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ท่ี บช. 130/62/ปบ  ทะเบียนเลขท่ี บมจ. 0107547000222 

22 มีนาคม 2562 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 (ครัง้ท่ี 16) 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 (ครัง้ท่ี 15) วนัท่ี 25 เมษายน 2561 
2. รายงานประจ าปี 2561 (โปรดสแกน QR Code ท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุ เพ่ือดาวน์โหลด
รายงานประจ าปี 2561)

3. รายช่ือและประวตักิรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งใหม่
4. ข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น
5. การออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ถือหุ้น การนบัคะแนนเสียง และแจ้งผลการนบัคะแนน
6. รายละเอียดประวตักิรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท
8. หนงัสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้น
9. หนงัสือมอบฉนัทะตามท่ีกรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก าหนด จ านวน 3 แบบ
10. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุผู้ถือหุ้น

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากดั (มหาชน) ได้ประชุมร่วมกนัเม่ือวนัพธุท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 
2562 และได้มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 16 ในวนัพธุท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. (เร่ิมลงทะเบียน 
เวลา 13.00 น.) ณ ห้องแกรนด์สวุรรณภมู ิชัน้ 7 อาคารอินเตอร์ลิง้ค์ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 48
ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เพ่ือพจิารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1   เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ข้อมลูประกอบ  เป็นวาระเพ่ือให้ประธานกล่าวโดยอิสระในสาระประโยชน์ตา่งๆ ท่ีผู้ ถือหุ้นควรทราบ 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ
วาระนีไ้มต้่องลงมต ิเน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

วาระที่ 2   พจิารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 (ครัง้ที่ 15) ซึ่งประชุมเม่ือวันพุธที่ 
25 เมษายน 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 
บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2561 (ครัง้ท่ี 15) เม่ือวนัพธุท่ี 25 เมษายน 2561 

แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วนัประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวง
พาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.interlink.co.th) 
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แล้ว อีกทัง้ได้แนบส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 (ครัง้ท่ี 15) มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 
ลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 นี ้(ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 1) 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 (ครัง้ท่ี 15) ซึ่งประชุมเม่ือวนัพธุท่ี 25 เมษายน 

2561 โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง โดยให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2562 รับรองรายงานการประชมุครัง้ดงักลา่ว  

คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ 
มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 3  พจิารณาและรับทราบรายงานกิจการ ประจ าปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 
บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั ซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2561 ดงัปรากฏใน

รายงานประจ าปี 2561 (โปรดสแกน QR Code ท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุ เพ่ือดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2561) 

ความเห็นคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการ ประจ าปี 2561 ซึ่งสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และการเปล่ียนแปลงท่ี

ส าคญั ซึ่งเกิดในรอบปี 2561 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ
วาระนีไ้มต้่องลงมต ิเน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

วาระที่ 4  พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดท างบแสดงฐานะการเงิน 

และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนญุาตก่อนเสนอให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นอนมุตัิ 

ความเห็นคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัทฯ 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2561 
ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้นีแ้ล้ว (โปรดสแกน QR Code ท่ีปรากฏในหนังสือเชิญ
ประชมุ เพ่ือดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2561) 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ
มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัตลิดทนุจดทะเบยีนของบริษัท และแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื�อให้

สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

  ข้อเท็จจริงและเหตผุล 
สืบเน่ืองจากการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ได้มีมตอินมุตัจิ่ายเงินปันผล

เป็นหุ้นและเงินปันผล  ท่ีจดัสรรจากก าไรสะสมของบริษัท ดงันี ้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัท  จ านวนไมเ่กิน 181,211,993.00  หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทในอตัรา 2 หุ้นเดมิ ตอ่ 1 หุ้นปันผล รวมมลูคา่ทัง้สิน้ไมเ่กิน  181,211,993.00  บาท หรือคดิเป็น
อตัราการจ่ายปันผล 0.50 บาทตอ่หุ้น ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผล
แล้ว บริษัทฯจะจ่ายปันผลในส่วนของเศษหุ้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือหุ้นแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ
0.50 บาท และ

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.05556 บาทหรือคดิเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 20,136,276.66 บาท ซึ่งจา่ย
จากเงินก าไรสะสมของบริษัทฯ

ซึ่งผลจากการจ่ายหุ้นปันผลดงักลา่ว ยงัคงมีหุ้นเหลือส าหรับรองรับการจ่ายปันผลอีกจ านวน 3,654 หุ้น

ดังนัน้จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จ านวน 3,654 หุ้ น (หุ้ นสามัญ 3,654 หุ้ น

มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) จากเดมิมีทุนจดทะเบียนจ านวน 543,635,979 บาท (หุ้นสามญั 543,635,979 หุ้น มลูค่าท่ี

ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่จ านวน 543,632,325 บาท (หุ้นสามญั 543,632,325 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้น

ละ 1 บาท) แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน  

ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาลดทนุจดทะเบียน จาก 543,635,979 บาท เป็น 543,632,325 

บาท เน่ืองจากไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ น แต่อย่างใด โดยได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และแก้ไขหนงัสือหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ดงันี ้

“ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียนจ านวน   543,632,325 บาท     (ห้าร้อยส่ีสบิสามล้านหกแสนสามหม่ืนสองพนัสาม 
         ร้อยย่ีสบิห้าบาท) 

แบง่ออกเป็น          543,632,325 หุ้น      (ห้าร้อยส่ีสบิสามล้านหกแสนสามหม่ืนสองพนัสาม 
 ร้อยย่ีสบิห้าหุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ  1.00 บาท     (หนึ่งบาท) 
โดยแยกออกเป็น 

หุ้นสามญั  543,632,325 หุ้น       (ห้าร้อยส่ีสบิสามล้านหกแสนสามหม่ืนสองพนัสาม 
         ร้อยย่ีสบิห้าหุ้น) 

หุ้นบริุมสทิธิ    -   หุ้น        (     -     ) 

ทัง้นี ้ให้บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธรุกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเตมิถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
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คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 
มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออก

เสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6  พจิารณาและอนุมัตจัิดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2561 

วาระที่ 6.1 พจิารณาและจัดสรรก าไรสะสม ยังไม่จัดสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 
ภายใต้บทบญัญัตขิองมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไร

สทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 

จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน าไป

จ่ายเงินปันผลได้ 

โดยสามารถค านวณตามตารางดงันี ้
รายละเอียด ปี 2561 

1. ทนุจดทะเบียน 543,635,979 
2. ลดทนุจดทะเบียน 3,654 
3. ทุนจดทะเบียนใหม่ 543,632,325 
4. ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 54,363,232.50 
5. ส ารองตามกฎหมาย ณ 31 ธนัวาคม 2560 36,242,398.60 
6. ส ารองตามกฎหมายที่ต้องตัง้เพิ่มให้ครบ 18,120,833.90 
7. ก าไรสทุธิประจ าปี 182,471,512.00 
8. ส ารองตามกฎหมายขัน้ต ่าที่ต้องกันจากก าไรสุทธิประจ าปีในอัตราร้อยละ 5 9,123,575.70 
9. ส ารองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2561 45,365,974.30 
10. สัดส่วนส ารองตามกฎหมายต่อทนุจดทะเบียน 8.34 

ส ารองตามกฎหมายจ านวน 9,123,575.70 บาทท่ีจดัสรรเพิม่เตมิ ในอตัราร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2561 
ซึ่งเป็นไปตามบทบญัญัตขิองมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และบริษัทฯ ได้บนัทึกส ารอง
ตามกฎหมายจ านวน 9,123,575.70 บาทแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 

2561 เป็นส ารองตามกฎหมายจ านวน 9,123,575.70 บาท ดงัท่ีเสนอข้างต้น 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 
มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม

และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
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้

้

คณะกรรมการบริษัทฯ เหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผ้ถืูอห้นุ พิจารณาอนมุตัจิา่ยปันผลประจ าปี 2561 
ในอตัราห้นุละ 0.14 บาท จากจ านวนห้นุท่ีช าระแล้วทั�งสิ้น 543,632,325 ห้นุ มลูค่าห้นุท่ีตราไว้ ห้นุละ 1 บาท คดิเป็นเงิน 
ปันผลจา่ยทั�งสิ้นไมเ่กิน  76.11 ล้านบาท ทั�งนี ้คิดเป็นร้อยละ 43.91 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกั 

ส ารองตามกฎหมาย ซึ่งปันผลทั�งหมดจะถกูหกั ณ ที่จา่ยตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด  

โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2561 ดงักล่าวเป็นส ารองตามกฎหมายจ านวน 9,123,575.70 บาท 
โดยอตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

ทั� งสิ� นไมเ่กิน  181,211,993.00 บาท หรือคิดเป็นอตัราการจา่ยปันผล 0.50 บาทตอ่ห้นุ  ทั�งนี�ในกรณีที่ผ้ถืูอห้นุรายใดมีเศ ษ 

ของห้นุเดมิหลงัการจดัสรรห้นุปันผลแล้ว บริษัทฯ จะจา่ยปันผลในสว่นของเศษห้นุเป็นเงินสดให้แก่ผ้ถืูอห้นุแทนการจา่ยเป ็น 

ห้นุปันผลในอตัราห้นุละ 0.50 บาท และ (2) จา่ยปันผลเป็นเงินสดในอตัราห้นุละ 0.05556 บาทหรือคิดเป็นจ านวนเงินไม  ่
เกิน 20,136,276.66 บาท ซึ่งจา่ยจากเงินก าไรสะสมของบริษัทฯ)  

ทั�งนี้การจา่ยปันผลดงักลา่ว จะจา่ยให้แก่ผ้ถืูอห้นุเฉพาะผ้มีูสทิธิได้รับปันผลตามข้อบงัคบับริษัทฯ โดยก าหนด 

รายช่ือผ้ถืูอห้นุเพ่ือสทิธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 และก าหนดจา่ยปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562 
ทั�งน�ี สทิธิในการรับเงินปันผล ยงัมีความไมแ่นน่อน เน่ืองจากต้องได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผ้ถืูอห้นุก่อน 
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วาระท่ ี6.2 พจิารณาและอนุมัตเิงนิปันผล ประจ าปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหัก

ภาษีเงินได้ และหกัส ารองตามกฎหมาย เว้นแตบ่ริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องใช้เงินเพ่ือการขยายกิจการ  

ทั� งน ี�ในปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 182,471,512.00 บาท (หนึ่งร ้ อยแป ด 
สบิสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพนัห้าร้อย สบิสองบาท) คดิเป็นก าไรตอ่ห้นุ 0.34 บาทตอ่ห้นุ ส าหรับห้นุสามญัจ านวน 
543,632,325 ห้นุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (ปี 2560: (1) จ่ายปั นผลเป็นหุ้ นสามญัของบริษัทจ านวนไมเ่กิน 
181,211,993.00  ห้นุ มลูคา่ที่ตราไว้ห้นุละ 1 บาท ให้แก่ผ้ถืูอห้นุของบริษัทในอตัรา 2 ห้นุเดิม ตอ่ 1 ห้นุปันผล รวมมลูค า่

ความเห็นคณะกรรมการ 

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

 

โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปีท่ีผ่านมาได้ดงันี 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
1.
2.
3.

4.
5.
6. ปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท)

7.

ก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 169,861,109.07 
จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย
ก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ   หลงัหกั
ส ารองตามกฎหมาย
จ านวนห้นุ ณ 31 ธนัวาคม 2561
ปันผลตอ่ห้นุ (บาท:ห้นุ)

สดัสว่นการจ่ายปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
-32,121,271.00 182,471,512.00 

1,425,732.34 - 9,123,575.70 
168,435,376.73 -32,121,271.00 173,347,936.30 

362,423,986.00 
0.20 

72.48 

43.03 43.91 

362,423,986.00 543,632,325* 
0.55556 0.14 
201.35 76.11 

26.21 



คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 
มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม

และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พจิารณาและเลือกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ และก าหนดอ านาจกรรมการ 

วาระที่ 7.1 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 
ตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 36 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 18 ก าหนดให้กรรมการต้องออก

จากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในอัตราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งในการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีครัง้นีมี้กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงันี ้

1. นายณัฐนยั  อนนัตรัมพร กรรมการ/รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานกลยทุธ์ และสายงาน
โทรคมนาคม)/กรรมการผู้จดัการ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จ ากดั 
(มหาชน) 

2. พลเรือเอกอภิวฒัน์  ศรีวรรธนะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นางธญัญรัตน์ เรืองบณัฑิต1 กรรมการ/รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานสนบัสนุนธรุกิจของกลุม่ฯ / 
ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี และเลขานกุารบริษัท 

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

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทัง้พิจารณาผลการ

ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าท่ีกรรมการ โดยบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในครัง้นี ้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของ
คณะกรรมการบริษัทแล้ววา่ มีคณุสมบตัท่ีิเหมาะสมกับการประกอบธรุกิจของบริษัท และจากการท่ีบริษัทฯ ได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เป็น
การลว่งหน้า ในระหวา่งวนัท่ี 2 มกราคม 2562-15 กมุภาพนัธ์ 2562 ท่ีผา่นมานัน้ ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือ
เข้ารับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแตอ่ย่างใด 

ซึ่งกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านในครัง้นี ้ได้ปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าท่ีในฐานะ
กรรมการได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้
กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 ท่าน คือ 

1. นายณัฐนยั  อนนัตรัมพร กรรมการ/รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานกลยทุธ์ และสายงาน
โทรคมนาคม)/กรรมการผู้จดัการ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จ ากดั 
(มหาชน) 

2. พลเรือเอกอภิวฒัน์  ศรีวรรธนะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นางธญัญรัตน์ เรืองบณัฑิต1 กรรมการ/รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานสนบัสนุนธรุกิจของกลุม่ฯ / 
ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี และเลขานกุารบริษัท 
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หมายเหต ุ:  1 กรรมการได้เปล่ียนช่ือสกลุ จากเดิมคือ นางธญัญรัตน์ เทียมอดุมฤกษ์ เป็น นางธญัญรัตน์ เรืองบณัฑิต  
ทัง้นี ้มีผลตัง้แต่วนัท่ี 27 มกราคม 2562 

เพ่ือให้กรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้ประวตัขิองบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ข้อมลูการ
ถือหุ้ นสามัญในบริษัทฯ ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอ่ืนๆ 
รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ ได้รับเสนอช่ือปรากฏในเอกสารรายช่ือและประวตัิของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือให้
ด ารงต าแหน่งใหม ่(ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยในล าดบัท่ี 2) ของหนงัสือเชิญประชมุ 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 7.2 พจิารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่ในต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 
เน่ืองจากมีกรรมการอิสระท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่  จึงขออนมุตัิ

ท่ีประชมุพจิารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระใหมใ่นต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชดุย่อย ดงันี ้
1. พลเรือเอกอภิวฒัน์  ศรีวรรธนะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้

อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และบุคคลข้างต้นเป็นบุคคลผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ความสามารถ 
และมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และท่ีผ่านมาได้ปฏิบตัหิน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้
ท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจ ากัด จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี แต่งตัง้ 
พลเรือเอกอภิวฒัน์  ศรีวรรธนะ ท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เลือกตัง้เป็นกรรมการใหมใ่นวาระท่ี 7.1 ในต าแหน่งกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ
มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 7.3 ก าหนดอ านาจกรรมการ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 
เน่ืองจากนายณัฐนัย อนันตรัมพร  กรรมการท่ีครบวาระออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจ

กระท าการแทนบริษัทย่อย 
ดงันัน้ จึงต้องก าหนดวาระนีเ้พ่ือให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาก าหนดอ านาจกรรมการผู้ มีอ านาจกระท า

