่ินนาน ก็น่ามีความเป็นไปได้ท่ีเกาะเต่า น่าจะกลบัเข้ามาทํา EIA และก็สามารถท่ีจะมี
การเปิดประมลูได้ภายในปีนี ้แตอ่าจจะมีความลา่ช้ากวา่เกาะสมยุ ดงัท่ีชีแ้จงไปเบือ้งต้น 

2) คุณประวิทย์  วิโรจน์วงศ์ชัย สอบถามว่า  สืบเน่ืองจากกรณีคําถามท่ีบอกว่า เรามีเงินสดประมาณ 1,200 ล้านของ 
ILINK ซึ่งดูจากปี 2558 ทาง ILINK จะมีเงินสดแค่ประมาณท่ี 200 ล้าน ซึ่งน่าจะเพียงพอต่อการบริหารเงินสดของ ILINK 
เพราะฉะนัน้สว่นเกินของเราคือ 1,000 ล้านบาท เรามีโครงการท่ีจะใช้อะไรหรือไม่ เพราะตามท่ี คณุณฐันยั ชีแ้จงว่า กําลงัพิจารณา
ว่าจะลงทนุอะไรนัน้  ผมขอเสนอว่า ณ ตอนนี ้market cap ของ ILINK  อยู่ท่ีประมาณ 5,000 ล้านบาท เพราะว่าราคาหุ้นมนัตกมา
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มากแล้ว จากตอนท่ีจะขาย ITEL ราคาหุ้นอยูท่ี่ประมาณ 20 บาท ตอนนีเ้หลือประมาณ 15 บาท ซึง่มนัตกลงมาตัง้ 5 บาทแล้ว คือไม่
แน่ใจว่า ผู้บริหารมองว่า ควรจะเอาเงินตรงนีซื้อ้หุ้นตวัเองคืนไหม  ถ้าผมคิดว่าใช้เงินประมาณ 10% ก็ประมาณ  500 ล้านบาท ซึ่ง
เรามีเงินเหลือ 1,000 ล้านบาท โดยแบ่งมาสกั 10% เพ่ือซือ้หุ้นคืน จะดีไหมครับ และอีก 500 ล้านบาท อาจจะเอาไปให้  ITEL กู้  
เพราะปัจจบุนั ITEL กู้ เงินจากสถาบนัการเงิน ดอกเบีย้ประมาณ 4.75%  แต่เราเอาไปฝากธนาคาร ดอกเบีย้ประมาณ 1% ถ้าเราเอา
ไปให้กู้    นัน่ก็หมายถงึวา่เราจะมีกําไรเพิ่มขึน้อีก ซึง่ผมไมแ่น่ใจวา่ ผมเสนอแบบนี ้ทางผู้บริหารมองวา่อยา่งไรบ้าง 

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า ขออนญุาตเสนอเป็น ideaว่าท่ีคําแนะนําท่ีคณุประวิทย์  เสนอมานัน้ ทางบริษัทและ
ทางคณะกรรมกาขอรับไปพิจารณาอนมุติั แตก่ารท่ีเราจะ action ใดๆ ผมเช่ือว่าก็ต้องกลบัมาขอมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง้ ขอชีแ้จง
บางประเดน็ดงันี ้ 

- ประเด็นซือ้หุ้นคืน ผมว่า sensitive ตรงท่ีว่า สมมติซือ้แล้วหุ้นขึน้ ก็เป็น positive ซือ้แล้วหุ้นลงก็เป็น Negative 
เพราะฉะนัน้การท่ีจะ moveไป next step ผมว่าเราต้องพิจารณาดีๆ หรือแม้กระทัง่จงัหวะในการซือ้ สมมติว่าเราซือ้ เพราะเรารู้ว่า , 
2, 3, 4… มนัก็เป็นการชีนํ้าตลาด อนันีผ้มเรียนว่าเราได้มีการปรึกษา กลต. ในกรณีดงักลา่ว ก็จะมี sensitive issue บางอย่าง ซึง่ก็
คงต้องใช้ความระมดัระวงั อนันีค้งขอรับพิจารณากนัภายใน แล้วก็ขออนญุาตนําเสนอเป็น option ในครัง้ตอ่ไป 

-  เร่ืองการให้กู้ เงินกบับริษัทลกู ประเดน็นีอ้ยูใ่นวิสยัท่ีเราเองก็มองว่าทําได้ หรือควรทํา  ความ sensitive มนัก็กลบัมาท่ีเดิม
วา่  market price ถ้าวนันีเ้ราฝากเงิน เราได้ 1 - 2 % แตถ้่าให้บริษัทลกูกู้  ก็ต้องใช้ adjustment กู้ ท่ี % แล้วกนั ยกตวัอย่าง ซึง่มนัถกู
กว่าท่ีลกูไปกู้คนอ่ืน แต่ในมมุกลบักนัตลาดกลบัมองว่า คณุเอาเงินตรงนีล้งทนุได้ 10% มนัก็เลยมี sensitive issue ซึ่งเป็นอะไรท่ี 
sensitive มากๆท่ีเราเองก็ยงัคงต้องใช้ความระมดัระวงัในการ action แต่ต้องเรียนว่าเราก็มีการคยุกนัภายใน พยายามปรึกษากนั
เพ่ือหาข้อสรุป ให้ได้วา่เงินก้อนนี ้จะทําอย่างไรให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบัผู้ ถือหุ้น ก็ต้องเรียนว่าข้อนีข้อรับมาพิจารณาและเข้ามาดวู่า
อะไรคือ best choice ท่ีสดุ ก็มติต่างๆ ท่ีเดินไปข้างหน้า ต้องเรียนว่าเราเองไม่สามารถตดัสินใจได้เอง ก็คงต้องกลบัมานําเสนอ หรือ
ขอคําแนะนํา ขอคําปรึกษา หรือแม้กระทัง่เป็นมติเพ่ือพิจารณาอีกทีในการประชมุผู้ ถือหุ้น อาจจะเป็นรอบระหว่างการณ์ หรือว่าในปี
ถดัไป เป็นต้น ก็ต้องขอบคณุสําหรับคําแนะนําด้วย 

3) คุณอิรารมณ์   อนันต์  ผู้ถือหุ้น   สอบถามว่า เม่ือปีก่อน โครงการ Underground Cable ท่ีมีมลูค่า 10,000 ล้าน
บาท เป็นงานท่ีการไฟฟ้านครหลวง จะเอาสายไฟฟ้าลงดินเพ่ือสร้างทศันียภาพ โดยแสดงใน Potential project ประมาณ 5,000 ไม่
ทราบวา่มีการเปิดประมลูหรือยงั หรือมีใครประมลูงานได้ไปหรือยงั 

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า งานเม่ือปีท่ีแล้ว มีการประมลูออกมา 2 งาน งานท่ี 1 คืองานช่องนนทรี ราคากลาง 
2,500 ล้านบาท  งานท่ี 2 คืองานพระราม 3 เฟส 1 ราคากลางอยู่ท่ี 1,800 ล้านบาท ซึง่ทัง้ 2 งานนีไ้ด้ถกูประมลูไปแล้ว โดยอินเตอร์
ลิง้ค์จบัมือกบัสามประสิทธ์ิ เราไม่สามารถชนะทัง้ 2 งาน   โดย Potential project ท่ีได้นําเสนอนัน้ จะเป็นงานท่ีน่าจะมีการเปิด
ประมลูในปีนี ้ซึง่จากงานท่ีประมลูไปแล้ว งานท่ี 2 ก็คือพระราม 3 งานท่ี 3 ท่ีจะออกมา ปัจจบุนัยงัไม่มีเป็นแผนท่ีชดัเจนหรือว่ามีการ
ขาย TOR ออกมา แต่ก็มีการคาดการณ์ตวัเลขของท่านประธานว่า จะมีงานของพระราม 3 ออกมาอีกงาน  แล้วก็งานอโศก รัชดา 
ออกมาอีกงาน ซึง่เป็นตวัเลขคาดการณ์ ทัง้นีบ้ริษัทอยู่ใน Potential ท่ีสามารถเข้าประมลูได้ แต่ว่าก็ต้องรองานออกมาก่อน ซึง่จาก 2 
งานท่ีเราแพ้การประมลูนัน้ เราศึกษาและพยายามปรับกลยทุธ์ว่าทําอย่างไรให้เราสามารถ improve งานได้ แต่ก็เรียนว่า 2 งานท่ี
ผ่านมาค่อนข้างรุนแรงในเชิงของการแข่งขนั งานแรก 17% discount ประมาณ 500 ล้านบาท งานท่ีสอง discount ประมาณ 19% 
ซึง่ก็ไม่มัน่ใจว่าถ้าเราได้งานมา ทําไปแล้วเราจะ success หรือเปลา่ เราจะมีกําไรหรือเปลา่ ตอนนีก็้เป็นศกึษาและหาแนวทางว่าเรา
จะทําอยา่งไร โดยมองผลประโยชน์ผู้ ถือหุ้นเป็นหลกัและมอง policy ของกําไรเป็นหลกัด้วย 

คุณอริารมณ์  อนันต์  ผู้ถือหุ้น  สอบถามว่า  สาเหตขุอง 2 โครงการท่ีเราไมไ่ด้นัน้มาจากเร่ืองราคา กรณีเดียวใช่ไหม 
คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า เราประมลูไม่ชนะผู้ ท่ีเสนอราคาต่ําสดุได้ ต้องเรียนว่า งานลกัษณะดงักล่าวมี 2ส่วน 

คือส่วนท่ีเป็นงานก่อสร้าง กับส่วนท่ีเป็นงานไฟฟ้า ซึ่งในการประมลู เราต้องเข้าไปรวมกันแล้วก็ร่วมประมลู ภาพรวมคือว่าเราไม่
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สามารถท่ีจะลดราคามาได้ต่ํากว่า 17% กบั 19% ซึง่ถ้ามองในเชิงรับเหมา ก็ถือว่าสงูมากในเชิงของ discount ซึง่ก็ยงัหา success 
factor กนัอยู ่

เม่ือไมมี่ข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นอยา่งใดอีก ประธานฯ ได้ขอให้เลขานกุารคณะกรรมการเก็บบตัรยืนยนัการ
ลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้น และได้กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นทุกท่านท่ีได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความเห็นต่างๆ ด้วยดี โดยได้ให้
คํามัน่วา่คณะกรรมการจะดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นอยา่งดีท่ีสดุ และขอปิดประชมุ 

 
 
                           ปิดประชมุเวลา 16.55 น. 
          