การแทนบริษัทย่อยไว้ตามเดมิ ดงันี ้
 1) บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั “นายสมบตัิ อนันตรัมพร หรือ นางชลิดา อนนัตรัมพร

หรือ นายณฐันยั อนนัตรัมพร คนใดคนหนึง่ลงลายมือช่ือ และประทบัตราส าคญัของบริษัท” 
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2) บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ ากัด  “นายสมบัติ
อนันตรัมพร หรือ นางชลิดา อนันตรัมพร หรือ นายณัฐนัย อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือช่ือ และประทับตรา
ส าคญัของบริษัท” 

ความเห็นคณะกรรมการ 
ด้วยกรรมการท่ีเสนอให้เลือกตัง้เข้าใหม่ ได้แก่ นายณัฐนยั อนันตรัมพร เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจกระท าการแทน

บริษัทย่อย จึงเห็นควรให้ก าหนดอ านาจกรรมการ ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้กับกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ตามท่ีเสนอข้างต้น 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ
มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 8 พจิารณาและแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 
พ่ือให้ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2562

ตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพจิารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พจิารณาผลการปฏิบตังิาน

ในปีท่ีผา่นมาของบริษัท บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีให้กับบริษัท และ
บริษัทย่อย โดยเห็นวา่เป็นท่ีพอใจ จากการประชุมหารือร่วมกบัผู้สอบบญัชีซึ่งได้รายงานข้อบกพร่องของระบบการควบคมุ
ภายในท่ีตรวจสอบพบ  รวมทัง้แนวทางการปฏิบตัิตามมาตรฐานการบัญชีให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ รวมถึง
เสนอค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีท่ีเหมาะสม เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาและแต่งตัง้บริษัท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ซึ่งเป็นส านักงานสอบบญัชี เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยขอให้ท่ีประชุม
สามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาและอนมุตักิารแตง่ตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุตัคิ่าสอบบญัชี ดงันี  ้

วาระที่ 8.1  ขออนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2562 
1) นายพงทวี   รัตนะโกเศศ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 7795) 

ได้รับอนุมตัิจากคะแนนเสียงข้างมาก ตัง้แต่ปี 2560 รวม  2 ปี และได้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท 
ปี 2560 และปี 2561 รวม 2 ปี หรือ 

2) นางสาวอมรรัตน์  เพิม่พนูวฒันาสขุ    (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4599)
ได้รับอนุมตัิจากคะแนนเสียงข้างมากของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ ตัง้แต่ปี 2558 รวม 4 ปี และได้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ปี 2558 และปี 2559
รวม 2 ปี หรือ

3) นายวเิชียร   กิ่งมนตรี      (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3977)
ได้รับอนุมัติจากคะแนนเสียงข้างมากของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ตัง้แตปี่ 2558 รวม 4 ปี แตย่งัไมเ่คยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาก่อน
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ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และผู้สอบบญัชีบริษัทย่อยนัน้ 
สงักัดงานสอบบัญชีเดียวกัน และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบัติงานได้ ให้บริษัท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของบริษัท  ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอ
เอส จ ากัด แทนได้ โดยผู้มีรายนามข้างต้นเป็นผู้สอบบญัชีท่ีมีคณุสมบตัสิอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้
บริษัทท่ีเป็นส านักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่าง
ผู้สอบบญัชีกบับริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ
มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่  8.2 ขออนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 3,660,000 บาท 
(สามล้านหกแสนหกหม่ืนบาทถ้วน)  

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรว่าค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีดงักล่าวสมเหตผุลและเทียบเคียงได้กับ
บริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์ 

นอกจากนี ้เห็นสมควรเสนอข้อมลูเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีในปีท่ีผา่นมาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดงัตอ่ไปนี  ้

 รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ปี 2562 
(ปีที่เสนอ) 

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

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

คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ
มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 
ประธานท่ีประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า พระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 ก าหนด

วา่ห้ามมใิห้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สนิอ่ืนใดให้แก่กรรมการ เว้นแตจ่่ายเป็นคา่ตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท 

ข้อบงัคบับริษัท หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ ข้อ 16. ก าหนดวา่ กรรมการของบริษัท มีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนในการ
ปฏิบตัหิน้าท่ี อนัได้แก่ เงินเดือน เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้งโบนสั นัน้ 

โดยในปี 2561 ท่ีผ่านมา ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 ได้มีมติเป็น  
เอกฉันท์ เปล่ียนแปลงคณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 2 คณะ โดยแยกคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและก ากับดแูล
กิจการออกเป็น  2 คณะ คือ (1) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และให้เร่ืองก ากับดูแลกิจการ ไปรวมอยู่กับ
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็น (2) คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการ สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
เพ่ือการบริหารงานท่ีชัดเจน และมุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล โดยให้ความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีขององค์กรเป็นหลกั 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีขัน้ตอนการเสนอคา่ตอบแทน ซึ่งได้ผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ สรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท กอ่นน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือพจิารณาอนมุตั ิ ซึ่งคณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการ สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้อย่างละเอียดถ่ีถ้วน  โดย
พจิารณาอตัรา ให้มีความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและกบัหน้าท่ี และความรับผดิชอบ โดยเทียบเคียงกับบริษัท
จดทะเบียนอ่ืนๆ ในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งอยู่ในธรุกิจ/อตุสาหกรรมเดียวกนั  และสอดคล้องกบัผลประกอบการของบริษัท  

โดยจ านวนครัง้ของการประชมุของคณะกรรมการในปีท่ีผา่นมา มีดงันี  ้

การประชุม 
จ านวนครัง้ของการ
ประชุม (ปี 2561) 

คณะกรรมการบริษัท 6 
คณะกรรมการตรวจสอบ 6 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 4 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ  สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 2 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและ คณะกรรมการได้ตรวจสอบ
อย่างละเอียด  โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนๆ ในตลาดหลกัทรัพย์ด้วยกัน และเพ่ือให้มีความโปร่งใสตาม
หลกับรรษัทภิบาล  การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดตา่งๆ สมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตัิ โดยเปรียบเทียบ
คา่ตอบแทนของกรรมการในปีท่ีผา่นมา 

ความเห็นคณะกรรมการ 
จากการพจิารณาถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึน้เน่ืองจากการขยายตวั และความหลากหลายทางธรุกิจ

ของบริษัทฯ ในปัจจุบนัแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะท่ีปรึกษาฯ ทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและผลประโยชน์อ่ืนใด ประจ าปี 2562 ตามตาราง
เปรียบเทียบ ดงันี ้

ค่าตอบแทนของกรรมการ 
อัตราเดิม อัตราใหม่ 

ที่เสนอ 
2559 2560 2561 2562 

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ 

1. คณะกรรมการบริษัท

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

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

2.1  ประธานกรรมการตรวจสอบ 9,000 บาท/ครัง้ 9,000 บาท/ครัง้ 9,000 บาท/ครัง้ 9,000 บาท/ครัง้
2.2  กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 6,000 บาท/ครัง้ 6,000 บาท/ครัง้ 6,000 บาท/ครัง้ 6,000 บาท/ครัง้
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3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

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

4. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ สรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน
4.1  ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ สรรหาฯ 5,000 บาท/ครัง้ 5,000 บาท/ครัง้

4.2  กรรมการก ากบัดแูลกิจการ สรรหาฯ* 3,000 บาท/ครัง้ 3,000 บาท/ครัง้

5. ที่ปรึกษาบริษัทและ/หรือประธานกรรมการ

ท่ีปรึกษาฯ 3,500 บาท/ครัง้ 3,500 บาท/ครัง้ 3,500 บาท/ครัง้ 3,500 บาท/ครัง้
ค่าบ าเหน็จประจ าปีกรรมการ 
1. ประธานกรรมการบริษัท 105,875 บาท/ปี 105,875 บาท/ปี 105,875 บาท/ปี 105,875 บาท/ปี 
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ 105,875 บาท/ปี 105,875 บาท/ปี 105,875 บาท/ปี 105,875 บาท/ปี 
3. กรรมการบริษัท ท่านละ 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี 
4. กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี 

ผลประโยชน์อ่ืนใด ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ 

* ยกเว้น กรรมการ และอ่ืนๆ ท่ีเป็นพนกังานหรือผู้บริหารท่ีได้รับคา่ตอบแทนประจ า

ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เป็นต้นไป จนกวา่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นจะมีมติ
เปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ
มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 
วาระนีก้ าหนดไว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นได้สอบถามผู้บริหารในเร่ืองการด าเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ (ถ้ามี ) ดังนัน้          

จะไมมี่การน าเสนอเร่ืองอ่ืนๆ ให้ท่ีประชมุพจิารณาอนมุตั ิและไมมี่การลงมตใิดๆ ในวาระนี ้

ความเห็นคณะกรรมการ 
เห็นสมควรให้ผู้ ถือหุ้ นได้สอบถามข้อสงสัยในเร่ืองการด าเนินงานของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการได้ตอบ       

ข้อซกัถามของผู้ถือหุ้น 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2562 ดังกล่าว ตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีระบุไว้
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกนั หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดงักลา่วได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืน หรือ 
คณุชศูกัดิ ์ดเิรกวฒันชยั  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน ตาม
แบบหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมกับหนังสือฉบบันี ้ทัง้นี ้เพ่ือให้การลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วย
ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดน าหนงัสือมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อม
กบัหนงัสือฉบบันี ้มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย พร้อมทัง้กรุณาเตรียมเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือแสดง
ตนในการเข้าร่วมประชมุตามรายการเอกสารท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือฉบบันี ้ (ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 8, 9 และ 10) 
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ก าหนดการตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ปรากฏตามตารางท้ายนี ้

ก าหนดรายชื�อผู้ถอืหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น วันที�

1. ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้น 15 มีนาคม 2562 
2. ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 24 เมษายน 2562 
3. ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับปันผล 10 พฤษภาคม 2562 
4. ก าหนดจ่ายปันผล 23 พฤษภาคม 2562 

 ขอแสดงความนบัถือ 

.......................................................... 
     (นายสมบตั ิ อนนัตรัมพร) 

 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุ ฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษ รวมถึงหนงัสือมอบฉนัทะทัง้ แบบ ก. แบบ ข.
และแบบ ค. บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ท่ีเวบ็ไซต์  www.interlink.co.th

2. ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ตา่งๆ ดงันี ้
2.1  ในกรณีท่ีประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ
2.2  ในกรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุในวาระใดของบริษัท หรือสง่ค าถาม

ลว่งหน้ามายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 17 เมษายน 2562  
2.3   ในกรณีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความต้องการรายงานประจ าปี (เป็นแบบรูปเล่ม) กรุณาสง่แบบตอบรับ ซึ่งได้แนบมาพร้อม

กบัหนงัสือเชิญประชมุนี ้ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัที่ 11 กรุณาระบท่ีุอยูใ่นการจดัสง่ให้ชดัเจน 

โดยสามารถสง่เอกสารต่างๆ มาท่ี หน่วยงานเลขานกุารบริษัท  บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 48 อาคารอินเตอร์ลิง้ค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามแสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือทาง
อีเมล์ Email: t.thanyarad@interlink.co.th 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

ท่ี บช.168/61/ปบ 

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

วันเวลาการประชุม 

ประชมุในวนัพธุท่ี 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. (เร่ิมลงทะเบียน เวลา 13.00 น.) ณ ห้องแกรนด์สวุรรณภูมิ ชัน้ 7 
อาคารอินเตอร์ลิง้ค์ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 48 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 

นายสมบัต ิ อนันตรัมพร เป็นประธานท่ีประชมุ 
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า การประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ต้องมีจ านวนผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) 

เข้าร่วมประชุมไมน้่อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนับรวมกนัได้ไมน้่อยกว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ) 

ผมขอแจ้งสถานการณ์การเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ของผู้ถือหุ้น ดงันี ้
ผู้ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง 52 ราย รวมจ านวนหุ้นทัง้หมด 107,017,098 หุ้น 

ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ 25 ราย รวมจ านวนหุ้นทัง้หมด 93,471,518 หุ้น 
รวมทัง้หมด 77 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 200,488,616 หุ้น 

ซึ่งคดิเป็นร้อยละ 55.3188% 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทัง้หมด 362,423,986 หุ้น 

ซึ่งครบเป็นองค์ประชมุ ตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชมุเพ่ือพจิารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระ 

ทัง้นี ้ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท คุณธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวแนะน า
คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัท นิตกิรบริษัทฯ ผู้สงัเกตการณ์ ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ไพร้ซ  วอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอ
เอส  จ ากดั และตวัแทนจากผู้สอบบญัชีจะมาร่วมท าหน้าท่ีเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียงแตล่ะวาระ ดงันี  ้

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 9 ท่าน 

1. นายสมบตัิ อนนัตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานในท่ีประชมุ 
2. ดร. ชลดิา อนนัตรัมพร กรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
3. นายชศูกัดิ์ ดเิรกวฒันชยั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/ 
กรรมการบริหารความเส่ียงและก ากบัดแูลกิจการ 

4. พลเรือเอกอภิวฒัน์ ศรีวรรธนะ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงและก ากบัดแูลกิจการ/ 

5. นายธีรกลุ นิยม 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการบริหารความเสี่ยงและก ากบัดแูลกิจการ 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2561 (ครั�งที� 15)
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

6. นายณฐันยั  อนนัตรัมพร กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงาน
โทรคมนาคม) 

7. นางสาวขวญัตา มีสมพร กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานธรุกิจจดัจ าหน่าย) 
8. นางเพญ็ศรี จนัต๊ะคาด กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุม่ฯ) 
9. นางธญัญรัตน์ เทียมอดุมฤกษ์     กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานสนบัสนนุธรุกิจของ 

 กลุม่ฯ)/ CFO และเลขานกุารบริษัท 

หมายเหต ุ:  มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 9 ท่าน จากจ านวนกรรมการบริษัททัง้สิน้ 9 ท่าน หรือคดิเป็นร้อยละ 
           100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 3 ท่าน 

1. นายประสทิธ์ิชยั  วีระยทุธวไิล รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานธรุกิจวศิวกรรม และโครงการพเิศษ) 
2. นายอาทิตย์ ชมุวสิตูร ผู้จดัการแผนกบญัชี / สมห์ุบญัชี 
3. นายณัฐพล เกษมทรัพย์ ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน 

นิตกิรบริษัทฯ จ านวน 1 ท่าน 

1. นายคณุากร ชยัวรัิตน์ นิตกิรอาวโุส 

ผู้สังเกตการณ์จากบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จ ากัด (มหาชน) จ านวน 1 ท่าน 
1. นางสาวดาริกา แตงตรง ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและเลขานกุาร บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จ ากดั 

(มหาชน) 

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ท าหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จ านวน 2 ท่าน 

1. นายพงทวี รัตนะโกเศศ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
2. น.ส. ณัฐิกลุ สขุมุวริาม บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

ตัวแทนจาก บริษัท Baker & McKenzie Ltd. จ านวน 2 ท่าน 

1. นายเพิม่ศกัดิ์ ไกรฤกษ์ 
2. คณุพลัภา ชยัอาญา 

อาสาพทิักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเข้าร่วมประชุม จ านวน 1 ท่าน 

1. คณุสืบพงศ์ สขุแก้ว 

อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น ท าหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จ านวน 2 ท่าน 

1. คณุธีรพงศ์ จินตนพนัธุ์ 
2. คณุวรรณทนา  จนัทรอาภาส

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท คุณธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เลขานุการบริษัท ชีแ้จงรายละเอียด
เก่ียวกบัการประชมุ และวธีิการออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปได้ดงันี ้
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ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 37 และตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 102, มาตรา 33 วรรค 2, 4, 5 และมาตรา 34 
ก าหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระตา่ง ๆ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่และหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะ โดยถือว่า
หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของท่ีประชุมในกรณีปกติ ให้ถือคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ 

ในการลงคะแนนเสียงแตล่ะวาระนัน้ ในกรณีท่ีท่านผู้ ถือหุ้น เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบตัร
ยืนยันการลงคะแนนพร้อมทัง้ลงลายมือช่ือในบตัร และเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จะเก็บบตัรดงักล่าวเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วย และงดออก
เสียงเท่านัน้ สว่นบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะเก็บพร้อมกนัทัง้หมดก่อนเสร็จสิน้การประชมุ 

การนบัคะแนน บริษัทฯ จะใช้วธีิหกัคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุใน
วาระนัน้ๆ และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ทัง้นีใ้นการพิจารณาคะแนนเสียงดงักล่าวจะค านึงถึงการลงคะแนน
เสียงท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะแสดงเจตนาไว้ตามหนงัสือมอบฉนัทะด้วย 

และเน่ืองจากการนับคะแนนในแตล่ะวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออก
เสียงในวาระนัน้ๆ จึงอาจมีผู้ ถือหุ้ นและจ านวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เน่ืองจากอาจมีผู้ ถือหุ้นบางท่านออกจากห้อง
ประชมุหรือเข้ามาเพิม่เตมิ 

ส าหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนัน้ จะรวบรวมผลและแจ้งให้ท่ีประชุมทราบได้ภายหลงัจากเสร็จสิน้
การลงคะแนนในแตล่ะวาระ อย่างไรก็ตามหากในบางเวลา การนบัคะแนนต้องใช้เวลามากกวา่ปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ท่ีประชุม
ด าเนินการพิจารณาในวาระอ่ืนๆ ต่อไปก่อน เพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และเม่ือเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจนับคะแนนเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งท่ีประชมุทราบรายละเอียดผลการนบัคะแนนทนัที 

โดยในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2561 ครัง้นี ้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกวีดีโอไว้เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้ ถือหุ้ นท่ีไม่
สะดวกเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้โดยสามารถเข้าไปดวีูดีโอบนัทึกการประชมุ ได้จากเวปไซต์บริษัท www.interlink.co.th 

ตามท่ีบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอระเบียบวาระการประชุม ในการ

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวนัท่ี 3 มกราคม ถึงวนัท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561 ทางเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ ท่ี  (http://www.interlink.co.th)  และทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด เสนอระเบียบวาระการ

ประชุมแตอ่ย่างใด ทางบริษัทฯ จึงแจ้งประกาศให้ทางตลาดหลกัทรัพย์รับทราบแล้ว และได้ลงประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบแล้วเม่ือวนัท่ี 

20 กมุภาพนัธ์ 2561 ทางเวปไซต์บริษัท  (http://www.interlink.co.th)  

หลงัจากนัน้ เลขานุการบริษัทฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่า มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ซึ่งท่ีประชุมเห็นชอบกับวิธีการออก
เสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามท่ีกลา่วข้างต้น เลขานกุารบริษัทฯ จึงได้เชิญคณุสมบตัิ อนนัตรัมพร 
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุตอ่ไป 
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http://www.interlink.co.th/


วาระที่ 1    เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1. กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ขอแสดงความยินดีกับคณุสมบตัิ อนันตรัมพร ได้รับพระกรุณา

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลท่ี 10) พระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัมีเกียรตยิศยิ่ง ตริตาภรณ์มงกฎุไทย (ต.ม.) และ จตตุถดิเรกคณุาภรณ์ (จ.ภ.) เน่ืองในโอกาสพระ

ราชพธีิเฉลมิพระชนมพรรษา วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2560

2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี โปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นายสมบตั ิอนนัตรัมพร ประธาน

กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุม่บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) เพ่ือเชิญไปทอดถวายยังท่ี

ชมุนมุสงฆ์  ณ วดัเทวประสาท  อ.ตะพานหิน จ.พจิิตร เม่ือวนัเสาร์ท่ี 28 ตลุาคม 2560  โดยมีผู้บริหาร พนกังาน และผู้มีจิต

ศรัทธา  ไปร่วมในพิธีจ านวนมาก  และได้ร่วมบริจาคถวายปัจจัยเพ่ือบูรณะหลวงพ่อใหญ่ (พระพทุธเกตมุงคล)  และซุ้ ม

ประตวูดั ร่วมเป็นเงินทัง้สิน้ 3,306,318.- บาท

3. คณุสมบตัิ-ดร.ชลดิา  อนนัตรัมพร ร่วมกบัมลูนิธิอินเตอร์ลิง้ค์ให้ใจ ได้ไปริเร่ิมท าโครงการเพ่ือตอบแทนคณุบ้านเกิด ภายใต้

ช่ือ “โครงการถนนคนเดินตะพานหิน” อ าเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจิตร  โดยตัง้ใจให้เป็นแหลง่ท่องเท่ียวแห่งใหมข่องอ าเภอ

ภายใต้ธีม “ศลิปะ วฒันธรรม บนัเทิง และท่องเท่ียว” ซึ่งได้เปิดเป็นแหล่งท่องเท่ียวทกุวนัเสาร์ เวลา 17.00-22.00 น. ตัง้แต่

วนัเสาร์ท่ี 4 พฤศจิกายน  2560  เป็นต้นมา  และได้สนับสนุนเงินลงทุนเร่ิมต้นในนามมลูนิธิอินเตอร์ลิง้ค์ให้ใจ 1 ล้านบาท

ซึ่งปัจจบุนัได้รับการช่ืนชม และเป็นแหลง่ท่องเท่ียวให้ประชาชนในจงัหวดัใกล้เคียงได้มาท่องเท่ียวทกุวนัเสาร์

4. บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับ “รางวลับริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุน

สมัพนัธ์ ดีเดน่ ประจ าปี 2560” จากงาน SET AWARD 2017 โดยคณุณัฐนยั อนนัตรัมพร รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สาย

งานกลยุทธ์ และสายงานโทรคมนาคม ได้ให้เกียรติไปรับรางวัลนี ้ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เม่ือวันท่ี 28

พฤศจิกายน 2560  ท่ีผา่นมา

5. กลุม่บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ขอแสดงความยินดีกบั คณุสมบตั ิ อนนัตรัมพร ได้รับการคดัเลือก

ให้เป็น  "พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจ าปีพุทธศักราช 2560"  และได้เข้ารับเกียรติบัตรจากผู้แทนพระองค์  สมเด็จพระ

เจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ  บดนิทรเทพยวรางกรู  เม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2560 ท่ีผา่นมา ณ หอประชมุกองทพัเรือ

6. กลุม่บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ขอแสดงความยินดีกบั ดร. ชลดิา อนนัตรัมพร กรรมการผู้จดัการ

ใหญ่ และประธานมลูนิธิอินเตอร์ลิง้ค์ให้ใจ ในโอกาสเข้ารับประทานปริญญาดษุฎีบณัฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการ

จัดการ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาต ุ  เม่ือวนัท่ี  24

กมุภาพนัธ์ 2561 ท่ีผา่นมา

7. กล่มุบริษัท อินเตอร์ลิ ้งค์ คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) จะได้จดัคอนเสร์ิต “เจ-นโูว”  เพ่ือเป็นการขอบคณุลกูค้าในวนัเสาร์ 

ท่ี 12 พฤษภาคม 2561 ภายใต้ธีมงาน “LOVE NETWORK CONCERT  ให้ใจ สดุสดุไปเลย” ณ ห้องรอยัล จบูิล่ี บอลรูม 

เมืองทองธานี โดยคาดว่าจะมีผ้เูข้าร่วมงานไม่น้อยกวา่ 2,000 ท่าน เหมือนดัง่เช่นทกุปี และปีนี ้จะได้เชิญผ้ถืูอห้นุบางสว่น 

ไปร่วมชมคอนเสร์ิตด้วย
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วาระที่ 2  พจิารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 (ครัง้ที่ 14) ซึ่งประชุมเม่ือวัน 

อังคารที่ 25 เมษายน 2560 

ประธานได้มอบให้คณุธัญญรัตน์ เทียมอดุมฤกษ์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2560 (ครัง้ท่ี 14) ซึ่งประชุมเม่ือวนัอังคารท่ี 25 เมษายน 2560 แล้วเสร็จภายใน 14 วนั นับแต่วัน
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายก าหนดพร้อมทัง้เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ www.interlink.co.th อีกทัง้ ได้แนบส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ถือ
หุ้น ประจ าปี 2560 (ครัง้ท่ี 14) ดงักล่าวล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มี
การบนัทึกรายงานไว้อย่างถกูต้อง 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพจิารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นดงักลา่ว 

โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเม่ือวนัอังคารท่ี 
25 เมษายน 2560 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

มตท่ีิประชมุ จ านวนเสียง คดิเป็นร้อยละของเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 200,646,529 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 3    พจิารณาและรับทราบรายงานกิจการ ประจ าปี 2560 ตามหวัข้อต่อไปนี ้

3.1 พฒันาการท่ีส าคญั (Milestone) 

3.2 โครงสร้างและการถือหุ้นของกลุม่บริษัทอินเตอร์ลิง้ค์ฯ (Group Structure) 

3.3 การประกอบธรุกิจ (Business) 

3.4 ผลการด าเนินงาน (Performance) 

3.5 โอกาสทางธรุกิจ (Industry Opportunity) 

3.6 เปา้หมาย 2018 (Target) 

3.7 ความท้าทาย (Challenge) 
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3.1 พฒันาการที่ส าคัญ 

พ.ศ. 2530 :  จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ โฮลดิง้ จ ากดั (ซึ่งเดมิ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ อินเตอร์เนชัน่แนล (1987) 
   จ ากดั) โดยคณุสมบตั ิและคณุชลดิา อนนัตรัมพร 

พ.ศ. 2534 :  น าเทคโนโลยีสาย LAN (UTP) เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นรายแรก ก่อให้เกิดเทคโนโลยี การเช่ือมตอ่  

    โครงขา่ยสายสญัญาณ (Network Cabling) ท่ีเป็นสากลนิยม และใช้เป็นมาตรฐานมาจนถึงปัจจบุนั 

พ.ศ. 2535 :  น านวตักรรม One Stop Service ในรูปแบบ “เลขาฝ่ายขาย” มาให้บริการ 

พ.ศ. 2538 :  จดทะเบียน บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั และโอนย้ายธรุกิจโครงขา่ยสายสญัญาณ  

   มาเพ่ือโฟกสัธรุกิจน าเข้าและจดัจ าหน่ายสายสญัญาณ (Distribution) และสร้างการเตบิโต โดยมีเปา้หมาย 

   เพ่ือเข้าจะทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2542 :  ประกาศปฎิญญา 3 ข้อ ได้แก่ 1.  สนิค้าคณุภาพ   2.  ราคาถกูกวา่ และ  3. บริการท่ีดีกวา่ เพ่ือเป็นค ามัน่ 

   สญัญาทางธรุกิจ และเป็นกลยทุธ์ (Strategy) ทางธรุกิจของบริษัทฯ 

พ.ศ. 2546 :  เตรียมตวัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย, ตอ่ยอดธรุกิจเพ่ือเพิม่มลูค่าให้งานจดัจ าหน่าย 

   สายสญัญาณ ด้านธรุกิจวศิวกรรมและโครงการพิเศษ (Engineering) โดยการรับเหมาตดิตัง้เทิร์นคีย์ 

   (Turnkey) โครงขา่ยสายสญัญาณขนาดใหญ่ 

พ.ศ. 2547 :  20 สงิหาคม 2547 จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)  

พ.ศ. 2550 :  3 มกราคม 2550  จดทะเบียนบริษัทลกู ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จ ากดั เพ่ือรุกธรุกิจโทรคมนาคม 

พ.ศ. 2551 :  8 กนัยายน 2551 จดทะเบียนบริษัทลกู ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั เพ่ือ 

   รุกธรุกิจวศิวกรรมและโครงการพเิศษ 

พ.ศ. 2555 :  เปิด R&D CENTER เพ่ือเป็นศนูย์กระจายสนิค้าหลกั (Distribution Center) และสร้าง LAB เพ่ือท า 

   Research งานด้านโครงขา่ยสายสญัญาณ  

:  เปิดสาขาครบใน 4 ภมูภิาค ได้แก่ สาขาเชียงใหม ่(2548) ดแูลภาคเหนือ,  สาขาหาดใหญ่ (2549) ดแูล 

   ภาคใต้,  สาขาขอนแก่น (2551) ดแูลภาคอีสาน และสาขาระยอง (2555) ดแูลภาคตะวนัออก 

พ.ศ. 2558 :  19 สงิหาคม 2558 ย้ายบริษัทแม ่(ILINK) เข้าไปซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

พ.ศ. 2559 :  14 กนัยายน 2559  Spin Off บริษัทลกู ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) (ITEL) 

   เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) 

พ.ศ. 2561 :  11 เมษายน 2561 เปิดตวัอปุกรณ์สง่สญัญาณ PoE Switch ส าหรับตลาดใหม่ 
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ประจ าปี 2558

3.2  โครงสร้างและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิง้ค์ฯ 

3.3 การประกอบธุรกิจ 
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3.4 ผลการด าเนินงาน 
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3.5 โอกาสทางธุรกิจ 
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3.6 เป้าหมาย 2018 
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3.7 ความท้าทาย 

3.8 รายงานกิจการ ประจ าปี 2560 

รายละเอียด 
  ปี 2560 

    (ล้านบาท) 
  เทียบกับ ปี 2559 

 (ล้านบาท) 
สถานะ 

คิดเป็นร้อยละ 
 (%) 

1) ผลประกอบการ-งบการเงนิเฉพาะบริษัท
- รายได้รวม
- ก าไรสทุธิรวม

3,167.12 
(32.12) 

2,195.73 
169.86 

    เพิม่ขึน้
 ลดลง 

44.24 
(118.91) 

2) ผลประกอบการ-งบการเงนิรวม

- รายได้รวม
- ก าไรสทุธิรวม

4,251.01 
28.08 

2,971.94 
220.86 

    เพิม่ขึน้
 ลดลง 

43.04 
(87.29) 

3) ฐานะทางการเงนิ-งบการเงนิเฉพาะบริษัท

- สนิทรัพย์หมนุเวียน
- สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน
- สนิทรัพย์รวม
- หนีส้นิหมนุเวียน
- หนีส้นิไมห่มนุเวียน
- หนีส้นิรวม
- สว่นของผู้ถือหุ้นรวม

2,403.05 
642.43 

3,045.49 
1,092.19 

15.67 
1,107.86 
1,937.63 

1,953.26 
600.22 

2,553.48 
490.28 
14.70 

504.98 
2,048.50 

 เพิม่ขึน้
 เพิม่ขึน้
 เพิม่ขึน้
 เพิม่ขึน้
 เพิม่ขึน้
 เพิม่ขึน้
 ลดลง 

23.03 
7.03 

19.27 
122.77 
6.60 

119.39 
(5.41) 
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4) ฐานะทางการเงนิ-งบการเงนิรวม
- สนิทรัพย์หมนุเวียน     
- สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 
- สนิทรัพย์รวม 
- หนีส้นิหมนุเวียน 
- หนีส้นิไมห่มนุเวียน 
- หนีส้นิรวม 
- สว่นของผู้ถือหุ้นรวม 