 
                                                                                                                                                

(นายสมบติั    อนนัตรัมพร) 
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 
 
 

(นางธญัญรัตน์ เทียมอดุมฤกษ์) 
เลขานกุารบริษัทและเลขานกุารท่ีประชมุ 
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(F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท อนิเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2561 

       ข้าพเจ้า   บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน)    ขอรายงานเก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2 / 2561 เม่ือวนัท่ี   27 กมุภาพนัธ์ 2561 ดงัต่อไปนี ้
 1.  การเพิ่มทุน 
  ท่ีประชมุคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก  362,423,986.00  บาท เป็น  543,635,979  บาท  
โดยออกหุ้นสามญั จํานวน  181,211,993  หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ   1  บาท รวม  181,211,993 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทนุในลกัษณะ
ดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 
 

มูลค่าที่ตราไว้ 
( บาทต่อหุ้น ) 

รวม 
( บาท ) 

 แบบกําหนดวตัถปุระสงค์ใน หุ้นสามญั 181,211,993   1 181,211,993   
 การใช้เงินทนุ     

 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
  ท่ีประชมุคณะกรรมการได้มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน  181,211,993 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1  บาท รวม 
181,211,993 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดดงันี ้
  2.1 รายละเอียดการจัดสรร 

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และชาํระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นเดิม 181,211,993   2 : 1 - เพ่ือรองรับ หุ้นปันผล 
    การจ่ายหุ้นปันผล  

  2.2  การดาํเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น  
  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัจดัสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลใน
อตัราหุ้นละ 0.50 บาท 
  2.3  จาํนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมไิด้จัดสรร 
          - ไมมี่ - 
    3. กาํหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัตกิารเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ในวนัท่ี  25 เมษายน 2561  เวลา  14:00   น. ณ..ห้องแกรนด์สวุรรณภมิู ชัน้ 7 อาคาร
อินเตอร์ลิง้ค์  ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ  โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ใน
วนัท่ี  มีนาคม  

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)         
 บริษัทฯจะดําเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทนุตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัท่ีประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัการเพิ่มทนุดงักลา่ว 
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 บริษัทฯจะขอจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้วตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เม่ือมีการจดัสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้
ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว และขออนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยให้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและ
เข้าทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยตอ่ไป 

5.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 
  เพ่ือจดัสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม สําหรับเป็นผลตอบแทนการลงทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยออกเป็นหุ้นปันผลแทนการ
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 - เพ่ือเป็นการเพิ่มสภาพคลอ่งสําหรับหุ้นของบริษัท 
       - เพ่ือเป็นการรักษาสภาพคลอ่งของเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 7.1 นโยบายเงินปันผล  

  บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ  ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงั
หกัภาษีเงินได้ และหกัสํารองตามกฎหมาย เว้นแตบ่ริษัทฯ มีความจําเป็นต้องใช้เงินเพ่ือขยายกิจการ 

 7.2 สทิธิรับเงินปันผล  
  ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นปันผลครัง้นี ้ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดําเนินงานเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท 

8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จาํเป็นสาํหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสนิใจในการอนุมัตกิารเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน 

    - ไมมี่ - 
9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ลําดบั ขัน้ตอนการดําเนินการ วนั เดือน ปี 
1 ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขอมติการจ่ายปันผลเป็นหุ้น 

พร้อมทัง้การเพ่ิมทนุ/จดัสรรหุ้นเพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น  
27 กมุภาพนัธ์ 2561 

2 แจ้งมติคณะกรรมการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 27 กมุภาพนัธ์ 2561 
3 วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชมุ 

สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 
15 มีนาคม 2561 

4 วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 25 เมษายน 2561 
5 วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพ่ือสิทธิในการได้รับการจ่ายปันผล 11 พฤษภาคม 2561 
6 กําหนดจ่ายปันผล โดยการออกหุ้นปันผล และจ่ายเงินปันผลสว่นที่เป็นเงินสด 23 พฤษภาคม 2561 

 บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ  

  

       
      
        กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
                   ( นายสมบติั  อนนัตรัมพร ) 

     ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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รายช่ือและประวัตกิรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ 
ให้ด ารงต าแหน่งใหม่ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

ข้อมูลกรรมการ 
ช่ือ – นามสกุล  นายสมบัต ิ อนันตรัมพร 
อาย ุ   59 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบนั  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สัดส่วนการถอืหุ้น 12.47 % 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร 

 เป็นสามี:   นางชลดิา  อนนัตรัมพร  กรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 เป็นบิดา:   นายณฐันยั  อนนัตรัมพร  ซึง่มีต าแหนง่ตา่งๆ ดงันี ้

-  กรรมการ/รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานกลยทุธ์ และสายงานธุรกิจโทรคมนาคม)  
 บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

        -  กรรมการผู้จดัการ ดงันี ้
 บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 
 บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั 
 บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ ดาต้า เซ็นเตอร์ จ ากดั 

ประวัติการศึกษา/อบรม 
วุฒกิารศึกษา สาขาวชิา สถาบัน 
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์  มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรีุ 
ปริญญาโท สาขาพฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑติ ทางการบริหารธุรกิจ สถาบนั บณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ 
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
ปริญญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ. 2548) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท. 4) สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
ประกาศนียบตัร หลกัสตูรเทคนิคการไกล่เกล่ียข้อพิพาท ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศกลาง 
ประกาศนียบตัร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (ปปร. 14) สถาบนัพระปกเกล้า 
ประกาศนียบตัร กระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู (บ.ย.ส. 19)   วทิยาลยัการยตุธิรรม 
ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน (วพน. 8) สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
ประกาศนียบตัร Directors Accreditation Program  (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

2538 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท  อินเตอร์ลิง้ค ์คอมมิวนิเคชัน่  จ ากดั   (มหาชน) 
2530 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ      บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ โฮลดิง้ จ ากดั 
2550 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ/กรรมการผู้ มีอ านาจ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 
2551 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/กรรมการผู้ มีอ านาจ บริษัท  อินเตอร์ลิง้ค ์เพาเวอร์ แอนด ์เอ็นเจิเนียร่ิง จ ากดั 
2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/กรรมการผู้ มีอ านาจ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ ดาต้าเซน็เตอร์ จ ากดั 
2546 – ปัจจบุนั ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง 

ประเทศกลาง 
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2554 – ปัจจบุนั นายกสมาคมก่อตัง้และนายกกิตติมศกัดิ์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการ องค์การสวนสตัว์ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
2556 - ปัจจุบนั นายกสมาคมก่อตัง้และนายกกิตติมศกัดิ์ สมาคมเคเบิล้ลิ่งไทย 
2557- ปัจจบุนั 

 
ท่ีปรึกษากิตติมศกัดิ์  รองประธานสภานิติ
บญัญตัแิหง่ชาต ิคนท่ี 2 

สภานิตบิญัญตัแิหง่ชาติ 

2557 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษากิตติมศกัดิ์ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงินและการคลงั  สนช.      
2557 - ปัจจุบนั 

 
ท่ีปรึกษากิตติมศกัดิ์ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอตุสาหกรรม 

และการแรงงาน สนช.      
2535 – ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธินกัเรียนเก่าอ านวยศลิป์ 
2560 - ปัจจุบนั เลขานกุาร คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดนิ 
2548 - 2553 นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสตรีวทิยา 2 

ด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2550 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอ านาจ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 

ด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2530 - ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ โฮลดิง้ จ ากดั 
2551 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอ านาจ บริษัท  อินเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอน็จิเนยีร่ิง จ ากดั 
2556 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอ านาจ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ ากดั 

สรุปจ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2560 ที่ผ่านมา ดังนี ้

การประชุม 
จ านวนครัง้ 

ที่จัดการประชุม ที่เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการบริษัท 7 7 
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 1 1 

กรรมการไมม่ีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกิจกบับริษัท 

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ:  21 มีนาคม 2548 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ:  13 ปี 
จ านวนวาระและจ านวนปีที่กรรมการด ารงต าแหนง่ จ านวน 5 วาระ จากจ านวนปีทัง้หมด 13 ปี ได้แก่ 

วาระท่ี 1 ตัง้แตว่นัท่ี 21 มีนาคม 2548   ถึง 3 เมษายน 2549 
วาระท่ี 2 ตัง้แตว่นัท่ี 3 เมษายน 2549   ถึง 3 เมษายน 2552 
วาระท่ี 3 ตัง้แตว่นัท่ี 3 เมษายน 2552   ถึง 19 เมษายน 2555 
วาระท่ี 4 ตัง้แตว่นัท่ี 19 เมษายน 2555  ถึง 29 เมษายน 2558 
วาระท่ี 5 ตัง้แตว่นัท่ี 29 เมษายน 2558  ถึง 25 เมษายน 2561 

ประวตัิการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผา่นมา   :  ไมม่ี   
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ข้อมูลกรรมการ 
ช่ือ – นามสกุล  นายสมบัต ิ อนันตรัมพร 
อาย ุ   59 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบนั  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สัดส่วนการถอืหุ้น 12.47 % 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร 

 เป็นสามี:   นางชลดิา  อนนัตรัมพร  กรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 เป็นบิดา:   นายณฐันยั  อนนัตรัมพร  ซึง่มีต าแหนง่ตา่งๆ ดงันี ้

-  กรรมการ/รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานกลยทุธ์ และสายงานธุรกิจโทรคมนาคม)  
 บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

        -  กรรมการผู้จดัการ ดงันี ้
 บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 
 บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั 
 บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ ดาต้า เซ็นเตอร์ จ ากดั 

ประวัติการศึกษา/อบรม 
วุฒกิารศึกษา สาขาวชิา สถาบัน 
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์  มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรีุ 
ปริญญาโท สาขาพฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑติ ทางการบริหารธุรกิจ สถาบนั บณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ 
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
ปริญญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ. 2548) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท. 4) สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
ประกาศนียบตัร หลกัสตูรเทคนิคการไกล่เกล่ียข้อพิพาท ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศกลาง 
ประกาศนียบตัร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (ปปร. 14) สถาบนัพระปกเกล้า 
ประกาศนียบตัร กระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู (บ.ย.ส. 19)   วทิยาลยัการยตุธิรรม 
ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน (วพน. 8) สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
ประกาศนียบตัร Directors Accreditation Program  (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

2538 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท  อินเตอร์ลิง้ค ์คอมมิวนิเคชัน่  จ ากดั   (มหาชน) 
2530 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ      บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ โฮลดิง้ จ ากดั 
2550 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ/กรรมการผู้ มีอ านาจ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 
2551 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/กรรมการผู้ มีอ านาจ บริษัท  อินเตอร์ลิง้ค ์เพาเวอร์ แอนด ์เอ็นเจิเนียร่ิง จ ากดั 
2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/กรรมการผู้ มีอ านาจ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ ดาต้าเซน็เตอร์ จ ากดั 
2546 – ปัจจบุนั ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง 

ประเทศกลาง 
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รายช่ือและประวัตกิรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ 
ให้ด ารงต าแหน่งใหม่ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

ข้อมูลกรรมการ 
ช่ือ – นามสกุล  นายชูศักดิ์ ดเิรกวัฒนชัย 
อาย ุ   73 ปี 
ที่อยู่   บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

เลขที่ 48, อาคารอินเตอร์ลิง้ค์ ซอยรุ่งเรือง  ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
   กรรมการบริหารความเสีย่งและก ากบัดแูลกิจการ/ 
   ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน    
สัดส่วนการถอืหุ้น ไมม่ี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร     ไมม่ี 
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ     ไมม่ี 

ประวัติการศึกษา/อบรม 
วุฒกิารศกึษา สาขาวชิา สถาบัน 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)  Northern Illinois University, USA 
ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาบตัร Chartered Director Class (CDC) รุ่นท่ี 1 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประกาศนียบตัร Directors Accreditation Program  (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 24 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประกาศนียบตัร  Finance for Non-Finance Director (FN) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประกาศนียบตัร Directors Accreditation Program  (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

2553 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ส.ค. 2559 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/

กรรมการบริหารความเส่ียงและก ากบัดแูลกิจการ 
บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

2558 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
2557 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ 

การเงิน และการคลงั สภานิตบิญัญัตแิหง่ชาติ 
สภานิตบิญัญตัแิหง่ชาติ 

2553 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา หอการค้าไทยรัสเซีย 
2552 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน 
บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการท่ีปรึกษา บริษัท กรีน เนเจอรัล โปรดกัส์ จ ากดั 

2546 – ปัจจบุนั ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
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รายช่ือและประวัตกิรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ 
ให้ด ารงต าแหน่งใหม่ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

ด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
สรรหาและคา่ตอบแทน 

บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการท่ีปรึกษา บริษัท กรีน เนเจอรัล โปรดกัส์ จ ากดั 

สรุปจ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2560 ที่ผ่านมา ดังนี ้

การประชุม 
จ านวนครัง้ 

ที่จัดการประชุม ที่เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการบริษัท 7 6 
คณะกรรมการตรวจสอบ 4 4 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่งและก ากบัดแูลกิจการ 1 1 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 2 2 
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 1 1 

กรรมการไมม่ีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกิจกบับริษัท 

การมีส่วนได้เสียในลกัษณะต่อไปนีก้ับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่มคีวาม
ขัดแย้งในปัจจุบนัและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
2. ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 
3. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีม่ีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ 

คุณชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย  มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงนิ 

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  :  2 เมษายน 2553 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ  :  8  ปี 
จ านวนวาระและจ านวนปีที่กรรมการด ารงต าแหนง่ จ านวน 3 วาระ จากจ านวนปีทัง้หมด 8 ปี ได้แก่ 

วาระท่ี 1 ตัง้แตว่นัท่ี   2 เมษายน 2553 ถึง 19 เมษายน 2555 
วาระท่ี 2 ตัง้แตว่นัท่ี 19 เมษายน 2555 ถึง 29 เมษายน 2558 
วาระท่ี 3 ตัง้แตว่นัท่ี 29 เมษายน 2558 ถึง 25 เมษายน 2561 

ประวตัิการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผา่นมา   :  ไมม่ี  

  

  
รายช่ือและประวัตกิรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ 
ให้ด ารงต าแหน่งใหม่ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

ข้อมูลกรรมการ 
ช่ือ – นามสกุล  นายชูศักดิ์ ดเิรกวัฒนชัย 
อาย ุ   73 ปี 
ที่อยู่   บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

เลขที่ 48, อาคารอินเตอร์ลิง้ค์ ซอยรุ่งเรือง  ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
   กรรมการบริหารความเสีย่งและก ากบัดแูลกิจการ/ 
   ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน    
สัดส่วนการถอืหุ้น ไมม่ี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร     ไมม่ี 
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ     ไมม่ี 

ประวัติการศึกษา/อบรม 
วุฒกิารศกึษา สาขาวชิา สถาบัน 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)  Northern Illinois University, USA 
ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาบตัร Chartered Director Class (CDC) รุ่นท่ี 1 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประกาศนียบตัร Directors Accreditation Program  (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 24 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประกาศนียบตัร  Finance for Non-Finance Director (FN) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประกาศนียบตัร Directors Accreditation Program  (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

2553 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ส.ค. 2559 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/

กรรมการบริหารความเส่ียงและก ากบัดแูลกิจการ 
บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

2558 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
2557 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ 

การเงิน และการคลงั สภานิตบิญัญัตแิหง่ชาติ 
สภานิตบิญัญตัแิหง่ชาติ 

2553 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา หอการค้าไทยรัสเซีย 
2552 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน 
บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการท่ีปรึกษา บริษัท กรีน เนเจอรัล โปรดกัส์ จ ากดั 

2546 – ปัจจบุนั ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
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รายช่ือและประวัตกิรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ 
ให้ด ารงต าแหน่งใหม่ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

ข้อมูลกรรมการ 
ช่ือ – นามสกุล  นางเพญ็ศรี  จันต๊ะคาด 
อาย ุ   50 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุม่ฯ) 
สัดส่วนการถอืหุ้น 0.02% 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร     ไมม่ี 

ประวัติการศึกษา/อบรม 
วุฒกิารศกึษา สาขาวชิา สถาบัน 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัเซนต์จอห์น 
ปริญญาตรี  สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
อนปุริญญาตรี สาขาบญัชี   โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่ 
ประกาศนียบตัร หลกัสตูรการพฒันาผู้จดัการระดบัสงู สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ประกาศนียบตัร Directors Accreditation Program  (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 
2547 -  ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ม.ค. 2561 – ปัจจุบนั   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
 (สายงานการเงินของกลุ่มฯ) 

บริษัท  อินเตอร์ลิง้ค ์คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั  (มหาชน) 

ก.พ. - ธ.ค. 2560   รองกรรมการผู้จดัการ (สายงานการเงิน) บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2556 - ปัจจุบนั ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน บริษัท  อินเตอร์ลิง้ค ์เพาเวอร์ แอนด ์เอ็นจเินียร่ิง จ ากดั 
2538 - 2559 ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2530 - 2538 ผู้จดัการแผนกบญัชีและการเงิน บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ โฮลดิง้ จ ากดั 

 
ด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 ไมม่ี 
 

ด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

2556 - ปัจจุบนั ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน บริษัท  อินเตอร์ลิง้ค ์เพาเวอร์ แอนด ์เอ็นจเินียร่ิง จ ากดั 
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รายช่ือและประวัตกิรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ 
ให้ด ารงต าแหน่งใหม่ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

สรุปจ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2560 ที่ผ่านมา ดังนี ้

การประชุม 
จ านวนครัง้ 

ที่จัดการประชุม ที่เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการบริษัท 7  ครัง้ 7  ครัง้ 
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 1  ครัง้ 1  ครัง้ 

 
กรรมการไมม่ีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกิจกบับริษัท 

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  :  3 เมษายน 2549 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ  : 12 ปี 
จ านวนวาระและจ านวนปีที่กรรมการด ารงต าแหนง่ จ านวน 4 วาระ จากจ านวนปีทัง้หมด 12 ปี ได้แก่ 