3,624.21 
3,505.41 
7,129.62 
2,373.43 
1,577.84 
3,951.27 
3,178.36 

2,806.36 
2,865.33 
5,671.69 
1,312.53 
1,171.08 
2,483.61 
3,188.08 

    เพิม่ขึน้
 เพิม่ขึน้
 เพิม่ขึน้
 เพิม่ขึน้

    เพิม่ขึน้
    เพิม่ขึน้
  ลดลง 

29.14 
22.34 
25.71 
80.83 
34.73 
59.09 
(0.30) 

1) 5) ผลตอบแทนรวม 
- Return on Equity 
- Return on Assets 

(%) 
2.19 
1.09 

(%) 
9.08 
5.03 

 ลดลง 
 ลดลง 

75.93 
78.39 

3.9 ผลการด าเนินงาน 5 ปีย้อนหลัง 

No. DESCRIPTION ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1 DISTRIBUTION 1,463.35 1,634.84 1,974.02 1,987.81 2,001.56 
2 ENGINEERING 510.99 811.87 665.21 169.73 1,151.13 
3 TELECOM & DATA CENTER 10.74 230.54 418.92 784.40 1,049.42 
4 OTHER REVENUE 11.43 11.96 20.84 29.99 48.89 

TOTAL REVENUE 1,996.51  2,689.21 3,078.99 2,971.73 4,251.00 

PROFIT 167.57 211.36 266.45 227.16 69.56 

 - OWNERS OF THE 
PARENT 

166.84 210.74 265.58 220.86 28.32 

 - NON-CONTROLLING 
INTERESTS 

0.73 0.62 0.87 6.30 41.24 

โดยข้อมลูอ่ืนๆ ทัง้หมด ได้แสดงอยู่ในรายงานประจ าปี 2560 (Annual Report) ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชมุแล้ว  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านทราบวา่ บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการตอ่ต้านการคอร์รัปชั่น รวมทัง้ยึดมัน่ในหลกั
คณุธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
ทัง้นีบ้ริษัทฯ จึงได้ก าหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบตัิท่ีเหมาะสม ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในจริยธรรม
ทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบาย
ก าหนดแนวปฏิบตัิ ข้อก าหนด และช่องทางในการร้องเรียนเพ่ือปอ้งกันการคอร์รัปชัน่ รวมถึงเพ่ือให้การตดัสนิใจและการด าเนินการ
ทางธุรกิจท่ีอาจมีความเส่ียงด้วยการคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ โดยได้จัดท า “นโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่” เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้เพ่ือให้ยึดเป็นแนวปฏิบตัท่ีิชดัเจนในการด าเนินธรุกิจ 
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ส่งิที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 



ประจ าปี 2558

ทัง้นีใ้นปี 2561 บริษัทฯ ได้ย่ืนค าประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมกบัแนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของ
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตแล้ว และปัจจุบนัอยู่ระหวา่งการย่ืนแบบประเมนิตนเองเพ่ือขอรับรองจากคณะกรรมการแนว
ร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทย ในการตอ่ต้านการทจุริต 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามตา่งๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ 
และผู้บริหารดงันี ้

1) คุณศริิพร  ศริิไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง  แจ้งว่า: ขอให้ท่านประธานกระชบัเนือ้หา เน่ืองจากดิฉนัมีภารกิจท่ี
อ่ืนด้วย จึงขอฝากค าถามไว้ โดยเม่ือถึงวาระท่ีเก่ียวข้อง ขอให้ท่านประธานชีแ้จงด้วย ดงันี  ้

1.1) แนะน าให้สรุปโครงสร้างกลุม่บริษัทในรายงานประจ าปี ให้มีความชดัเจนมากยิ่งขึน้ เช่น ช่ือบริษัทลกู, ทนุจดทะเบียน
ของบริษัทลกู และสดัสว่นในการถือหุ้นของบริษัทแม่ 

1.2) วาระการออกหุ้นกู้  ขอให้อธิบายถึงความจ าเป็นในการออกหุ้นกู้ดงักลา่ว 
1.3) ในรายงานประจ าปี มีการรับรู้ผลขาดทนุ 13 ล้านบาท ขอให้ชีแ้จงประเดน็ดงักลา่วด้วย 
โดยคณุศริิพร ศริิไพบูลย์ จะขอรับชมจากวีดีโอการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น โดยสอบถามวา่ ทางบริษัทจะสามารถเผยแพร่ได้

ภายในก่ีวนั 
คุณธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ ชีแ้จงว่า  ภายใน  3 วนั  
คุณสมบัต ิอนันตรัมพร ชีแ้จงว่า  ผมขอรับค าแนะน าดงักลา่ว และในสว่นค าถาม จะขอชีแ้จงในวาระท่ีเก่ียวข้อง 

2) คุณสุมนฑา วัฒนสินธ์ุ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง แนะน าว่า :  รายงานประจ าปี หน้าท่ี 24 “จดทะเบียนในปี 2518”
ขอให้แก้ไขให้ถกูต้องด้วย และการจดัท่ีนัง่ส าหรับการประชมุ ทางบริษัทฯ ได้จดัผู้บริหารอยู่แถวหน้า ท าให้ผู้ถือหุ้นไมส่ามารถมองเห็น
ท่านประธาน จึงอยากให้แก้ไขส าหรับการประชมุครัง้ถัดไปด้วย 

คุณสมบัต ิอนันตรัมพร ชีแ้จงว่า  ผมขอรับค าแนะน าดงักลา่ว 

3) คุณรมิดา  สุขศริิวงษ์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า : สอบถาม ดงันี ้
3.1) จากงบการเงินของบริษัทท่ีแจ้งว่า โครงการสวุรรณภมูมีิผลขาดทนุ 150 ล้านนัน้ ได้ท าการบนัทึกผลขาดทนุดงักลา่วในปี 

2560 ทัง้หมดแล้ว โดยจะไมมี่ผลกระทบกับงบการเงินในปีถดัไปแล้วใช่หรือไม่ 
คุณสมบัต ิอนันตรัมพร ชีแ้จงว่า  ได้บนัทึกทัง้หมดแล้วตามหลกับญัชี 
3.2) จากท่ีท่านประธานได้แถลงวา่ ในปี 2561 บริษัทจะมีรายได้เพิม่ขึน้จากตวัสง่สญัญาณ  ดฉินัเห็นวา่ บริษัทยงัไมเ่คย

จ าหน่ายผลติภณัฑ์นีม้าก่อน ท่านมีความมัน่ใจอย่างไรวา่จะสามารถเพิ่มรายได้ให้กบับริษัทได้เป็นอย่างมาก 
คุณสมบัต ิ อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า  กลุม่ลกูค้าเป็นกลุม่เดียวกนั และลกูค้าซือ้สายสญัญาณ ต้องซือ้ตวัสง่สญัญาณ ซึ่ง

ตลาดในประเทศไทย กล้องวงจรปิดเป็นท่ีนิยมมากขึน้ ดงันัน้  ตวัสง่สญัญาณจึงเร่ิมมีความส าคญั เม่ือก่อนคนไมค่อ่ยให้ความส าคญั 
แตปั่จจบุนั มีตวัสง่สญัญาณท่ีเป็นเทคโนโลยีใหม ่ PoE ซึ่งตอบรับความต้องการให้มีความสะดวกสบายมากขึน้ โดยสามารถเดนิ
สายสญัญาณ และไมต้่องเดนิสายไฟฟ้าไปด้วย ซึ่งท าให้เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้นัน้ จึงเกิดเทคโนโลยีใหมข่ึน้มา อีกทัง้อินเตอร์ลิง้ค์เอง 
ไมว่า่ ITEL หรือ ILINK ก็อยู่ในธรุกิจเทคโนโลยี ผมจึงมัน่ใจในผลิตภณัฑ์นี ้

3.3) ทางบริษัทจะประกาศผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2561 วนัท่ีเท่าไหร่ 
คุณสมบัต ิอนันตรัมพร ชีแ้จงว่า  วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561  

4) คุณมนต์ชัย  ลีศริิกุล ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า :  สไลด์ท่ีแสดงเปา้หมายของธรุกิจจดัจ าหน่าย
สายสญัญาณ ซึ่งตัง้เปา้ยอดขายเพิม่ขึน้  22% และก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จาก 21% เป็น 23% ท่านมีความมัน่ใจอย่างไร เน่ืองจาก 2-3 ปีท่ี
ผา่นมา ยอดขายเพิม่ขึน้เลก็น้อย อีกทัง้ก าไรขัน้ต้นยงัลดลงอีกด้วย 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ส่งิที่ส่งมาด้วย 1 



ประจ าปี 2558

คุณสมบัต ิอนันตรัมพร ชีแ้จงว่า  ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา ผมเองจะสนบัสนนุอยู่ข้างหลงั โดยในปี 2561 นี ้ผมขอโอกาสท่ีจะ
เข้ามาสนบัสนนุและดแูลบริษัทอย่างเตม็ท่ี โดยผมมัน่ใจวา่ผมท าได้ และยงัได้ข้อมลูจากทีมวา่ ไตรมาส 1 ปี 2561 นี ้มีผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึน้ 

เม่ือไมมี่ข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณา
รับทราบรายงานกิจการ ประจ าปี 2560  โดยวาระนีไ้ม่มีการลงคะแนน เน่ืองจากเป็นมตรัิบทราบ  

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณารับทราบรายงานกิจการ ประจ าปี 2560 ตามท่ีเสนอข้างต้น 

วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี สิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2560 

ประธานได้มอบให้คุณธัญญรัตน์  เทียมอุดมฤกษ์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ซึ่งก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบัญชีของบริษัทท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นอนุมัต ิ
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จประจ าปี 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบี
เอเอส จ ากดั และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงาน
ประจ าปี 2560 ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามตา่งๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ 
และผู้บริหาร 

เม่ือไมมี่ข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก  ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาอนมุตัิ
งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี สิน้สุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
ดงันี ้

มตท่ีิประชมุ จ านวนเสียง คดิเป็นร้อยละของเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 201,066,582 99.9961 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 7,787 0.0039 
บตัรเสีย 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง 
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วาระที่ 5   พจิารณาอนุมัตจิดัสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2560 

ประธานได้มอบให้คณุธญัญรัตน์ เทียมอดุมฤกษ์ เลขานกุารบริษัท แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปัน
ผลในอัตราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหักภาษีเงินได้ และหักส ารองตามกฎหมาย เว้นแต่
บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องใช้เงินเพ่ือการขยายกิจการ  

ทัง้นีใ้นปี 2560 บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นผลขาดทนุ จ านวน 32,121,271บาท ส าหรับ
หุ้นสามญัจ านวน 362,423,986 หุ้ น  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ทัง้นี ้เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้ผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึง
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและเงินปันผล ท่ีจัดสรรจากก าไรสะสมของบริษัทฯ 
ดงันี ้

1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัท จ านวนไมเ่กิน 181,211,993.00 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท ในอตัรา 2 หุ้นเดมิ ตอ่ 1 หุ้นปันผล รวมมลูคา่ทัง้สิน้ไมเ่กิน 181,211,993.00 บาท หรือคดิเป็นอตัราการจ่ายปันผล 0.50 บาท
ตอ่หุ้น ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดมิหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯจะจ่ายปันผลในสว่นของเศษหุ้นเป็นเงิน
สดให้แก่ผู้ ถือหุ้นแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท 

2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.05556 บาทหรือคดิเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 20,136,276.66 บาท

โดยอตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว ไมเ่ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทนุ 

การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัและเงินสดทัง้สองกรณีข้างต้นรวมเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.55556 บาท ส าหรับหุ้น
สามญัช าระแล้ว เตม็มลูคา่จ านวน 362,423,986 หุ้น  รวมเป็นมลูคา่ปันผลทัง้สิน้ไมเ่กิน 201.35 ล้านบาท โดยสามารถเปรียบเทียบ
การจ่ายปันผลในปีท่ีผ่านมาได้ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
1. ก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ -32,121,271.00 169,861,109.07 223,511,456.12 
2. จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย - 1,425,732.34 11,175,572.81 
3. ก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ
หลงัหกัส ารองตามกฎหมาย

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

4. จ านวนหุ้น 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. สดัสว่นการจ่ายปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิ 26.21* 43.03 42.40 

* ค านวณจากก าไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อว่า สว่นการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ส ารองตามกฎหมาย
ครบตามจ านวน ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทแล้ว จึงไม่มีความจ าเป็นจะต้องส ารองตามกฎหมายเพิม่เติมในครัง้นี  ้

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัจิ่ายปันผล ประจ าปี 2560 ในอตัราหุ้น
ละ 0.55556 บาท ส าหรับหุ้นสามญัช าระแล้ว เตม็มลูคา่จ านวน 362,423,986  หุ้น รวมเป็นมลูค่าปันผลทัง้สิน้ไม่เกิน 201.35 ล้าน
บาท ซึ่งปันผลทัง้หมดจะถกูหกั ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด  
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ทัง้นี ้ผมขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัจิ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2560 เพ่ือจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทฯ มีก าหนดจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ มีสทิธิรับเงินปันผล ใน
วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 และก าหนดวนัจ่ายปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามตา่งๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ 
และผู้บริหาร 

เม่ือไมมี่ผู้ใดซกัถามเพิม่เตมิ ผมจึงขอเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาอนมุตัจิ่ายปันผลประจ าปี 2560  
ในอัตราหุ้นละ 0.55556 บาท ส าหรับหุ้นสามญัช าระแล้ว เต็มมลูค่าจ านวน 362,423,986  หุ้ น รวมเป็นมลูค่าปันผลทัง้สิน้ไม่เกิน 
201.35 ล้านบาท ซึ่งปันผลทัง้หมดจะถกูหกั ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด  

โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นมีมติจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2560 เป็นปันผล ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ       
ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

มตท่ีิประชมุ จ านวนเสียง คดิเป็นร้อยละของเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 201,064,312 99.9946 
ไมเ่ห็นด้วย 10,787 0.0054 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตเิพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้

สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ประธานได้มอบให้คณุธญัญรัตน์ เทียมอดุมฤกษ์ เลขานกุารบริษัท แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ สืบเน่ืองจากในวาระท่ี 5 ได้มี
การเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาและอนมุตัจิ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงจ าเป็นต้องเพิม่ทนุ
จดทะเบียนใหม ่จ านวน 181,211,993 บาท (หุ้นสามญั 181,211,993 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เพ่ือรองรับการจ่ายปันผล
หุ้นปันผลดงักล่าว  และแก้ไขหนงัสือหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.  

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก  362,423,986 

บาท เป็น 543,635,979 บาท เน่ืองจากไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ น โดยได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และแก้ไขหนงัสือหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ดงันี ้

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

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

มลูคา่หุ้นละ                      1.00 บาท     ( หนึ่งบาท ) 
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ประจ าปี 2558

 โดยแยกออกเป็น 
หุ้นสามญั  543,635,979  หุ้น      ( ห้าร้อยส่ีสบิสามล้านหกแสนสามหม่ืนห้าพนัเก้าร้อยเจ็ด - 

         สบิเก้าหุ้น) 
หุ้นบริุมสทิธิ    -   หุ้น         (     -     ) 

ทัง้นี ้ให้บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธรุกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิม่เติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามตา่งๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ 
และผู้บริหาร 

เม่ือไมมี่ผู้ ใดซกัถามเพิ่มเติม ผมจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และ
แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทนุจดทะเบียนของบริษัท จาก  362,423,986.00 บาท (หุ้น
สามัญ 362,423,986.00 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 1 บาท ) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 543,635,979 บาท (หุ้ นสามัญ 
543,635,979 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท)  

โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก  362,423,986.00 บาท (หุ้ นสามัญ 
362,423,986.00 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 543,635,979 บาท (หุ้นสามญั 543,635,979 
หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เพ่ือรองรับการจ่ายเงินปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

มตท่ีิประชมุ จ านวนเสียง คดิเป็นร้อยละของเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 201,063,712 99.9943 
ไมเ่ห็นด้วย 11,387 0.0057 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 7   พิจารณาและเลือกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ และก าหนดอ านาจ
กรรมการ 

วาระที่ 7.1 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานได้ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ เน่ืองจากวาระนี ้ผม,  คณุชศูกัดิ ์ ดเิรกวฒันชยั และคณุเพญ็ศรี  จนัต๊ะคาด เป็นผู้มี
สว่นได้เสีย จึงขออนญุาตออกไปรอด้านนอกห้องประชมุ และขอมอบให้พลเรือเอกอภิวฒัน์  ศรีวรรธนะ กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นประธานท่ีประชมุ  เพ่ือด าเนินการประชุมในวาระนี  ้
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ประธานได้มอบหมายให้พลเรือเอกอภิวฒัน์  ศรีวรรธนะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 
ผมขออนญุาตแจ้งวา่ ตามท่ีบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนด    ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2561 
ระหว่างวนัท่ี 3 มกราคม ถึงวนัท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี  (http://www.interlink.co.th)  และทางไปรษณีย์
แบบลงทะเบียน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด ช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแตอ่ย่างใด ทางบริษัทฯ 
จึงแจ้งประกาศให้ทางตลาดหลกัทรัพย์รับทราบแล้ว และได้ลงประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบแล้วเม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ทางเวป
ไซต์บริษัท  (http://www.interlink.co.th)   

  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 36 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 18 ก าหนดให้กรรมการต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีในอัตราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งในการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปีครัง้นีมี้กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงันี ้

1. นายสมบตั ิ  อนนัตรัมพร ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
2. นายชศูกัดิ ์  ดเิรกวฒันชยั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/ 
กรรมการบริหารความเส่ียงและก ากบัดแูลกิจการ 

3. นางเพญ็ศรี  จนัต๊ะคาด กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุม่ฯ) 

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไมร่วมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียได้หารือกนัแล้ว โดยพิจารณาผลการปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าท่ี
กรรมการซึ่งกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านในครัง้นีไ้ด้ปฏิบตังิานในต าแหน่งหน้าท่ีในฐานะกรรมการได้
เป็นอย่างดีตลอดมา รวมทัง้มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามท่ีพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชน มาตรา 68 ก าหนดไว้ 

ทัง้นี ้ในการประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ครัง้ท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2560 ท่ีประชุมได้
พิจารณาเสนอรายช่ือกรรมการทัง้ 3 ท่าน  ซึ่งนายชูศกัดิ์  ดิเรกวฒันชัย ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ตามกฎบตัรคณะกรรมการ
บริษัท จะครบก าหนด 9 ปี ในปี 2561 นี ้แตค่ณะกรรมการเห็นวา่นายชศูกัดิ ์ดิเรกวฒันชยั มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และ
ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กรมาอย่างต่อเน่ือง จึงน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 3 
มกราคม 2561 เพ่ือพจิารณา 

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนด
ออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน  กลบัเข้าเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง ดงันี ้

1. นายสมบตั ิ  อนนัตรัมพร ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
2. นายชศูกัดิ ์  ดเิรกวฒันชยั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/ 
กรรมการบริหารความเส่ียงและก ากบัดแูลกิจการ 

3. นางเพญ็ศรี  จนัต๊ะคาด กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุม่ฯ) 

ทัง้นี ้บุคคลดงักล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และท่ีผา่นมา
ได้ปฏิบตัหิน้าท่ีในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชนจ ากดั 
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โดยประวตัขิองบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ข้อมลูการถือหุ้นสามญัในบริษัทฯ ข้อมลูการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอ่ืน ๆ รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ ได้รับเสนอช่ือปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยในล าดบัท่ี 4 
ของหนงัสือเชิญประชมุ 

พลเรือเอกอภิวฒัน์  ศรีวรรธนะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อ
ซกัถามตา่งๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร 

เม่ือไมมี่ข้อซกัถามอย่างใดอีก ผมขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออก ทัง้ 3 
ท่าน โดยในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  ซึ่ง
จะลงคะแนนเสียงทีละท่าน โดยเร่ิมจาก 

1) นายสมบตั ิ  อนนัตรัมพร  โดยนายสมบตั ิอนนัตรัมพร เป็นผู้ถือหุ้น จะไมน่บัรวมฐานเสียง

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นมีมตแิตง่ตัง้นายสมบตั ิ อนนัตรัมพร เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง 

มตท่ีิประชมุ จ านวนเสียง คดิเป็นร้อยละของเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 155,851,658 99.9950 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 7,787 0.0050 
บตัรเสีย 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง 

2) นายชศูกัดิ ์  ดเิรกวฒันชยั

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นมีมตแิตง่ตัง้นายชศูกัดิ ์  ดเิรกวฒันชยั เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง 

มตท่ีิประชมุ จ านวนเสียง คดิเป็นร้อยละของเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 201,067,037 99.9960 
ไมเ่ห็นด้วย 275 0.0001 
งดออกเสียง 7,787 0.0039 
บตัรเสีย 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง 

3) นางเพญ็ศรี  จนัต๊ะคาด โดยนางเพญ็ศรี  จนัต๊ะคาด เป็นผู้ถือหุ้น จะไมน่บัรวมฐานเสียง

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นมีมตแิตง่ตัง้นางเพญ็ศรี  จนัต๊ะคาด เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง 

มตท่ีิประชมุ จ านวนเสียง คดิเป็นร้อยละของเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 200,984,812 99.9961 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 7,787 0.0039 
บตัรเสีย 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง 
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วาระที่ 7.2  พจิารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่ในต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

พลเรือเอกอภิวฒัน์  ศรีวรรธนะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบวา่ เน่ืองจากมีกรรมการอิสระ
ท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่  จึงขออนุมตัท่ีิประชุมพจิารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระใหม่
ในต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้ 

นายชศูกัดิ ์       ดเิรกวฒันชยั ต าแหน่ง  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบุคคลข้างต้นเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวฒุิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ใน
ธรุกิจของบริษัทฯ และท่ีผ่านมาได้ปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัทฯ ได้เป็นอย่าง และเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตาม พรบ.
บริษัทมหาชนจ ากัด จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น แต่งตัง้ นายชูศักดิ์  ดิเรกวฒันชัย ท่ีได้รับการเสนอช่ือให้
เลือกตัง้เป็นกรรมการใหมใ่นวาระท่ี 7.1 ในต าแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

พลเรือเอกอภิวฒัน์  ศรีวรรธนะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อ
ซกัถามตา่งๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร 

เมื่อไมมี่ข้อซกัถามอยา่งใดอีก ผมขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกต ั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออก ท ั้ง 
3 ทา่น 

โดยในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติแตง่ตัง้กรรมการใหม่ในต าแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี  ้

มตท่ีิประชมุ จ านวนเสียง คดิเป็นร้อยละของเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 201,067,037 99.9960 
ไมเ่ห็นด้วย 275 0.0001 
งดออกเสียง 7,787 0.0039 
บตัรเสีย 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง 

พลเรือเอกอภิวัฒน์  ศรีวรรธนะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  กล่าวต่อท่ีประชุมว่า ผมในฐานะเป็นประธาน
ชัว่คราว ในวาระท่ี 7.1 และ 7.2 ขอขอบพระคณุท่านผู้ ถือหุ้นทุกท่าน ท่ีได้กรุณาให้ความร่วมมือในการเลือกตัง้กรรมการทัง้ 2 วาระ
ด้วยความเรียบร้อย และต่อไปเป็นวาระท่ี 7.3 ขออนญุาตผู้ ถือหุ้นเรียนเชิญกรรมการบริษัทฯ ทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้ามาในท่ีประชุมอีก
ครัง้ 

คณุสมบตั ิ อนนัตรัมพร กลา่ววา่ ขอขอบพระคณุท่านผู้ถือหุ้นทกุท่าน ที่ได้ให้เกียรติผมได้กลบัมาท างาน ซึง่ตามปกติ 
กรรมการอิสระจะมีวาระอยู่ 9 ปี ซึง่ท่านใกล้จะครบ 9 ปีแล้ว จงึขอเชิญคณุชศูกัดิ ์ดเิรกวฒันชยั กลา่วตอ่ท่ีประชมุ 

คณุชศูกัดิ ์ ดเิรกวฒันชยั กลา่ววา่ ขอขอบคณุท่านคณะกรรมการบริษัทฯ ทกุท่าน และท่านผู้ถือหุ้นทกุท่าน ท่ีให้ความ
ไว้วางใจให้ผม กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบในอีกวาระหนึ่ง ซึ่งผมขอให้ค ามัน่สญัญาวา่ 
จะปฏิบตัหิน้าท่ีอนัส าคญัยิ่งนี ้อย่างเตม็ความสามารถและช่วยก ากบัดแูลให้บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากดั (มหาชน) 
เตบิโต ตอ่เน่ือง และยัง่ยืนตอ่ไป 
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วาระที่ 7.3  ก าหนดอ านาจกรรมการ 

ประธานได้มอบหมายให้คุณธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  เน่ืองจากนายสมบัติ 
อนันตรัมพร กรรมการท่ีครบวาระออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท อินเตอร์ลิ ้งค์ 
คอมมิวนิเคชัน่ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดงันัน้ จึงต้องก าหนดวาระนีเ้พ่ือให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาก าหนดอ านาจ
กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทย่อยไว้ ดงันี ้

1) บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) “นายสมบตัิ อนันตรัมพร หรือ นางชลิดา อนันตรัมพร คนใดคน
หนึ่งลงลายมือช่ือ และประทบัตราส าคญัของบริษัท” 

2) บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด “นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิดา อนันตรัมพร หรือ
นายณัฐนยั อนนัตรัมพร คนใดคนหนึ่งลงลายมือช่ือ และประทบัตราส าคญัของบริษัท” 

3) บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ ากัด “นายสมบตั ิอนนัตรัมพร
หรือ นางชลดิา อนนัตรัมพร หรือ นายณัฐนยั อนนัตรัมพร คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือช่ือ และประทบัตราส าคญัของบริษัท” 

คณุธญัญรัตน์ เทียมอดุมฤกษ์ จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาก าหนดอ านาจกรรมการตามท่ีน าเสนอ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามตา่งๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ 
และผู้บริหาร 

เม่ือไมมี่ข้อซกัถามใดเพิม่เติม ผมขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักิ าหนดอ านาจกรรมการของนายสมบตั ิ อนนัตรัมพร 
เป็นกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ตามท่ีเสนอข้างต้น  

โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิก าหนดอ านาจกรรมการของนายสมบตัิ  อนันตรัมพร เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจ
กระท าการแทนบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ตามท่ีเสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

มตท่ีิประชมุ จ านวนเสียง คดิเป็นร้อยละของเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 201,064,412 99.9947 
ไมเ่ห็นด้วย 600 0.0003 
งดออกเสียง 10,087 0.0050 
บตัรเสีย 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 8  พจิารณาและแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 

ประธานได้มอบหมายให้คณุชศูกัดิ ์ดเิรกวฒันชยั ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ด าเนินการแทน 

คณุชูศกัดิ์ ดิเรกวฒันชัย ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกบริษัท  ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ซึ่งเป็นส านกังานสอบบญัชี เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยขอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพจิารณา
และอนุมตักิารแตง่ตัง้บุคคลเป็นผู้สอบบญัชี และมีมติให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมตัแิต่งตัง้บุคคล
เป็นผู้สอบบญัชีและอนมุตัคิา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ดงันี  ้
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วาระที่ 8.1  ขออนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 จ านวน 3 ท่าน ดงันี ้
1) นายพงทวี   รัตนะโกเศศ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 7795) 

ได้รับอนุมตัิจากคะแนนเสียงข้างมาก ตัง้แต่ปี 2560 รวม  1 ปี และได้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ปี 2560 
รวม 1 ปี และ/หรือ 

2) นางสาวอมรรัตน์  เพิม่พนูวฒันาสขุ    (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4599)
ได้รับอนมุตัิจากคะแนนเสียงข้างมากของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ ตัง้แตปี่ 2558 รวม 3 ปี และได้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ปี 2558 และปี 2559 รวม 2 ปี และ/หรือ

3) นายวเิชียร   กิ่งมนตรี      (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3977)
ได้รับอนมุตัิจากคะแนนเสียงข้างมากของท่ีประชมุผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ ตัง้แตปี่ 2558 รวม 3 ปี แตย่งัไมเ่คยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาก่อน

ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ท าการ
ตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักล่าวข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ 
ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ ส 
เอบีเอเอส จ ากัด แทนได้ โดยผู้ มีรายนามข้างต้นเป็นผู้สอบบญัชีท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้
บริษัทท่ีเป็นส านกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไมมี่ความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้ น
รายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว  

คณุชศูกัดิ ์ดเิรกวฒันชยั ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามต่างๆ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธาน 
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร 

เม่ือไมมี่ข้อซกัถามใดเพิม่เตมิ ผมขอเสนอให้ท่ีประชมุพจิารณาอนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2561 

โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้อนุมตัิแต่งตัง้ นายพงทวี รัตนะโกเศศ และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์  เพิ่มพนูวฒันาสขุ และ/หรือ นาย
วเิชียร  กิ่งมนตรี แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

มตท่ีิประชมุ จ านวนเสียง คดิเป็นร้อยละของเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 201,066,712 99.9958 
ไมเ่ห็นด้วย 600 0.0003 
งดออกเสียง 7,787 0.0039 
บตัรเสีย 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง 
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วาระที่ 8.2  ขออนุมัตค่ิาตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 3,340,000 
บาท (สามล้านสามแสนส่ีหม่ืนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอตัราเดียวกบัปี 2560 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเห็นควรว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวสมเหตุสมผลและเทียบเคียงได้กับ
บริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์ 

โดยข้อมลูเปรียบเทียบคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีในปีท่ีผา่นมาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดงันี ้

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ปี 2561 

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

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

 นอกจากนี ้บริษัทท่ีเป็นส านกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอนัน้ ไมมี่ความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัทฯ/
ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

คณุชศูกัดิ ์ดเิรกวฒันชยั ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามต่างๆ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธาน 
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร 

เม่ือไมมี่ข้อซกัถามใดเพิม่เตมิ ผมขอเสนอให้ท่ีประชมุพจิารณาอนมุตัิค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2561 เป็นจ านวน
เงิน 3,340,000 บาท (สามล้านสามแสนส่ีหม่ืนบาทถ้วน)  

โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้อนมุตัิค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 3,340,000 บาท ตามท่ีเสนอข้างต้น 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี  ้

มตท่ีิประชมุ จ านวนเสียง คดิเป็นร้อยละของเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 201,074,199 99.9996 
ไมเ่ห็นด้วย 600 0.0003 
งดออกเสียง 300 0.0001 
บตัรเสีย 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง 
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วาระที่  9  พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบอย่างละเอียด  โดยเทียบเคียงได้กบับริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ด้วยกนั และเพ่ือให้มีความโปร่งใสตาม
หลกับรรษัทภิบาล การจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการชดุตา่งๆ ควรให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตั ิ  