วาระท่ี 1 ตัง้แตว่นัท่ี 3 เมษายน 2549     ถึง 3 เมษายน 2552 
วาระท่ี 2 ตัง้แตว่นัท่ี 3 เมษายน 2552     ถึง 19 เมษายน 2555 
วาระท่ี 3 ตัง้แตว่นัท่ี 19 เมษายน 2555  ถึง 29 เมษายน 2558 
วาระท่ี 4 ตัง้แตว่นัท่ี 29 เมษายน 2558  ถึง 25 เมษายน 2561 

ประวตัิการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผา่นมา   :  ไมม่ี  

  

 

  
รายช่ือและประวัตกิรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ 
ให้ด ารงต าแหน่งใหม่ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

ข้อมูลกรรมการ 
ช่ือ – นามสกุล  นางเพญ็ศรี  จันต๊ะคาด 
อาย ุ   50 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุม่ฯ) 
สัดส่วนการถอืหุ้น 0.02% 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร     ไมม่ี 

ประวัติการศึกษา/อบรม 
วุฒกิารศกึษา สาขาวชิา สถาบัน 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัเซนต์จอห์น 
ปริญญาตรี  สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
อนปุริญญาตรี สาขาบญัชี   โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่ 
ประกาศนียบตัร หลกัสตูรการพฒันาผู้จดัการระดบัสงู สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ประกาศนียบตัร Directors Accreditation Program  (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 
2547 -  ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ม.ค. 2561 – ปัจจุบนั   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
 (สายงานการเงินของกลุ่มฯ) 

บริษัท  อินเตอร์ลิง้ค ์คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั  (มหาชน) 

ก.พ. - ธ.ค. 2560   รองกรรมการผู้จดัการ (สายงานการเงิน) บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2556 - ปัจจุบนั ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน บริษัท  อินเตอร์ลิง้ค ์เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจเินียร่ิง จ ากดั 
2538 - 2559 ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2530 - 2538 ผู้จดัการแผนกบญัชีและการเงิน บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ โฮลดิง้ จ ากดั 

 
ด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 ไมม่ี 
 

ด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

2556 - ปัจจุบนั ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน บริษัท  อินเตอร์ลิง้ค ์เพาเวอร์ แอนด ์เอ็นจเินียร่ิง จ ากดั 
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 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

ข้อบังคับบริษัท อนิเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
หมวดที่ 4   คณะกรรมการ 
 
ข้อ 17. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก  โดยให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนน

เสียงเลือกบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทีละคน  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็น        
ผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้  ในลําดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเทา่กนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

 
ข้อ 18. ในการประชุมสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรง

เป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 
 
 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะ

ออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่งกรรมการท่ีออกตามวาระ
นัน้อาจถกูเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหมก็่ได้ 

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

บญัชีของบริษัท 
  
 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น

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

 
ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ

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

  

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 
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 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

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

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

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

 
 ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุ

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

 
ข้อ 36. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชมุก็ได้ หนงัสือ

มอบฉนัทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 
 
 หนงัสือมอบฉันทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกําหนด ณ ท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้า

ประชมุ 
 
ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง

ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

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

มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญั 
(ง) การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือ 
(จ) การรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
(ช) การเพิ่มหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  
(ฌ)  การควบหรือเลิกบริษัท 
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 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

ข้อ 38.  กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํา มีดงันี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงถงึผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนมุติังบดลุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร 
(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตรวจสอบบญัชี 
(6) กิจการอ่ืนๆ 
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การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน 
 
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

 วาระทั่วไป  
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ

ฉนัทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการ
ออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น (เว้นแตเ่ป็นการออกเสียงของ Custodian) 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 
2.1 ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้ การลงคะแนน

เสียงของผู้ รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

2.2 หากผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบุ
ไว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ 
รวมถงึกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเทจ็จริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน
แทนได้ตามท่ีเหน็สมควร 

วาระเลือกตัง้กรรมการ 

สําหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมี
คะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็น 2 กรณี ดงันี ้
1. กรณีท่ีบคุคลผู้ ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการมีจํานวนไม่เกินกว่าจํานวนกรรมการที่จะพงึมีได้ในการเลือกตัง้ครัง้นัน้

ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
2. กรณีท่ีบคุคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการมีจํานวนเกินกว่าจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีได้ในการเลือกตัง้ครัง้นัน้ ให้

ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงโดยผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเลือกตัง้กรรมการไมเ่กินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีได้ในการเลือกตัง้ครัง้นัน้ 
และให้เลือกเป็นรายบคุคล ทัง้นีใ้ห้บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีให้ประธานในท่ี
ประชมุลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

 
วธีิปฎิบัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

 ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ โดยมีแนวทาง ดงันี ้
1. ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามความเหน็

จากท่ีประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใด เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย หรืองดออกเสียง 

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
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การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

2. เม่ือประธานท่ีประชมุสอบถามความเหน็ ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะชมืูอขึน้ (เว้นแตก่รณีท่ีเป็นการลงคะแนนลบั) 
โดยให้มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความเหน็เพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ (เว้นแตเ่ป็นการออก
เสียงของ Custodian ท่ีในหนงัสือมอบฉนัทะกําหนดให้แบง่แยกคะแนนเสียงได้) 
 

มตขิองที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี ้

 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงเป็นมติของท่ีประชมุ 
 กรณีอ่ืนๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทกําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชมุจะเป็นไปตามท่ีกฎหมาย

หรือข้อบงัคบันัน้กําหนด โดยประธานในท่ีประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ดงักลา่ว 

1. หากคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงตา่งหากเป็นเสียงชีข้าด 
2. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนัน้ และ

ประธานท่ีประชมุอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ออกนอกท่ีประชมุชัว่คราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออก
เสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตัง้กรรมการ 

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

 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

  ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชมุทราบก่อนเร่ิมวาระการประชมุ โดยบริษัทจะนบัคะแนนเสียง
แต่ละวาระจากการลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ท่ี
ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิน้การประชมุ 
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  รายละเอียดประวัตกิรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบใหม่ สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7 

ข้อมูลกรรมการ 
ช่ือ – นามสกุล  นายชูศักดิ์ ดเิรกวัฒนชัย 
อาย ุ   73 ปี 
ที่อยู่   บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง  ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
   กรรมการบริหารความเสีย่งและก ากบัดแูลกิจการ/ 
   ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน    
สัดส่วนการถอืหุ้น ไมม่ี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร     ไมม่ี 
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ     ไมม่ี 

ประวัติการศึกษา/อบรม 
วุฒกิารศกึษา สาขาวชิา สถาบัน 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)  Northern Illinois University, USA 
ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาบตัร Chartered Director Class (CDC) รุ่นท่ี 1 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประกาศนียบตัร Directors Accreditation Program  (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 24 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประกาศนียบตัร  Finance for Non-Finance Director (FN) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประกาศนียบตัร Directors Accreditation Program  (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

2553 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ส.ค. 2559 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/

กรรมการบริหารความเส่ียงและก ากบัดแูลกิจการ 
บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

2558 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
2557 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ 

การเงิน และการคลงั สภานิตบิญัญัตแิหง่ชาติ 
สภานิตบิญัญตัแิหง่ชาติ 

2553 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา หอการค้าไทยรัสเซีย 
2552 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน 
บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการท่ีปรึกษา บริษัท กรีน เนเจอรัล โปรดกัส์ จ ากดั 

2546 – ปัจจบุนั ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
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   รายละเอียดประวัตกิรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบใหม่ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

ดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
สรรหาและคา่ตอบแทน 

บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

 
ดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน (ที่มใิช่บริษัทจดทะเบียน) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 
2551 – ปัจจบุนั กรรมการที่ปรึกษา บริษัท กรีน เนเจอรัล โปรดกัส์ จํากดั 

 
สรุปจาํนวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2560 ที่ผ่านมา ดังนี ้

การประชุม 
จาํนวนครัง้ 

ที่จัดการประชุม ที่เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการบริษัท 7 6 
คณะกรรมการตรวจสอบ 4 4 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและกํากบัดแูลกิจการ 1 1 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 2 2 
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 1 1 

กรรมการไมมี่การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษัท 

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนีกั้บบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิตบุิคคลที่มีความ
ขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 
2. ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
3. ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญั อนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งเป็นอิสระ 

คุณชูศักดิ์  ดเิรกวัฒนชัย  มีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญด้านบัญชีและการเงนิ 

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  :  2 เมษายน 2553 
จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ  :  8  ปี 
จํานวนวาระและจํานวนปีท่ีกรรมการดํารงตําแหน่ง จํานวน 3 วาระ จากจํานวนปีทัง้หมด 8 ปี ได้แก่ 

วาระท่ี 1 ตัง้แตว่นัท่ี   2 เมษายน 2553 ถงึ 19 เมษายน 2555 
วาระท่ี 2 ตัง้แตว่นัท่ี 19 เมษายน 2555 ถงึ 29 เมษายน 2558 
วาระท่ี 3 ตัง้แตว่นัท่ี 29 เมษายน 2558 ถงึ 25 เมษายน 2561 

ประวติัการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา   :  ไมมี่  
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นิยามกรรมการอสิระของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคณุสมบติัครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ ข้อกําหนดท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และหน่วยงานกํากบัดแูลตา่งๆ ดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทยอ่ย บริษัทร่วมและนิติบคุคล
ท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ เก่ียวข้องด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนัหรือนิติบคุคลท่ีอาจความมีความขดัแย้ง เว้นแต่ได้พ้น
จากลกัษณะดงักลา่วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับแตง่ตัง้ 

3. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนัหรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง ในลกัษณะท่ีอาจขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลกัษณะดงักลา่วไม่
น้อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนัหรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการ อิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นสว่นผู้จดัการของสํานกั
งานสอบบญัชีซึ่งมีสอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู ่
เว้นแตไ่ด้พ้นจากลกัษณะดงักลา่วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการท่ีเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ  เป็นนิติบคุคลให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่ได้พ้นจากลกัษณะดงักลา่วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อน ได้รับการแตง่ตัง้ 

6. ไม่มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้องและบตุรรวมทัง้คู่สมรสของบตุร ผู้บริหารผู้ ถือหุ้นใหญ่ ผู้ มี
อํานาจควบคมุหรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้เพ่ือเป็นตวัแทนกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ เก่ียวข้องกบั
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

8. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 
9. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจเร่ืองการดําเนินงานกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัท

ยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
10. ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทในกลุม่ (เฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน) 
11. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีฐานะกรรมการตรวจสอบโดยมีการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคน

ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอเพ่ือทําหน้าท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ 
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 หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดง
ก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 
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หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีก่้อนเข้าร่วมประชมุ(แล้วแตก่รณี) 
 
1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
     1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง: ให้แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ซึง่ปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงัไม่

หมดอาย ุเช่น บตัรประจําตวัประชาชน  ใบขบัข่ี  หรือหนงัสือเดินทาง 
     1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

   (ก)   หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือ
ผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

  (ข)   สําเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉนัทะได้ลง
ลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

  (ค)   เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิตบุิคคล 
     2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 

(ก)   เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
(ข)   สําเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึง่รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล และมี

ข้อความแสดงให้เหน็วา่ผู้แทน ซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

     2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
(ก)   หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือ

ผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
(ข)   สําเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึง่รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคลพร้อม

ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เหน็วา่ผู้แทนนิติบคุคล ซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(ค)   เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาตไิทยหรือเป็นนิตบุิคคลที่จดัตัง้ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ 
     ให้นําความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมกบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าร่วมประชมุ ซึง่มิได้มีสญัชาติไทย หรือซึง่เป็นนิติ
บคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัดงัตอ่ไปนี ้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 
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(ก)   หนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลนัน้ อาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยสว่นราชการของประเทศท่ีนิติบคุคลนัน้อยู ่หรือโดย
เจ้าหน้าท่ีของนิติบคุคลนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบคุคล ผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติ
บคุคลและเง่ือนไขหรือข้อจากดัอํานาจในการลงลายมือช่ือ ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ 

(ข)   เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบคุคล
นัน้ รับรองความถกูต้องของคําแปล 

4. ขัน้ตอนในการมอบฉันทะ 
(ก)   ผู้ ถือหุ้นท่ีจะต้องลงลายมือช่ือในแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ ในช่องผู้มอบฉนัทะ และให้ผู้ รับมอบฉนัทะลงนามใน

ช่องผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาทให้เรียบร้อย 
(ข)   แนบเอกสารตามที่ระบใุนข้อ 1, 2 และ3 ให้ครบถ้วน และนําสง่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทก่อนเข้าประชมุ 
(ค)   ในกรณีต้องการมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระโปรดระบช่ืุอ นายชศูกัดิ์  ดิเรกวฒันชยั  ในหนงัสือมอบฉนัทะ ทัง้นี ้

ประวติักรรมการอิสระปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 7. และนําสง่ท่ีบริษัทก่อนวนัประชมุหรืออยา่งช้าก่อนเข้าประชมุ 
 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียน และย่ืนเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชมุได้ 
ตัง้แตเ่วลา 13.00 - 14.00 น. ของวนัพธุท่ี 25 เมษายน 2561 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. / Proxy (Form A) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy (Form A) 

เขียนท่ี/ Made at…………….…………………………………………….. 
วนัท่ี/Date……..เดือน/Month……………พ.ศ./Year……………………. 

 

(1) ข้าพเจ้า/ I/We…………………………………..……….………อาย/ุAge.....................ปี สญัชาติ/ Nationality……………………..……….
อยู่บ้านเลขท่ี/Reside at…………….……ถนน/ Street………..…………………………...…ตําบล/แขวง/Sub District……………………….….………….
อําเภอ/เขต/District………………….……………….จงัหวดั/Province…………….……….………….…รหสัไปรษณีย์/Postal Code……………............... 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่จํากดั(มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม /Being a shareholder of Interlink 
Communication Public Company Limited, holding a total number of……………..……………..หุ้น/ shares 

(3) ขอมอบฉนัทะให้/ hereby appoint 
(1) ช่ือ/ Name………………………………………………..อาย/ุ Age……………….ปี/years  อยู่บ้านเลขท่ี / Reside at…………..…..….
ถนน/ Street…………………..………ตําบล/แขวง / Sub-District……………..…..…………อําเภอ/เขต/District......................................... 
จงัหวดั /Province.……………………… รหสัไปรษณีย์/ Postal Code…………….……..……..หรือ/or 
(2) ช่ือ/ Name………………………………………………..อาย/ุ Age……………….ปี/years  อยู่บ้านเลขท่ี / Reside at…………..…..….
ถนน/ Street…………………..………ตําบล/แขวง / Sub-District……………..…..…………อําเภอ/เขต/District......................................... 
จงัหวดั /Province.……………………… รหสัไปรษณีย์/ Postal Code…………….……..……..หรือ/or 
(3) ช่ือ/Name   นายชศูกัด์ิ  ดิเรกวฒันชยั   อาย/ุ Age  73  ปี/ years 
ท่ีอยู่/Address  48  อาคารอินเตอร์ลิง้ค์  บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  ถนน/Street  รัชดาภิเษก  ตําบล/แขวง/Sub-
District   สามเสนนอก  อําเภอ/เขต/District ห้วยขวาง  จงัหวดั/Province  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์/ Postal Code 10310 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 (ครัง้ท่ี 
15) ในวนัท่ี 25 เมษายน 2561  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์สวุรรณภูมิ ชัน้ 7 อาคารอินเตอร์ลิง้ค์ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด 
(มหาชน) เลขท่ี 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย /Only one 
of them to represent myself/ ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 
2018 (No.15) on 25 April 2018 at 2.00 p.m. at the Grand Suvarnabhumi, 7nd Floor, Interlink Communication Public Company Limited, No. 48, 
Soi Rung-Reung, Ratchadapisek Road, Samsennok, Huay Khwang, Bangkok, or at any adjournment thereof.   

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ/Any act(s) taken by the Proxy at the 
meeting shall be deemed to be taken by myself/ ourselves in every respect. 

ลงช่ือ/ Signed…………………………………………ผู้มอบฉนัทะ/ Appointer 
     (………………………………………...) 
 

ลงช่ือ/ Signed…………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
     (……………………………………….. 

หมายเหตุ/ Remarks 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจานวนหุ้นให้

ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
A shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf. All 

votes of a shareholder may not be split for more than one Proxy. 

อากรแสตมป์  
20 บาท 

Duty Stamp  
Baht 20 
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  สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy (Form B) 

        เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น/ Shareholder Registration No. ………………………………. 

เขียนท่ี/ Made at…………….……………………………………………… 
วนัท่ี/Date……..…..เดือน/Month……..…………พ.ศ./Year……………… 

(1)  ข้าพเจ้า/ I/We…………………………………..……….………อาย/ุAge.....................ปี สญัชาติ/ Nationality……………………..…….. 
อยู่บ้านเลขท่ี/Reside at…………….……ถนน/ Street………..…………………………...…ตําบล/แขวง/Sub 

District……………………….….………….อําเภอ/เขต/District………………….……………….จงัหวดั/Province…………….……….………….…
รหสัไปรษณีย์/Postal Code……………............... 

(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่จํากดั(มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม /Being a shareholder of Interlink 
Communication Public Company Limited, holding a total number of……………..……………..หุ้น/ shares และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั/ and 
having the right to vote equal to……………………………..เสียง ดงันี/้ votes as follows: 

หุ้นสามญั/ Ordinary share………………………………………………หุ้น/ share, และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั/ having the 
right to vote equal to…………………………………………..เสียง/ votes 

หุ้นบริุมสิทธิ/ Preferred share…………………………………………...หุ้น/ share, และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั/ having the 
right to vote equal to………………………………………… เสียง/ votes 

(3)  ขอมอบฉนัทะให้/ hereby appoint 
(1)  ช่ือ/ Name………………………………………………..อาย/ุ Age……………….ปี/years  
อยู่บ้านเลขท่ี / Reside at…………..…..…ถนน/ Street…………………..………ตําบล/แขวง / Sub-District……………..…..…………
อําเภอ/เขต/District................................จงัหวดั /Province.…………………… รหสัไปรษณีย์/ Postal Code…………….……..……..หรือ/or 
(2)  ช่ือ/ Name………………………………………………..อาย/ุ Age……………….ปี/years  
อยู่บ้านเลขท่ี / Reside at…………..…..…ถนน/ Street…………………..………ตําบล/แขวง / Sub-District……………..…..…………
อําเภอ/เขต/District................................จงัหวดั /Province.…………………… รหสัไปรษณีย์/ Postal Code…………….……..……..หรือ/or 
 (3) ช่ือ/Name   นายชศูกัด์ิ  ดิเรกวฒันชยั   อาย/ุ Age  73  ปี/ years 
ท่ีอยู่/Address  48  อาคารอินเตอร์ลิง้ค์  บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  ถนน/Street  รัชดาภิเษก  ตําบล/แขวง/Sub-
District   สามเสนนอก  อําเภอ/เขต/District ห้วยขวาง  จงัหวดั/Province  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์/ Postal Code 10310 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 (ครัง้
ท่ี 15) ในวนัท่ี 25 เมษายน 2561  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุแกรนด์สวุรรณภมิู ชัน้ 7 อาคารอินเตอร์ลิง้ค์ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั 
(มหาชน) เลขท่ี 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย /Only one of 
them to represent myself/ ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018 
(No.15) on 25 April 2018 at 2.00 p.m. at the Grand Suvarnabhumi, 7nd Floor, Interlink Communication Public Company Limited, No. 48, Soi 
Rung-Reung, Ratchadapisek Road, Samsennok, Huay Khwang, Bangkok, or at any adjournment thereof.   

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุในครัง้นี ้ดงันี/้ In the meeting, I/ we authorize the  
Proxy to vote on behalf of myself/ ourselves as follows: 

□ วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     Agenda 1 Matters to be informed 
□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and 

vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
□  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 

objectives as follows: 
□ เห็นด้วย/ Approve   □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

อากรแสตมป์  
20 บาท 

Duty Stamp  
Baht 20 
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  สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

□ วาระที่ 2 เร่ืองพจิารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 (ครัง้ที่14) ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 25 เมษายน2560 
     Agenda 2 To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2017 (No.14), 

held on April 25, 2017. 
□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and 

vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
□  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 

objectives as follows: 
□ เห็นด้วย/ Approve   □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 3 เร่ืองพจิารณาและรับทราบรายงานกจิการของบริษัทฯ ประจาํปี 2560 
     Agenda 3 To consider for acknowledgement of the Company’s Operation Result of the Year 2017. 
□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and 

vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
□  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 

objectives as follows: 
□ เห็นด้วย/ Approve   □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 4 เร่ืองพจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ และรายงานของผู้สอบบญัชี สาํหรับรอบปี
บญัชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
Agenda 4 To consider the approval of the Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income, including 
the Auditor’s Report of the year end as at 31st December 2017. 
□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and 

vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
□  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 

objectives as follows: 
□ เห็นด้วย/ Approve   □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 5 เร่ืองพจิารณาและอนุมัตจิัดสรรกาํไรสุทธิ ประจาํปี 2560 
Agenda 5 To consider and approve the dividend payment Net Profit for the year ended 2017. 
□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and 

vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
□  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 

objectives as follows: 
□ เห็นด้วย/ Approve   □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 6 เร่ืองพจิารณาอนุมัตเิพิ่มทุนจดทะเบยีนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบยีน 
Agenda 6 To consider and approve the increase in the Company’s registered capital and approve the amendment of the 
Memorandum of Association, Clause No. 4 relating to the increase in the Company’s registered capital. 
□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and 

vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
□  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 

objectives as follows: 
□ เห็นด้วย/ Approve   □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 
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□ วาระที่ 7 เร่ืองพจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ และกาํหนดอาํนาจกรรมการ 
Agenda 7 To consider and approval the appointment of the Company’s directors in lieu of the directors who will be retired by 
rotation and to specify authority of the Board of Directors. 
□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and 

vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
□  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 

objectives as follows: 
□ การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ / Appointment all proposed directors. 
□ เห็นด้วย/ Approve   □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 7.1 เร่ืองพจิารณาเลือกตัง้กรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ 
Agenda 7.1 To consider the approval of the directors who are retired by rotation  
โดยมีรายช่ือกรรมการดงัตอ่ไปนี ้/ As the following director’s names: 
□ การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล / Appointment individual director. 

1.  นายสมบตั ิ อนันตรัมพร (Mr. Sombat  Anuntarumporn) 
ตําแหน่ง/Position:  ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จดัการใหญ่/President and Managing Director 
□ เห็นด้วย/ Approve   □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

2.   นายชูศักดิ์  ดเิรกวัฒนชัย (Mr. Chusak  Direkwattanachai) 
ตําแหน่ง/Position:  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยงและกํากบัดแูลกิจการ/ Independent Director and Chairman of Audit Committee/ Chairman of the 
Nomination and Remuneration Committee/ Risk Management and Corporate Governance Committee 
□ เห็นด้วย/ Approve   □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

3.  นางเพญ็ศรี จันต๊ะคาด  (Mrs. Pensri  Chantakhad) 
ตําแหน่ง/Position:  กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุม่ฯ)/ Director and Senior Executive Vice 
President of Finance 
□ เห็นด้วย/ Approve   □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 7.2 เร่ืองพจิารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่ในตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ  
Agenda 7.2 To consider the approval the appointment of the new Audit committee 

1. นายชูศักดิ์  ดเิรกวัฒนชัย (Mr. Chusak  Direkwattanachai) 
ตําแหน่ง/Position กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน/กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและกํากบัดแูลกิจการ/ Independent Director and Chairman of Audit Committee/ Chairman of the Nomination and 
Remuneration Committee/ Risk Management and Corporate Governance Committee 
□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร / The Proxy has the right to consider 

and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
□  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 

objectives as follows: 
□ เห็นด้วย/ Approve   □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 7.3 เร่ืองกาํหนดอาํนาจกรรมการ 
Agenda 7.3 To specify authority of the Board of Directors. 
□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร / The Proxy has the right to consider 

and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
□  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 

objectives as follows: 
□ เห็นด้วย/ Approve   □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 
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□ วาระที่ 8 เร่ืองพจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจาํปี 2561 
Agenda 8 To consider the approval the appointment of auditors and determination the auditing fee for the Year 2018. 
□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and 

vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
□  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 

objectives as follows: 
□ เห็นด้วย/ Approve    □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 8.1 เร่ืองขออนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจาํปี 2561 
Agenda 8.1 To be appointed auditors of the Company for the year 2018 
□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร / The Proxy has the right to consider 

and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
□  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 

objectives as follows: 
□ เห็นด้วย/ Approve   □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 8.2 เร่ืองอนุมัตค่ิาสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจาํปี 2561 
Agenda 8.2 To consider the approval the Company’s audit fee for year 2018 
□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร / The Proxy has the right to consider 

and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
□  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 

objectives as follows: 
□ เห็นด้วย/ Approve   □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 9 เร่ืองพจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 
Agenda 9 To consider the approval the remuneration of directors for the Year 2018. 
□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and 

vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
□  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 

objectives as follows: 
□ เห็นด้วย/ Approve   □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 10 เร่ืองพจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
Agenda 10 To consider and approve the issuance and offer of debenture. 
□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and 

vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
□  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 

objectives as follows: 
□ เห็นด้วย/ Approve   □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 11 เร่ืองพจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 11 Other business (If any) 
□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and 

vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
□  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 

objectives as follows: 
□ เห็นด้วย/ Approve   □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 
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 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกูต้องและ
ไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น / Vote of the Proxy holder for any agenda which is not in accordance with this Proxy shall be deemed 
that such vote is not correct and is not my/our casting of vote as a shareholder. 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณา 
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา 
และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร/ In the case that I/we have not indicated my/our intention of vote in any agenda or have 
indicated it but not clear, or in the case the meeting will consider or adopt any resolution in addition to the matter indicated above, including 
any correction, change or addition of facts, the Proxy holder shall have the right to consider and vote for me/us in every respect as he/she 
deems appropriate. 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทกุประการ / Any act(s) taken by the Proxy holder at the meeting, except in the case the Proxy holder does not 
cast vote per my/our indication in the Proxy, shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect. 

 
 

ลงช่ือ/ Signed…………………………………………ผู้มอบฉนัทะ/ Appointer 
     (………………………………………...) 

ลงช่ือ/ Signed…………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
          (………………………………………..) 

ลงช่ือ/ Signed…………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
          (………………………………………...) 

ลงช่ือ/ Signed…………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
          (………………………………………...) 
 

หมายเหตุ/ Remarks 
1.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน

หุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ /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. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล / As per the agenda to appoint director, the 
appointment can be made for all directors or for individual director. 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบ 
ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ / In case there is (are) more agenda(s) to consider than the above mentioned, the appointer can specify the additional 
agenda in the attached sheet to the Proxy form B. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attached Sheet to the Proxy Form B 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) / As a Proxy to act on behalf of the shareholder of 

Interlink Communication Public Company Limited 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2561  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุแกรนด์สวุรรณภมิู ชัน้ 7 อาคารอินเตอร์ลิง้ค์ 

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย /Only one of them to represent myself/ ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Annual General 
Meeting of Shareholders for the year 2018 (No.15) on 25 April 2018 at 2.00 p.m. at the Grand Suvarnabhumi, 7nd Floor, Interlink 
Communication Public Company Limited, No. 48, Soi Rung-Reung, Ratchadapisek Road, Samsennok, Huay Khwang, Bangkok, or at any 
adjournment thereof.   

□ วาระท่ี/ Agenda……………เร่ือง/ Subject………………………………………………………………………………. 
□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on 

behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
□  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as 

follows: 
□ เห็นด้วย/ Approve   □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระท่ี/ Agenda……………เร่ือง/ Subject………………………………………………………………………………. 
□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on 

behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
□  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our objectives as 

follows: 
□ เห็นด้วย/ Approve   □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระท่ี/ Agenda…………………เร่ือง/Subject เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) / appointment of director (continued) 
ช่ือกรรมการ / Name of Director ……………………………………………………………………. 
□ เห็นด้วย/ Approve   □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 
ช่ือกรรมการ / Name of Director ……………………………………………………………………. 
□ เห็นด้วย/ Approve   □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 
ช่ือกรรมการ / Name of Director ……………………………………………………………………. 
□ เห็นด้วย/ Approve   □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 
ช่ือกรรมการ / Name of Director ……………………………………………………………………. 
□ เห็นด้วย/ Approve   □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจาตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ/ I/ we hereby certify that all 
statements as appeared in this attached sheet to the Proxy form are true and correct. 