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึน้เน่ืองจากการขยายตวัและความหลากหลาย
ทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจบุนัแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพจิารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและก ากับดแูลกิจการ  คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน และคณะท่ีปรึกษาฯ ทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและผลประโยชน์อ่ืนใด ประจ าปี 2561 เป็นต้นไป จนกวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
จะมีมตเิปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน โดยในปี 2560 ท่ีผา่นมา บริษัทฯ มีคา่ตอบแทนกรรมการทัง้สิน้จ านวน 1,285,533 บาท 

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 ท่านละ 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 ท่านละ 6,000 บาท/ครัง้ 6,000 บาท/ครัง้ 6,000 บาท/ครัง้

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและก ากับดูแลกิจการ
- 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. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
- 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* 

ค่าบ าเหน็จประจ าปีกรรมการ 
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 ท่านละ 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี 
4. กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี 
ผลประโยชน์อ่ืนใด ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ 

*ยกเว้น กรรมการ และอ่ืนๆท่ีเป็นพนกังานหรือผู้บริหารท่ีได้รับคา่ตอบแทนประจ า

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ 
และผู้บริหาร ดงันี ้

1) คุณสุมนฑา วัฒนสินธ์ุ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า:  ใน 1 ปี มีการก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทก่ีครัง้
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คุณสมบัต ิอนันตรัมพร ชีแ้จงว่า  ใน 1 ปี จะจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 6 ครัง้/ปี 
คุณสุมนฑา วัฒนสินธ์ุ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง แนะน าว่า :  ควรระบจุ านวนครัง้ในการประชมุ และวงเงินของ

คา่ตอบแทนกรรมการด้วย 
คุณสมบัต ิอนันตรัมพร ชีแ้จงว่า  ผมขอรับไว้พจิารณาและระบุในครัง้ตอ่ไป  
เม่ือไมมี่ผู้ ใดซกัถามเพิม่เตมิ ผมขอเสนอให้ท่ีประชมุพจิารณาอนุมตักิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ให้มีผลใช้

บงัคบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เป็นต้นไป 

โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี ้ดงันี ้

มตท่ีิประชมุ จ านวนเสียง คดิเป็นร้อยละของเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 201,074,199 99.9996 
ไมเ่ห็นด้วย 600 0.0003 
งดออกเสียง 300 0.0001 
บตัรเสีย 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ สืบเน่ืองจากบริษัทฯ จ าเป็นต้องเข้าด าเนินการแก้ไขปัญหา กิจการร่วมค้า เอสจี แอนด์ 
อินเตอร์ลิง้ค์ ของโครงการพฒันาท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 1,000  ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

วัตถุประสงค์ เพ่ือใช้ช าระคืนเงินกู้ ยืม และ/หรือ ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท และ/หรือ ขยายธรุกิจใน
อนาคต 

ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ทกุประเภท/ทกุชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสทิธิหรือไมด้่อยสทิธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือ
คืนเงินต้นครัง้เดียวเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน มีประกนัหรือไมมี่ประกนั มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้ นกู้  
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ 

สกุลเงนิ เงินบาท และ/หรือเงินสกลุตา่งประเทศโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนในขณะท่ีมีการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว  

วงเงนิ มลูคา่รวมของหุ้นกู้  ณ ขณะใดขณะหนึ่งก าหนดไว้ไมเ่กิน 1,000 ล้านบาท หรือในสกลุเงินอ่ืน
ในอตัราท่ีเทียบเท่า [ในกรณีท่ีบริษัทได้ไถ่ถอน หรือช าระคืนหุ้นกู้ ท่ีได้ออกภายในวงเงินท่ีได้รับ
อนมุตัข้ิางต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิม่เตมิได้อีกภายในเง่ือนไข และวงเงินตามท่ี
ก าหนดไว้ท่ีนี]้ 

อายุของหุ้นกู้ ตามท่ีจะก าหนดในแต่ละคราว โดยขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้  

การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศตอ่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายในวงแคบไมเ่กิน 10 รายใน
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รอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุประเภทสถาบนัและ/หรือผู้ลงทนุ
รายใหญ่ทัง้หมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบง่เป็นการเสนอขายในครัง้เดียว หรือหลายครัง้ก็ได้ 

อัตราดอกเบีย้ ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้

การไถ่ถอนก่อน 
ก าหนด 

ผู้ถือหุ้นกู้  และ/หรือ บริษัท อาจมีหรือไมมี่สทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบั
เง่ือนไขในการออกหุ้นกู้ ในแต่ละคราว  

ทัง้นี ้รายละเอียดข้างต้นให้อยู่ภายใต้บงัคบัของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ 
ประกาศหรือกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีผลใช้บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละคราว 

อ านาจในการก าหนดรายละเอียดต่างๆ : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ [•] และ/หรือ บคุคลท่ีได้รับมอบหมาย 
มีอ านาจ ดงันี ้ 

1. ก าหนดรายละเอียดต่างๆท่ีเก่ียวข้องกบัหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงประเภท ช่ือ อตัราดอกเบีย้ อายกุารไถ่ถอน
ตลอดจนก าหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขายซึ่งรวมถึงแตไ่มจ่ ากัดเพียงราคา วธีิการ และระยะเวลา
เสนอขายและจดัสรร

2. แตง่ตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จดัจ าหน่ายหุ้นกู้  และ/หรือ สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออก
หุ้นกู้และ/หรือหุ้นกู้  และ/หรือ บคุคลอ่ืนใดในกรณีท่ีจะต้องมีการแตง่ตัง้ตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง หรือในกรณีอ่ืนใด
ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามท่ีเห็นควร

3. ตดิตอ่ เจรจา ลงนาม แก้ไข สญัญา และ/หรือเอกสารตา่งๆ รวมถึงติดตอ่ ให้ข้อมลู ย่ืนเอกสารหลกัฐานกบั
ส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ตลอดจนด าเนินการอ่ืนใดท่ี
เก่ียวข้องหรือจ าเป็นตามท่ีเห็นควร

ทัง้นี  ้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีความจ าเป็นดังกล่าว อีกทัง้จ าเป็นต้องส ารองเงินทุน
หมนุเวียนของบริษัทฯ เพ่ือป้องกันเร่ืองสภาพคล่องทางการเงิน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น  พิจารณาและ
อนมุตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไมเ่กิน 1,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดท่ีน าเสนอข้างต้น 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามตา่งๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน คณะกรรมการ
บริษัทฯ และผู้บริหาร ดงันี ้

คุณสมบัต ิอนันตรัมพร ชีแ้จงว่า ผมขออนญุาตตอบค าถามของท่านผู้ถือหุ้น คือ คณุศริิพร  ศริิไพบลูย์ ผู้ ถือหุ้น ท่ีได้
ถามวา่ “ขอให้อธิบายถึงความจ าเป็นในการออกหุ้นกู้ ” โดยการรับงานโครงการดงักลา่ว เป็นรูปแบบ Consortium  ซึ่งการ
ด าเนินงานต้องรับผดิร่วมกนั ดงันัน้เม่ืออีกบริษัทฯ เกิดปัญหาขึน้ ทางบริษัทฯ จึงจ าเป็นต้องเข้าแก้ไขปัญหาเพ่ือไมใ่ห้ถกูแบลค็ลสิต์ 
(Blacklist) และเพ่ือให้งานโครงการดงักลา่วสามารถด าเนินการได้จบโครงการ 

1) คุณสุมนฑา วัฒนสินธ์ุ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า:  บริษัทฯ มีความช านาญเก่ียวกับระบบไฟฟ้า และ
สายสญัญาณ โดยไมมี่ความช านาญด้านงานโยธา ท่านมีความมัน่ใจอย่างไร 

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า งานโยธาเป็นงานท่ีบริษัทฯ ได้ด าเนินการอยู่แล้ว เช่น งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 
(Substation) ก็มีการสร้างอาคาร และงานสายสง่สญัญาณ (Transmission Line) ก็มีการก่อสร้างฐานเสาสง่สญัญาณ ซึ่งตอนท่ี
ได้รับงานจากการท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ (AOT) นัน้ ทาง หจก. สามประสิทธ์ิ ต้องการสดัส่วนงานท่ีมากกว่า จึงรับงานส่วน
โยธาไปด าเนินการ โดยทางบริษัทรับงานในสว่นของระบบไฟฟา้ จึงขอให้ท่านมัน่ใจได้วา่ ทางบริษัทสามารถท างานดงักลา่วได้ 
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คุณสุมนฑา วัฒนสินธ์ุ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า :  ทางการท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ(AOT) เห็นด้วย
กบัแนวทางการแก้ปัญหาหรือไม่ 

คุณสมบัต ิอนันตรัมพร ชีแ้จงว่า  ทางการท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ(AOT) เห็นด้วยและสนบัสนนุแนวทางดงักลา่ว 
คุณสุมนฑา วัฒนสินธ์ุ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า :  ทางการท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ(AOT) ต้องให้

ทางบริษัทย่ืนเอกสารใบอนญุาตการประกอบวชิาชีพโยธาหรือไม่ 
คุณสมบัต ิอนันตรัมพร ชีแ้จงว่า  ในสว่นของบริษัทฯ เรามีทัง้วศิวกรโยธา วศิวกรไฟฟา้ วศิวกรเคร่ืองกล ซึ่งครบถ้วน

อยู่แล้ว 
คุณสุมนฑา วัฒนสินธ์ุ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า :  ตอนประมลูงาน ใช้ใบอนญุาตของ หจก. สามประสทิธ์ิ

หรือไม ่
คุณสมบัต ิอนันตรัมพร ชีแ้จงว่า  ตอนประมลูงาน ใช้ผลงานในการเข้าประมลู ส่วนใบอนญุาตประกอบวชิาชีพจะใช้

ตอนควบคมุการท างาน 

เม่ือไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ผมขอเสนอให้ท่ีประชุมพจิารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 1,000 
ล้านบาท ตามรายละเอียดท่ีน าเสนอข้างต้น   

โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงสามในส่ีของจ านวนเสียงทั ง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมี
สทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้อนมุตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาทโดยมีคะแนนเสียงในวาระนี ้
ดงันี ้

มตท่ีิประชมุ จ านวนเสียง คดิเป็นร้อยละของเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 201,072,499 99.9987 
ไมเ่ห็นด้วย 600 0.0003 
งดออกเสียง 2,000 0.0010 
บตัรเสีย 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 11 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ ขอเรียนเชิญ ดร. ชลดิา อนนัตรัมพร น าเสนอกิจกรรม CSR ในปี 2560 ท่ีผา่นมา ตาม
สไลด์ดงัตอ่ไปนี ้
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คุณสมบัต ิอนันตรัมพร เรียนเชิญท่านธีรกลุ นิยม และท่านชศูกัดิ ์ดเิรกวฒันชยั แถลงตอ่ท่ีประชมุ 
คุณธีรกุล  นิยม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า  ผมมีความยินดีเป็นอย่างมากท่ีได้เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้นในครัง้นี ้ โดย

ผมได้รับต าแหน่งกรรมการเม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2561 ท่ีผา่นมา ซึ่งผมมีความเช่ือมัน่ในตวัของคณุสมบตั ิ อนนัตรัมพร และบริษัทฯ 
ในเร่ืองคณุธรรมและความซ่ือสตัย์ อีกทัง้ในเร่ืองของวสิยัทศัน์ท่ีกว้างไกล ผมขอสญัญาวา่ ผมจะท าหน้าท่ีกรรมการอย่างเต็ม
ความสามารถ 

คุณชูศักดิ์  ดเิรกวัฒนชัย ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า  จากเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ จนสง่ผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ 
ขาดทนุในปีก่อนนัน้ ทางคณะกรรมการได้ร่วมพจิารณาและเห็นวา่ สมควรเข้าไปแก้ไขปัญหา เพ่ือปอ้งกนัค่าปรับและช่ือเสียงของ
บริษัทฯ และสิง่ท่ียืนยนัความมีจรรยาบรรณและธรรมภิบาลของบริษัท และผู้บริหารนัน้ ในช่วงท่ีผา่นมา ทางบริษัทฯ ทราบอยู่แล้วว่า
เม่ือขา่วดงักล่าวเผยแพร่ออกไป ราคาหุ้นต้องลดลง แตผู่้บริหารและครอบครัวท่ีถือหุ้นอยู่ ไมมี่การขายหุ้นหรือโอนหุ้นแตอ่ย่างใด โดย
เหตกุารณ์ในครัง้นีถื้อวา่เป็นประสบการณ์ หรือบทเรียนท่ีทางบริษัทฯ ต้องเรียนรู้และแก้ไขให้ดีขึน้ ผมขอให้ผู้ถือหุ้นมัน่ใจว่าทาง
กรรมการจะดแูลผลประโยชน์ของท่านอย่างเตม็ท่ี 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและข้อซกัถามต่างๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธาน
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ดงันี ้

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า ผมขอตอบค าถาม” การรับรู้ผลขาดทนุ 13 ล้านบาท” จากข้อมลูหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินข้อ 15 หน้า 199 นัน้ มีผลขาดทนุ 13.68 ล้าน เป็นผลขาดทนุจากการท่ีบริษัทลกู (บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จ ากัด 
(มหาชน) ได้ร่วมลงทนุสร้างธรุกิจใหม ่ ช่ือ บริษัท เจเนซิส ดาต้าเซ็นเตอร์ จ ากดั (ถือหุ้น 33.33%) ซึ่งเป็นช่วงก่อสร้าง ยงัไมมี่รายได้ 
จึงท าให้เกิดผลขาดทนุดงักลา่ว 
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1) คุณประภัศร์พงษ์ นันทกิจพัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามดังนี:้
1.1)  ธรุกิจดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นธรุกิจของ ITEL มีความแตกตา่งอย่างไรกับ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ ากดั 
1.2)  จากงบการเงินของบริษัท มีเงินสดคงเหลือ 800-900 ล้านบาท ซึ่งฝากอยู่ในบญัชีออมทรัพย์ ซึ่งมีดอกเบีย้คอ่นข้าง

น้อย ทางบริษัทฯ ควรน าไปลงทนุท่ีมีผลตอบแทนมากขึน้ หรือมีเหตผุลอย่างไรในการส ารองเงินส่วนนีไ้ว้ 
1.3)  ในอตุสาหกรรมการให้บริการเช่าสายสญัญาณ (ธรุกิจ ITEL) ซึ่งมีคูแ่ขง่รายใหญ่มากกวา่ 2 รายขึน้ไป อยากทราบวา่

ตอนนี ้ITEL อยู่ใน Position ไหน และอีก 3-5 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร 

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชีแ้จงตามหัวข้อดังนี ้
1.1)  ส าหรับบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ ากัดนัน้ เป็นการรักษาช่ือไว้ ไมมี่การด าเนินการแตอ่ย่างไร สว่นธรุกิจ

ดาต้าเซ็นเตอร์ เป็นธรุกิจของ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 
1.2)  ตามนโยบายของบริษัท เรามุง่เน้นในงานท่ีเราถนัด คือ การจดัจ าหน่ายสายสญัญาณ การตดิตัง้ โดยเงินสดดงักลา่ว 

เกิดจากการสะสมจากอดีตท่ีผ่านมา ส าหรับการลงทนุตา่งๆ นัน้ ทางบริษัทฯ ขอศกึษาความเป็นไปได้ และความเส่ียงตา่ง ๆ และจะ
น ามาเสนอตอ่ไป 

1.3)  ITEL ท าธรุกิจ 2 สว่น คือ ธรุกิจเครือขา่ย และธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งท าธรุกิจแบบ B2B (Business to Business) 
โดยเน้นไปท่ีลกูค้าองค์กร ในธรุกิจผู้ให้บริการโทรคมนาคมท่ีสามารถให้บริการได้เหมือนกนั มีประมาณ 11 ราย ซึ่งเราสามารถ
ให้บริการได้ไมแ่ตกตา่งจาก AIS, TRUE, TOT, CAT, UAS ถดัมาก็เป็น ITEL 

สว่นแบง่การตลาด (Market share) อยู่ประมาณ 12% และมีแนวโน้มเพิม่ขึน้ (TRUE 24%, UAS 17%) โดยใน 3-5 ปี
ข้างหน้า เราตัง้เปา้หมายไว้ 17%  

2) คุณอิรารมย์  อนันต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอทราบเหตุผลว่า:  โครงการเน็ตชายขอบ ท าไมบริษัทร่วมมือกบั
AIS ไมร่่วมมือกบั TRUE 

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า  การร่วมมือกบัใครนัน้ เราต้องพจิารณาถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งการร่วมมือกบั 
AIS เป็นการซือ้ขาย, ตดิตอ่ (Deal) ท่ีดีกวา่  

3) คุณประภัศร์พงษ์ นันทกิจพัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่า: จากขา่วท่ีนายอีลอน มสัต์ สง่ดาวเทียมขึน้สู่
วงโคจรของโลก แล้วสร้างเป็นโครงขา่วดาวเทียมในปี 2024 นัน้ จะสง่ผลกระทบตอ่ Fiber Optic และอตุสาหกรรมนีห้รือไม ่

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า  ขอตอบตามความเห็นส่วนตวัดงันี ้ จากท่ีได้อ่านรีเสริชในอเมริกา ทางกเูกิล้ไฟเบอร์
ลงทนุลากสายไฟเบอร์ใต้น า้เช่ือมจากอเมริกามาถึงเอเชีย เพ่ือให้มัน่ใจว่าคนเอเชียใช้อินเตอร์เน็ตแล้วไมรู้่สกึวา่ช้า ดงันัน้ บริษัทท า
ธรุกิจไฟเบอร์ ผมเช่ือวา่ไฟเบอร์มีจดุแขง็มากกวา่ดาวเทียม คือ ทางด้านเทคนิค ดาวเทียมคือการกระทบของแสงและหน้าสมัผสั 
ดงันัน้ ดาวเทียมจะมีข้อจ ากดัตามขนาดหน้าสมัผสั ในขณะท่ีสายไฟเบอร์สามารถเปล่ียนอปุกรณ์ ก็จะมีความสามารถ (Capacity) 
มากขึน้ และไฟเบอร์มีต้นทนุท่ีถกูกวา่ แตท่ัง้นี ้ ในพืน้ท่ีห่างไกล การลากสายไฟเบอร์ไม่คุ้มต้นทนุ ก็สามารถใช้ดาวเทียม ซึ่งเป็นอีก
ทางเลือก ซึ่งในอนาคต ถ้าได้ท าการศกึษา จะเห็นภาพชดัเจนมากขึน้ 

4) คุณสุมนฑา วัฒนสินธ์ุ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า :  ทางบริษัทได้ส ารองก าไรสะสมไว้ครบ 10% แล้ว
หรือไม ่

คุณธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ ชีแ้จงว่า  ทางบริษัทได้กนัส ารองไว้ครบ 10% ตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว 

5) คุณนันพิชา จูงศิริวัฒน์  ผู้รับมอบฉันทะจาก บมจ. ฟิลลิป (ประเทศไทย) สอบถามว่า :  ตามท่ีคุณสมบัติ
อนันตรัมพร ได้กล่าวในสไลด์ว่า ธุรกิจ Distribution ก าลังขยายตลาดใหม่ ไม่ทราบว่า ตลาดดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่าตลาด
สายสญัญาณหรือไม ่และก าไรขัน้ต้นของผลติภณัฑ์นีจ้ะเท่าเดมิท่ี 20% หรือไม ่โดยบริษัทมีกลยทุธ์ทางการตลาดอย่างไร 
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ประจ าปี 2558

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า  ทางบริษัทได้ศึกษากรณีนีม้านานพอสมควร ปัจจุบนัเรามุง่เน้นตลาดกล้องวงจรปิด 
ซึ่งได้เปล่ียนจากเทคโนโลยีอนาล็อกมาเป็น IP ดงันัน้ ตวัส่งสญัญาณจึงถูกน ามาใช้ และผลิตภัณฑ์ของเรา รับประกนั 3 ปี ซึ่งส่วน
ใหญ่ แบรนด์อ่ืนๆ รับประกัน 1 ปี ท าให้เราได้เปรียบในการท าการตลาด ซึ่งได้ท าการเปิดตัวไปแล้วเม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2561 ท่ี
ผา่นมา ส าหรับลกูค้าจะเป็นลกูค้ากลุม่เดมิ ซึ่งเรามีลกูค้า Dealer อยู่ทั่วประเทศกวา่ 20,000 ราย ซึ่งผมมองว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจ
ท่ีด ี

6) คุณกิตติ์  บุญมาสุวราญ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตัวเอง แนะน าและสอบถามว่า: แผนท่ีบริษัทท่ีพิมพ์ในหน้าหลงัสดุของ
หนังสือเชิญประชุม ตัวหนังสือมีขนาดเลก็ อ่านไม่ชัดเจน อยากให้ทางบริษัทปรับปรุงแก้ไขด้วย และสอบถามเพิ่มเติมว่า โครงการ 
Smart Grid จะมีการประมลูเท่าไหร่ และจะสามารถเพิม่รายได้ให้บริษัทได้หรือไม่ 

คุณประสิทธ์ิชัย วีระยุทธวิไล  ชีแ้จงว่า  โครงการ Smart Grid เป็นโครงการท่ีจะเปล่ียนมิเตอร์จานหมุน เป็น
อิเลก็ทรอนิกส์ (Smart Meter) ซึ่งโครงการนีท้ัว่โลกก าลงัด าเนินการท าอยู่ ซึ่งในประเทศไทยก็มีโครงการน าร่องไปเม่ือเดือนธนัวาคม 
ทางบริษัทมองว่า เราเป็นผู้น าเสนอเทคโนโลยี ดังนัน้จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจในการปรับเปล่ียนน าระบบดิจิตอลมาใช้ในการ
บริหารงานของการไฟฟา้สว่นภมูภิาค และการไฟฟา้นครหลวง 

7) คุณอิรารมย์  อนันต์  ผู้ถือหุ้น มาด้วยตัวเอง สอบถามว่า  ขอเรียนถามทัง้ทาง ILINK และ ITEL ว่า ส าหรับ
โครงการ EEC (Eastern Economic Corridor) ทางบริษัทฯ จะเข้าร่วมประมลูงานหรือไม ่

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า  โครงการ EEC เป็นโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นการประมลูงานทัง้สิน้ ซึ่ง
ทางบริษัทเราก็ต้องพิจารณาทัง้ในเร่ืองคูแ่ข่งขนั และความสามารถของบริษัท โดยโครงการ EEC มีสว่นของ Digital Part ซึ่งเป็นการ
สร้างศนูย์ดจิิตอล ส าหรับรองรับ EEC ซึ่งทางบริษัทต้องท าการศกึษาวา่จะสามารถเข้าไปร่วมได้อย่างไร ซึ่งผมมองวา่ เป็นโอกาสทาง
ธรุกิจ และถ้ามีความคืบหน้าอย่างไร จะน าเสนอท่านในโอกาสตอ่ไป 

เม่ือไมมี่ข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ผมขอให้เจ้าหน้าท่ีบริษัทเก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนจากผู้ถือ
หุ้น และขอขอบคณุผู้ถือหุ้นทกุท่านท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุและให้ความเห็นตา่งๆ ด้วยดี โดยผมขอให้ค ามัน่วา่คณะกรรมการจะ
ดแูลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างดีท่ีสดุ และขอปิดประชมุ ณ เวลา 17.36 น. 

(นายสมบตัิ    อนนัตรัมพร) 
 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

(นางธญัญรัตน์ เทียมอดุมฤกษ์) 
เลขานกุารบริษัทและเลขานกุารท่ีประชมุ 
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  รายช่ือและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งใหม่ ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 

ข้อมูลกรรมการ 
ช่ือ – นามสกุล 
อาย ุ  
ต าแหน่งปัจจุบัน 

นายณัฐนัย  อนันตรัมพร 
32 ปี 
กรรมการ/รองกรรมการผ้จูดัการใหญ่  
(สายงานกลยทุธ์ และสายงานธรุกิจโทรคมนาคม)  
บริษัท อินเตอร์ลิ ้งค์ คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการผ้จูดัการ ดงันี ้

 บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จ ากดั (มหาชน)
 บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั
 บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ ากดั

การถือหุ้น ณ 29 ธ.ค. 2560   315,305  หุ้น 
การเปล่ียนแปลงระหว่างปี    194,482  หุ้น 
ณ 28 ธ.ค. 2561   509,787  หุ้น 

สัดส่วนการถือหุ้น 0.094 % 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร 

 เป็นบตุร:   นายสมบตั ิ อนนัตรัมพร   ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ และ
  ดร. ชลดิา   อนนัตรัมพร   กรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 เป็นพ่ีชาย:  นางสาววริษา  อนนัตรัมพร
 ผู้จดัการทัว่ไป  : บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน)
 กรรมการ : บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก 21 พฤศจิกายน 2555 

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง 
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่

ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

0.094 % ไมมี่ บตุร:   นายสมบตั ิ อนนัตรัมพร  และ 
         ดร. ชลดิา   อนนัตรัมพร   
พ่ีชาย:  นางสาววริษา  อนนัตรัมพร 

ประวัตกิารศกึษา/อบรม 
วุฒกิารศกึษา สาขาวชิา สถาบัน 
ปริญญาโท Financial Economics Boston University สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประกาศนียบตัร Directors Accreditation Program  (DAP) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประกาศนียบตัร SCB Young Entrepreneur Program รุ่น 12 ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ประกาศนียบตัร ผู้น ายคุใหมใ่นระบบ ประชาธิปไตย รุ่นท่ี 3 สถาบนัพระปกเกล้า 
ประกาศนียบตัร Project Manager Boston University สหรัฐอเมริกา 

รายช่ือและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งใหม่ ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 
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ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

ม.ค. 2561 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
(สายงานกลยทุธ์ และสายงานธรุกิจ
โทรคมนาคม) 

บริษัท  อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่  จ ากดั   (มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท  อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่  จ ากดั   (มหาชน) 
ก.ค. 2559- ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท  อินเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการผู้จดัการ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 
2556 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ ากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม 
เอ ไอ 

ด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการผู้จดัการ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 

ด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 
ก.ค. 2559- ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท  อินเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ ากดั 

สรุปจ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2561 ที่ผ่านมา ดังนี ้

การประชุม 
จ านวนครัง้ คิดเป็น

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ที่จัดการประชุม ที่เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการบริษัท 6 6 100 

สามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 1 1 100 

กรรมการไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธรุกิจกบับริษัท 

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ:  21 พฤศจิกายน 2555 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ:  6 ปี 
จ านวนวาระและจ านวนปีท่ีกรรมการด ารงต าแหน่ง จ านวน 2 วาระ จากจ านวนปีทัง้หมด 6 ปี ได้แก่ 

วาระท่ี 1 ตัง้แตว่นัท่ี 21 พฤศจิกายน 2556 ถึง 27 เมษายน 2559 
วาระท่ี 2 ตัง้แตว่นัท่ี 27 เมษายน 2559 ถึง 24 เมษายน 2562 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา   :  ไมมี่  

รายช่ือและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งใหม่ ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 
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  รายช่ือและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งใหม่ ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 

ข้อมูลกรรมการ 
ช่ือ – นามสกุล 
อาย ุ  
ต าแหน่งปัจจุบัน 

พลเรือเอกอภวัิฒน์  ศรีวรรธนะ 
67 ปี 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง/ 
สัดส่วนการถือหุ้น ไมมี่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร     ไมมี่ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก  11 สงิหาคม 2560 

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง 
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และ

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ 

ประวัตกิารศกึษา/อบรม 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน 
ปริญญาตรี หลกัสตูรวิทยาศาสตร์บณัฑิต โรงเรียนนายเรือ 
ปริญญาบตัร  หลกัสตูรวิทยาลยัการทพัเรือ   กองทพัเรือ 
ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ. 2548) วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
ปริญญาบตัร หลกัสตูรการบริหารจดัการด้านความมัน่คงชัน้สงู (มส. 2) สมาคมวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท. 19) สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 
ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการบริหารงานพฒันาเมือง 

(มหานคร รุ่น 4) 
มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 

ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน  (วพน. 7) สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
ประกาศนียบตัร Directors Accreditation Program  (DAP) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 197/2014 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประกาศนียบตัร Role of the Chairman Program:RCP รุ่น 36/2015 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประกาศนียบตัร Advanced Audit Committee Program:  AACP รุ่น

19/2015 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 
ส.ค. 2560 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ก.พ. 2561- ปัจจุบนั  ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ส.ค. 2560 – ส.ค. 2561 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ส.ค. 2560 – ก.พ. 2561 กรรมการบริหารความเส่ียงและก ากบัดแูลกิจการ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ส.ค. 2560 – ปัจจุบนั กรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เม.ย. 2556 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากดั (มหาชน) 

รายช่ือและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งใหม่ ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 
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  รายช่ือและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งใหม่ ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 

ด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 
เม.ย. 2556 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากดั (มหาชน) 

ด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ไมมี่ – 

สรุปจ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2561 ที่ผ่านมา ดังนี ้

การประชุม 
จ านวนครัง้ คิดเป็นสัดส่วน 

(ร้อยละ) ที่จัดการประชุม ที่เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการบริษัท 6 6 100 

คณะกรรมการตรวจสอบ 6 6 100 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 4 4 100 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 2 1 100 

สามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 1 1 100 

หมายเหต:ุ ตามมตท่ีิประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 10 สงิหาคม 2561 ได้มีมตเิป็นเอกฉันท์ แตง่ตัง้และ
เปล่ียนแปลงกรรมการ ในคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ  สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน จ านวน  1 ท่าน จากเดมิคือ พลเรือเอก
อภิวฒัน์  ศรีวรรธนะ  เปล่ียนเป็น นายธีรกลุ  นิยม  

กรรมการไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือ
มีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธรุกิจกบับริษัท 

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนีกั้บบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิตบิุคคลที่มีความขัดแย้งใน
ปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า
2. ไมเ่ป็นผู้ ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)
3. ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  :   11 สงิหาคม 2560 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ  :  2  ปี 

จ านวนวาระและจ านวนปีท่ีกรรมการด ารงต าแหน่ง จ านวน 1 วาระ จากจ านวนปีทัง้หมด 2 ปี ได้แก่ 
วาระท่ี 1 ตัง้แตว่นัท่ี   11 สงิหาคม 2560 ถึง 24 เมษายน 2562 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา   :  ไมมี่ 

รายช่ือและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งใหม่ ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 
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ข้อมูลกรรมการ 

ช่ือ – นามสกุล 

อาย ุ  
ต าแหน่งปัจจุบัน 

นางธัญญรัตน์ เรืองบณัฑติ 
44 ปี 

กรรมการ / รองกรรมการผ้จูดัการใหญ่ (สายงานสนับสนนุธรุกิจ 

ของกลุม่ฯ) และเลขานกุารบริษัท/ กรรมการบริหารความเส่ียง 
สัดส่วนการถือหุ้น ไมมี่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร     ไมมี่ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก  18 มีนาคม 2547 

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

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง 
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และ

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ 

ประวัตกิารศกึษา/อบรม 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน 

ปริญญาโท บญัชีการเงิน  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปริญญาตรี  สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