 
ลงช่ือ/ Signed…………………………………………ผู้มอบฉนัทะ/ Appointer 

     (………………………………………...) 

ลงช่ือ/ Signed…………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
          (………………………………………..) 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
Proxy (Form C) 

(เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 
 (For Foreign shareholders who authorize the custodian in Thailand as proxy) 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น / Shareholder Registration No.………………………………………………………. 

 

เขียนท่ี/ Made at…………….…………………………………….… 
วนัท่ี/Date………..เดือน/Month……..………พ.ศ./Year……….… 

(1) ข้าพเจ้า/ I/We……………………………………….……………………สญัชาติ/Nationality…………………….…….อยู่บ้านเลขท่ี/ 
Reside at………………ถนน/ Street………..……………………....…ตําบล/แขวง/ Sub-District………………………….………….อําเภอ/เขต/ 
District………………….จงัหวดั/Province…………….……….……รหสัไปรษณีย์/Postal Code…………………………………………... 
ในฐานะผู้ประกอบธรุกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (As the Custodian of (Please specify the fund name / shareholder name) ให้กบั 
......................................................................................... ซึง่ถือเป็นถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จากดั (มหาชน) โดยถือหุ้น 
จํานวนทัง้สิน้รวม/ am/ are (a) shareholder(s) of Home Product Center Public Company Limited, holding a total number of 
…………………………...หุ้น/ shares และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั/ and having the right to vote equal to ……….…………………..…… 
เสียง ดงันี/้ votes as follows: 

หุ้นสามญั/ Ordinary share…………………………………….…หุ้น/ share, ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั/ having the right to vote 
equal to…………………………………………………………………….…เสียง/ votes 

หุ้นบริุมสิทธิ/ Preferred share……………………………………หุ้น/ share, ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั/ having the right to vote 
equal to…………………………………………………………………….…เสียง/ votes 

(2) ขอมอบฉนัทะให้/ hereby appoint 
(1) ช่ือ/ Name……………………………………….……………..อาย/ุ Age…………………….ปี/years   อยู่บ้านเลขท่ี / Reside 
at…………..…..…ถนน/ Street………………………..……..…….ตําบล/แขวง / Sub-District……….……..…..………….…….. 
อําเภอ/เขต/District......................................................................จงัหวดั /Province.………………………………………….……
รหสัไปรษณีย์/ Postal Code…………….……..……..หรือ/or 
(2) ช่ือ/ Name……………………………………………….……..อาย/ุ Age…………………….ปี/years   อยู่บ้านเลขท่ี / Reside 
at…………..…..…ถนน/ Street………………….……..……..…….ตําบล/แขวง / Sub-District……………..…..….……….…….. 
อําเภอ/เขต/District......................................................................จงัหวดั /Province.……………………………………………….
รหสัไปรษณีย์/ Postal Code…………….……..……..หรือ/or 
(3) ช่ือ/Name   นายชศูกัด์ิ  ดิเรกวฒันชยั   อาย/ุ Age  73  ปี/ years 
ท่ีอยู่/Address  48 อาคารอินเตอร์ลิง้ค์  บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  ถนน/Street  รัชดาภิเษก  ตําบลแขวง/Sub-
District   สามเสนนอก  อําเภอ/เขต/District ห้วยขวาง  จงัหวดั/Province  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์/ Postal Code 10310 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561    
(ครัง้ท่ี 15) ในวนัท่ี 25 เมษายน 2561  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุแกรนด์สวุรรณภูมิ ชัน้ 7 อาคารอินเตอร์ลิง้ค์ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ 
จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
/Only one of them to represent myself/ ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 
for the year 2018 (No. 15) on 25 April 2018 at 2.00 p.m. at the Grand Suvarnabhumi, 7nd Floor, Interlink Communication Public Company 
Limited, No.48, Soi Rung-Reung, Ratchadapisek Road, Samsennok, Huay Khwang, Bangkok, or at any adjournment thereof.   

 

อากรแสตมป์  
20 บาท 

Duty Stamp  
Baht 20 
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 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี/้In the meeting, I/we authorize the 
Proxy to vote on behalf of myself/ ourselves as follows: 

□ มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ / Equal to the total number of my/ our shares and having 
the right to vote 

□ มอบฉนัทะบางสว่น คือ/ assign partial number of my/our shares and having the right to vote as follows; 
□  หุ้นสามญั / Ordinary share………………………………หุ้น / shares และมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได้ / having 

the right to vote equal to..……………...……เสียง / share 
□  หุ้นบริุมสิทธิ/ Preferred share……………………………..หุ้น / shares และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ / having 

the right to vote equal to..…………...………เสียง / share 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด / Total votes are……………………………...เสียง / votes 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุในครัง้นี ้ดงันี/้ In the meeting, I/ we authorize 
the Proxy to vote on behalf of myself/ ourselves as follows: 

□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร / The Proxy has the right to consider 
and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
□  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 

objectives as follows: 

□ วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     Agenda 1 Matters to be informed 
□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร / The Proxy has the right to 

consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
□  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 

objectives as follows: 
□ เห็นด้วย/ Approve   □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 2 เร่ืองพจิารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี2560 (ครัง้ที่14) ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 25 เมษายน2560 
     Agenda 2 To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2017 

(No.14), held on April 25, 2017. 
□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร / The Proxy has the right to 

consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
□  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 

objectives as follows: 
□ เห็นด้วย/ Approve   □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 3 เร่ืองพจิารณาและรับทราบรายงานกจิการของบริษัทฯ ประจาํปี 2560 
     Agenda 3 To consider for acknowledgement of the Company’s Operation Result of the Year 2017. 
□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร / The Proxy has the right to 

consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
□  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 

objectives as follows: 
□ เห็นด้วย/ Approve   □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 
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□ วาระที่ 4 เร่ืองพจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ และรายงานของผู้สอบบญัชี สาํหรับ
รอบปีบญัชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
Agenda 4 To consider the approval of the Statements of Financial Position and Statements of Comprehensive Income, 
including the Auditor’s Report of the year end as at 31st December 2017. 
□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร / The Proxy has the right to 

consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
□  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 

objectives as follows: 
□ เห็นด้วย/ Approve   □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 5 เร่ืองพจิารณาและอนุมัตจิัดสรรกาํไรสุทธิ ประจาํปี 2560 
Agenda 5 To consider and approve the dividend payment Net Profit for the year ended 2017. 
□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร / The Proxy has the right to 

consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
□  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 

objectives as follows: 
□ เห็นด้วย/ Approve   □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 6 เร่ืองพจิารณาอนุมัตเิพิ่มทุนจดทะเบยีนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบยีน 
Agenda 6 To consider and approve the increase in the Company’s registered capital and approve the amendment of the 
Memorandum of Association, Clause No. 4 relating to the increase in the Company’s registered capital. 
□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร / The Proxy has the right to 

consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
□  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 

objectives as follows: 
□ เห็นด้วย/ Approve   □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 7 เร่ืองพจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ และกาํหนดอาํนาจกรรมการ 
Agenda 7 To consider and approval the appointment of the Company’s directors in lieu of the directors who will be retired 
by rotation and to specify authority of the Board of Directors. 
□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร / The Proxy has the right to 

consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
□  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 

objectives as follows: 
□ การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ / Appointment all proposed directors. 
□ เห็นด้วย/ Approve   □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 7.1 เร่ืองพจิารณาเลือกตัง้กรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ 
Agenda 7.1 To consider the approval of the directors who are retired by rotation  
โดยมีรายช่ือกรรมการดงัตอ่ไปนี ้/ As the following director’s names: 
□ การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล / Appointment individual director. 

1.  นายสมบตั ิ อนันตรัมพร (Mr. Sombat  Anuntarumporn) 
ตําแหน่ง/Position:  ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จดัการใหญ่/President and Managing Director 
□ เห็นด้วย/ Approve   □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 
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2.   นายชูศักดิ์  ดเิรกวัฒนชัย (Mr. Chusak  Direkwattanachai) 
ตําแหน่ง/Position:  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยงและกํากบัดแูลกิจการ/ Independent Director and Chairman of Audit Committee/ Chairman 
of the Nomination and Remuneration Committee/ Risk Management and Corporate Governance Committee 
□ เห็นด้วย/ Approve   □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

3.  นางเพญ็ศรี จันต๊ะคาด  (Mrs. Pensri  Chantakhad) 
ตําแหน่ง/Position:  กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุม่ฯ)/ Director and Senior Executive 
Vice President of Finance 
□ เห็นด้วย/ Approve   □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 7.2 เร่ืองพจิารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่ในตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ  
Agenda 7.2 To consider the approval the appointment of the new Audit committee 

1. นายชูศักดิ์  ดเิรกวัฒนชัย (Mr. Chusak  Direkwattanachai) 
ตําแหน่ง/Position กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยงและกํากบัดแูลกิจการ/ Independent Director and Chairman of Audit Committee/ Chairman of 
the Nomination and Remuneration Committee/ Risk Management and Corporate Governance Committee 
□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร / The Proxy has the right to 

consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
□  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with 

my/ our objectives as follows: 
□ เห็นด้วย/ Approve   □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 7.3 เร่ืองกาํหนดอาํนาจกรรมการ 
Agenda 7.3 To specify authority of the Board of Directors. 
□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร / The Proxy has the right to 

consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
□  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ 

our objectives as follows: 
□ เห็นด้วย/ Approve   □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 8 เร่ืองพจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจาํปี 2561 
Agenda 8 To consider the approval the appointment of auditors and determination the auditing fee for the Year 2018. 
□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร / The Proxy has the right to 

consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
□  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 

objectives as follows: 
□ เห็นด้วย/ Approve    □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 8.1 เร่ืองขออนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจาํปี 2561 
Agenda 8.1 To be appointed auditors of the Company for the year 2018 
□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร / The Proxy has the right to 

consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
□  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with 

my/ our objectives as follows: 
□ เห็นด้วย/ Approve   □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 
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□ วาระที่ 8.2 เร่ืองอนุมัตค่ิาสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจาํปี 2561 
Agenda 8.2 To consider the approval the Company’s audit fee for year 2018 
□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร / The Proxy has the right to 

consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
□  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with 

my/ our objectives as follows: 
□ เห็นด้วย/ Approve   □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 9 เร่ืองพจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 
Agenda 9 To consider the approval the remuneration of directors for the Year 2018. 
□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร / The Proxy has the right to 

consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
□  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 

objectives as follows: 
□ เห็นด้วย/ Approve   □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 10 เร่ืองพจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
Agenda 10 To consider and approve the issuance and offer of debenture. 
□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร / The Proxy has the right to 

consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
□  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 

objectives as follows: 
□ เห็นด้วย/ Approve   □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 11 เร่ืองพจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 11 Other business (If any) 
□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร / The Proxy has the right to 

consider and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
□  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 

objectives as follows: 
□ เห็นด้วย/ Approve   □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกูต้อง
และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น / Vote of the Proxy holder for any agenda which is not in accordance with this Proxy shall be 
deemed that such vote is not correct and is not my/our casting of vote as a shareholder. 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการ
พิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมี
สิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร/ In the case that I/we have not indicated my/our intention of vote in any 
agenda or have indicated it but not clear, or in the case the meeting will consider or adopt any resolution in addition to the matter 
indicated above, including any correction, change or addition of facts, the Proxy holder shall have the right to consider and vote for me/us 
in every respect as he/she deems appropriate. 

 



70

  สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือ
เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทาเองทกุประการ / Any act(s) taken by the Proxy holder at the meeting, except in the case the Proxy holder does not 
cast vote per my/our indication in the Proxy, shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect. 

 
ลงช่ือ/ Signed…………………………………………ผู้มอบฉนัทะ/ Appointer 

     (………………………………………...) 
 

ลงช่ือ/ Signed…………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                (………………………………………...) 
 

ลงช่ือ/ Signed…………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                (………………………………………...) 
 
หมายเหต/ุ Remarks 

1.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้ / This Form C Proxy shall be used only in the case the shareholder whose    
name appears in the Register is overseas investor and has appointed custodian in Thailand as a deposit agent of the shares only. 

2.  หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะคือ / Evidences to be attached to the Proxy are: 
(1)  หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

Letter of authorization from the shareholder to grant the custodian to proceed with the signing on the Proxy for the 
shareholder. 

(2)  หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
A document confirming that the signor on the Proxy for the shareholder has been permitted to engage in the 
custodian business. 

3.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ 
แบง่แยกจานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / A shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy     
to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf. All shares shall not be split into more than one Proxy to separately vote. 

4.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล / As per the agenda to appoint director, 
the appointment can be made for all directors or for individual director. 

5.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่ 
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ / In case there is (are) more agenda(s) to consider than the above mentioned, the appointer can 
specify the additional agenda in the attached sheet to the proxy form C. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attached Sheet to the Proxy Form C 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) / As a Proxy to act on behalf of the 

shareholder of Interlink Communication Public Company Limited 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2561  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุแกรนด์สวุรรณภมิู ชัน้ 7 อาคาร

อินเตอร์ลิง้ค์ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือ
ท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย /Only one of them to represent myself/ ourselves for attending and voting on my/our behalf at 
the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018 (No.15) on 25 April 2018 at 2.00 p.m. at the Grand Suvarnabhumi, 7nd 
Floor, Interlink Communication Public Company Limited, No. 48, Soi Rung-Reung, Ratchadapisek Road, Samsennok, Huay Khwang, 
Bangkok, or at any adjournment thereof.   
□ วาระท่ี/ Agenda……………เร่ือง/ Subject………………………………………………………………………………. 

□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote 
on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 

□  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 
objectives as follows: 
□ เห็นด้วย/ Approve………………………………………….….เสียง    
□ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove……………………………………….เสียง      
□ งดออกเสียง/ Abstain……………………………………….….เสียง   

□ วาระท่ี/ Agenda……………เร่ือง/ Subject………………………………………………………………………………. 
□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote 

on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
□  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 

objectives as follows: 
□ เห็นด้วย/ Approve………………………………………….….เสียง    
□ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove……………………………………….เสียง      
□ งดออกเสียง/ Abstain……………………………………….….เสียง   

□ วาระท่ี/ Agenda……………เร่ือง/ Subject………………………………………………………………………………. 
□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote 

on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 
□  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 

objectives as follows: 
□ เห็นด้วย/ Approve………………………………………….….เสียง    
□ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove……………………………………….เสียง      
□ งดออกเสียง/ Abstain……………………………………….….เสียง 

□ วาระท่ี/ Agenda…………………เร่ือง/Subject เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) / appointment of director (continued) 
ช่ือกรรมการ / Name of Director ……………………………………………… 
□ เห็นด้วย/ Approve………………………………………….….เสียง    
□ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove……………………………………….เสียง      
□ งดออกเสียง/ Abstain……………………………………….….เสียง 
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ช่ือกรรมการ / Name of Director ……………………………………………… 
□ เห็นด้วย/ Approve………………………………………….….เสียง    
□ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove……………………………………….เสียง      
□ งดออกเสียง/ Abstain……………………………………….….เสียง 
ช่ือกรรมการ / Name of Director ……………………………………………… 
□ เห็นด้วย/ Approve………………………………………….….เสียง    
□ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove……………………………………….เสียง      
□ งดออกเสียง/ Abstain……………………………………….….เสียง 
ช่ือกรรมการ / Name of Director ……………………………………………… 
□ เห็นด้วย/ Approve………………………………………….….เสียง    
□ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove……………………………………….เสียง      
□ งดออกเสียง/ Abstain……………………………………….….เสียง 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ/ I/ we hereby certify that 

all statements as appeared in this attached sheet to the Proxy form are true and correct. 
 

ลงช่ือ/ Signed…………………………………………ผู้มอบฉนัทะ/ Appointer 
     (………………………………………...) 

ลงช่ือ/ Signed…………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
          (………………………………………..) 

 
หมายเหต/ุ Remarks 

1.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้ / This Form C Proxy shall be used only in the case the shareholder whose    
name appears in the Register is overseas investor and has appointed custodian in Thailand as a deposit agent of the shares only. 

2.  หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะคือ / Evidences to be attached to the Proxy are: 
(1)  หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

Letter of authorization from the shareholder to grant the custodian to proceed with the signing on the Proxy for the 
shareholder. 

(2)  หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
A document confirming that the signor on the Proxy for the shareholder has been permitted to engage in the 
custodian business. 

3.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ 
แบง่แยกจานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / A shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy     
to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf. All shares shall not be split into more than one Proxy to separately vote. 

4.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล / As per the agenda to appoint director, 
the appointment can be made for all directors or for individual director. 

5.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่ 
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ / In case there is (are) more agenda(s) to consider than the above mentioned, the appointer can 
specify the additional agenda in the attached sheet to the proxy form C. 
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แบบตอบรับการขอรับรายงานประจาํปี 2561 
(Annual Report of 2018 Request Form) 

บริษัท อนิเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
 

 
ช่ือ -นามสกลุ/ I/We............................................................................................................................................ 

ท่ีอยูใ่นการจดัสง่/ Address ........................................................................................……………………..…….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….….  

……………………………………………………………………………………………………………………….….  

โทรศพัท์ / Tel.............................................................. โทรสาร / Fax.................................................................. 

โทรศพัท์มือถือ /Mobile no..................................................Email: .................................................................... 

รายงานประจาํปี ที่ท่านต้องการ / Annual Report as require 

1. รายงานประจําปี (แบบรูปเลม่/Printed) 
o ภาษาไทย (Thai version)   จํานวน/ amount..............................เลม่/set 
o ภาษาองักฤษ (English version)  จํานวน/ amount..............................เลม่/set 

2. รายงานประจําปี (แผน่ซีดี/ CD) 
o ภาษาไทย+ภาษาองักฤษ    จํานวน/ amount..............................แผ่น/set 

(Thai & English version)  
 

หมายเหตุ  โปรดกรอกข้อมลูกรุณาสง่ใบตอบรับการขอรับรายงานประจําปี 2561 มาท่ี / Please send the 
document as follows: 

หน่วยงานเลขานุการบริษัท 

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  
48 อาคารอินเตอร์ลิง้ค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงสามแสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์  0-2666-1111 ตอ่ 291    
โทรสาร  0-2666-1193 
Email: t.thanyarad@interlink.co.th 
 

Company Secretary 

Interlink Communication Public Company Limited  
Interlink Building, No.48, Soi Rung-Rueng,  
Samsennok, Huay Khwang, Bangkok 10310,  
Thailand  
Tel. 0-2666-1111 ext. 291   Fax. 0-2666-1193 
Email: t.thanyarad@interlink.co.th 

 