หลกัสตูรผู้ตรวจสอบบญัชีภาษีอากรส านกังาน
ธรรมนิติ 

ส านกังานธรรมนิติ 

ประกาศนียบตัร Directors Accreditation Program  (DAP) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประกาศนียบตัร Company Secretary Program (CSP) 

รุ่น 29/2009 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประกาศนียบตัร Effective Minute Talking (EMT) รุ่น 35/2016 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประกาศนียบตัร หลกัสตูรเทคนิคการวเิคราะห์และบริหารความ

เส่ียงโครงการลงทนุเพ่ือสร้างมลูคา่เพิม่ของ
กิจการอย่างยัง่ยืน (SFLP)    

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- สมัมนาเคร่ืองมือทางการเงิน สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถัมภ์ 
ประกาศนียบตัร อบรม TFRS ใหมท่ี่ต้องรู้ NYC Management 
ประกาศนียบตัร อบรม TFRS15 PWC 
ประกาศนียบตัร อบรม TFRS 15 รายได้จากสญัญาท่ีท ากบั

ลกูค้า (หลกัการและมาตรฐานทางบญัชี) 
NYC Management 

รายช่ือและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งใหม่ ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 

- 57 -



  รายช่ือและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งใหม่ ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 
2548 -  ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ส.ค. 2561 – ปัจจบุนั   กรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ส.ค. 2560 – ส.ค. 2561   กรรมการบริหารความเส่ียงและก ากบัดแูล

กิจการ 
บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ม.ค. 2561 – ปัจจบุนั   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
 (สายงานสนบัสนนุธรุกิจของกลุม่ฯ) และ
เลขานกุารบริษัท 

บริษัท  อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั  (มหาชน) 

2558 - 2560   รองกรรมการผู้จดัการ  
 (สายงานสนบัสนนุธรุกิจ) และเลขานกุารบริษัท 

บริษัท  อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั  (มหาชน) 

2540 -  2554 ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี บริษัท  อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั  (มหาชน) 

2540 -  2554 ผู้จดัการแผนกบญัชี บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ โฮลดิง้ จ ากดั 
2540 -  ปัจจบุนั ผู้จดัท า / บญัชี   ห้างหุ้นสว่นจ ากดั เรืองบณัฑิต ปิโตรเลียม (1991) 

ด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไมมี่ 

ด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) ไมมี่ 

สรุปจ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2561 ที่ผ่านมา ดังนี ้

การประชุม 
จ านวนครัง้ คิดเป็น

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ที่จัดการประชุม ที่เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการบริษัท 6 6 100 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 4 4 100 

สามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 1 1 100 

หมายเหต:ุ นางธญัญรัตน์  เรืองบณัฑิต  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ  สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  ซึ่งได้ 

เข้าร่วมประชมุ จ านวน  2 ครัง้

กรรมการไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธรุกิจกบับริษัท 
วนัท่ีได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ  :          18 มีนาคม 2547 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ  :  15 ปี 
จ านวนวาระและจ านวนปีท่ีกรรมการด ารงต าแหน่ง จ านวน 5 วาระ จากจ านวนปีทั�งหมด 15 ปี ได้แก่ 

รายช่ือและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งใหม่ ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 
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วาระท่ี 1 ตั�งแต่วนัท่ี 18 มีนาคม   2547  ถงึ   3  เมษายน 2550 
วาระท่ี 2 ตั�งแต่วนัท่ี   3 เมษายน  2550  ถงึ   2  เมษายน 2553 
วาระท่ี 3 ตั�งแต่วนัท่ี   2 เมษายน  2553  ถงึ 25  เมษายน 2556 
วาระท่ี 4 ตั�งแต่วนัท่ี 25 เมษายน  2556  ถงึ 27  เมษายน 2559 
วาระที� 5 ต�ังแตว่ันที� 27 เมษายน  2559  ถึง 24  เมษายน 2562 

ประวตักิารท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา   :  ไม่มี 



 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

ข้อบังคับบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวดที่ 4   คณะกรรมการ 

ข้อ 17. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก  โดยให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนน
เสียงเลือกบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทีละคน  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสดุตามล าดบัลงมาเป็น         
ผู้ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้  ในล าดบัถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิม่ขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

ข้อ 18. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะ
ออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่งกรรมการท่ีออกตามวาระ
นัน้อาจถกูเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหมก่็ได้ 

หมวดที่ 5   การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนัสิน้สดุรอบปี
บญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแล้วให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผู้ ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 
ของจ านวนหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด ได้เข้าช่ือกันท าหนงัสือโดยระบุเหตผุลและวตัถปุระสงค์ในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้
โดยชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นร้องขอคณะกรรมการ   
ต้องจดัประชมุภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ถือหุ้น 

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชมุและเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรและจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นทราบไม่น้อยกวา่ 7 วนั 
ก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวนัประชุมติดต่อกัน  3 กันก่อนวนัประชุมไม่
น้อยกวา่ 3 วนั 

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
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 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ก าหนด วนั เวลา และสถานท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ่งสถานท่ีท่ีจะ
ใช้เป็นท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ต้องอยู่ในท้องท่ีอันเป็นท่ีตัง้ของส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา หรือจังหวดัใกล้ เคียง
กบัท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่และส านกังานสาขา หรือจงัหวดัอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการเห็นวา่เหมาะสม 

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกวา่ 25 คน และต้องมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดหรือมีผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น 
(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชมุผู้ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ หากวา่การประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุม
เป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้มิใช่ เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นร้องขอให้คณะกรรมการนัด
ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลังนี ้          
ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือ
มอบฉนัทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 

หนังสือมอบฉันทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานก าหนด ณ ท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้า
ประชมุ 

ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิม่ขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชมุและ
มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั 
(ง) การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธรุกิจของบริษัท หรือ 
(จ) การรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
(ฉ) การแก้ไขเพิม่เตมิหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
(ช) การเพิม่หรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  
(ฌ)  การควบหรือเลกิบริษัท 

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
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ข้อ 38.  กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท า มีดงันี ้
(1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พจิารณาและอนมุตังิบดลุ 
(3) พจิารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตรวจสอบบญัชี 
(6) กิจการอ่ืนๆ 

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
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การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

วาระทั่วไป 
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้ น ซึ่งผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบ

ฉนัทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไมส่ามารถแบง่การ

ออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น (เว้นแตเ่ป็นการออกเสียงของ Custodian)

2. ในกรณีมอบฉนัทะ

2.1 ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้ การลงคะแนน

เสียงของผู้ รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่

ถกูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉนัทะ หรือระบุ

ไว้ไมช่ัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ 

รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิม่เตมิข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนน

แทนได้ตามท่ีเห็นสมควร 

วาระเลือกตัง้กรรมการ 

ส าหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะมี

คะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งเสียงตอ่หนึ่งหุ้น และมีวธีิการออกเสียงลงคะแนนเป็น 2 กรณี ดงันี ้

1. กรณีท่ีบุคคลผู้ ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการมีจ านวนไม่เกินกว่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีได้ในการเลือกตัง้ครัง้นัน้

ให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ

2. กรณีท่ีบคุคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการมีจ านวนเกินกวา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีได้ในการเลือกตัง้ครัง้นัน้ ให้

ใช้วธีิการลงคะแนนเสียงโดยผู้ถือหุ้นมีสทิธิเลือกตัง้กรรมการไมเ่กินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีได้ในการเลือกตัง้ครัง้นัน้ 

และให้เลือกเป็นรายบคุคล ทัง้นีใ้ห้บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ

ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีให้ประธานในท่ี

ประชมุลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด

วธีิปฎิบัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวธีิการลงคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ โดยมีแนวทาง ดงันี  ้

1. ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพจิารณาลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็น

จากท่ีประชมุวา่ผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
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2. เม่ือประธานท่ีประชุมสอบถามความเห็น ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะชมืูอขึน้ (เว้นแตก่รณีท่ีเป็นการลงคะแนนลบั)

โดยให้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแตเ่ป็นการออก

เสียงของ Custodian ท่ีในหนงัสือมอบฉนัทะก าหนดให้แบง่แยกคะแนนเสียงได้)

มตขิองที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี ้

 กรณีปกต ิให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงเป็นมติของท่ีประชมุ

 กรณีอ่ืนๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกติ มตขิองท่ีประชุมจะเป็นไปตามท่ีกฎหมาย

หรือข้อบงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในท่ีประชมุจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้ นในท่ีประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระ

ดงักลา่ว

1. หากคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงเพิม่ขึน้อีกหนึ่งเสียงตา่งหากเป็นเสียงชีข้าด

2. ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนัน้ และ

ประธานท่ีประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ออกนอกท่ีประชมุชั่วคราวก็ได้ เว้นแตเ่ป็นการออก

เสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตัง้กรรมการ

3. การลงคะแนนลบัอาจกระท าได้เม่ือมีผู้ถือหุ้นในท่ีประชมุอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้ลงคะแนน

ลบั โดยประธานท่ีประชุมจะเป็นผู้ก าหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบก่อนการออกเสียง

ลงคะแนนในวาระท่ีมีมตใิห้ลงคะแนนลบั

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชมุทราบก่อนเร่ิมวาระการประชมุ โดยบริษัทจะนบัคะแนนเสียง

แต่ละวาระจากการลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ท่ี

ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิน้การประชมุ 

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
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ข้อมูลกรรมการ 
ช่ือ – นามสกุล 
อาย ุ
ที่อยู่ 

นายชูศักดิ� ดเิรกวัฒนชัย
74 ปี 
บริษัท อินเตอร์ลิ ้งค์ คอมมวินิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

เลขท่ี 48 ซอยรุ่งเรือง  ถนนรัชดำภิเษก แขวงสำมเสนนอก 
เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310  

ต าแหน่งปัจจุบัน  กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / 
ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร สรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน / 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

สัดส่วนการถือหุ้น ไมมี่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร     ไมมี่ 

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพเิศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอ่ืนๆ  ไมมี่ 

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง 
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตร

ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 
ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ 

ประวัตกิารศกึษา/อบรม 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน 

ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (MBA) Northern Illinois University, USA 
ปริญญำตรี  เศรษฐศำสตร์บณัฑิต (หลกัสตูรภำษำองักฤษ) มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
ปริญญำบตัร Chartered Director Class (CDC) รุ่นท่ี 1 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
ประกำศนียบตัร Directors Accreditation Program  (DAP) สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
ประกำศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 24 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
ประกำศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
ประกำศนียบตัร  Finance for Non-Finance Director (FN) สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
ประกำศนียบตัร Directors Accreditation Program  (DAP) สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

2553 - ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
ส.ค. 2561 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร  สรรหำและ

ก ำหนดคำ่ตอบแทน 
บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

ส.ค. 2559 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
ส.ค. 2559 - ส.ค. 2561 ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

2558 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษำคณะกรรมกำร สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
2557 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษำประจ ำคณะกรรมำธิกำรเศรษฐกิจ 

กำรเงิน และกำรคลงั สภำนิติบญัญัติแห่งชำติ 
สภำนิติบญัญัติแห่งชำติ 

2553 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษำ หอกำรค้ำไทยรัสเซีย 
2552 – ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/

กรรมกำรสรรหำและคำ่ตอบแทน 
บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

2551 – ปัจจุบนั กรรมกำรท่ีปรึกษำ บริษัท กรีน เนเจอรัล โปรดกัส์ จ ำกดั 
2546 – ปัจจุบนั ผู้พิพำกษำสมทบ ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำง 

รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 
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ด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

2552 – ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรสรรหำและคำ่ตอบแทน 

บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

ด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)  ไมมี่ 

สรุปจ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2561 ที่ผ่านมา ดังนี ้

การประชุม 
จ านวนครั้ง คิดเป็นสัดส่วน 

(ร้อยละ) ที่จัดการประชุม ที่เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมกำรบริษัท 6 6 100 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 6 6 100 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 4 4 100 
คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร สรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 2 2 100 
สำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 1 1 100 

กรรมกำรไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์
หรือมีสภำพเป็นกำรแขง่ขนัทำงธรุกิจกบับริษัท 

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

1. ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำน พนกังำน ลกูจ้ำง หรือท่ีปรึกษำท่ีได้รับเงินเดือนประจ ำ
2. ไมเ่ป็นผู้ ให้บริกำรทำงวชิำชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษำกฎหมำย)
3. ไมมี่ควำมสมัพนัธ์ทำงธรุกิจท่ีมีนยัส ำคญั อนัอำจมีผลท ำให้ไมส่ำมำรถท ำหน้ำท่ีได้อย่ำงเป็นอิสระ

ทัง้นี ้คณุชศูกัดิ ์ดเิรกวฒันชยั ไมมี่สว่นได้เสียพิเศษท่ีแตกตำ่งจำกกรรมกำรคนอ่ืนๆ ในทกุวำระท่ีเสนอ ในกำรประชมุ
สำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ครัง้นี ้

คุณชูศักดิ์  ดเิรกวัฒนชัย  มีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญด้านบัญชีและการเงนิ 

วนัท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร  :  2 เมษำยน 2553 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  :  9  ปี 

หมำยเหต:ุ คณุชศูกัดิ ์ดเิรกวฒันชัย ได้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระครบ 9 ปี ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้พิจำรณำ
แล้วเห็นว่ำนำยชศูกัดิ ์ ดเิรกวฒันชยั เป็นผู้ ท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ในธรุกิจของบริษัทฯ และให้ข้อเสนอแนะท่ี
เป็นประโยชน์ตอ่องค์กรมำอย่ำงตอ่เน่ือง จึงได้น ำเสนอในท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2561 
ท่ีผำ่นมำ และท่ีประชมุได้มีมติอนุมตัิแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรใหมใ่นต ำแหน่งกรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ด้วย
คะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชมุ 
จ ำนวนวำระและจ ำนวนปีท่ีกรรมกำรด ำรงต ำแหน่ง จ ำนวน 4 วำระ จำกจ ำนวนปีทัง้หมด 9 ปี ได้แก่ 

วาระท่ี 1 ตั �งแตว่นัท่ี  2 เมษายน 2553 ถงึ 19 เมษายน 2555 
วาระท่ี 2 ตั �งแตว่นัท่ี 19 เมษายน 2555 ถงึ 29 เมษายน 2558 
วาระท่ี 3 ตั �งแตว่นัท่ี 29 เมษายน 2558 ถงึ 25 เมษายน 2561 
วาระท่ี 4 ตั�งแตว่นัท่ี 25 เมษายน 2561 ถงึ 24 เมษายน 2562 

ประวตักิำรท ำผดิกฎหมำยในระยะ 10 ปีท่ีผำ่นมำ   :  ไมมี่ 

รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 
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 นิยามกรรมการอสิระของบริษัท สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ ข้อก าหนดท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทนุตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

และหน่วยงานก ากบัดแูลตา่งๆ ดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วมและนิตบิคุคล

ท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้เก่ียวข้องด้วย

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผู้ มีอ านาจควบคมุ

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนัหรือนิตบิคุคลท่ีอาจความมีความขดัแย้ง เว้นแตไ่ด้พ้น

จากลกัษณะดงักลา่วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับแตง่ตัง้

3. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกันหรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง ในลกัษณะท่ีอาจขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทัง้ ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลกัษณะดงักลา่วไม่

น้อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้

4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกันหรือนิติบุคคลท่ี

อาจมีความขดัแย้ง และไมเ่ป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ อิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จดัการของส านัก

งานสอบบญัชีซึ่งมีสอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิตบิุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งสงักัดอยู่

เว้นแตไ่ด้พ้นจากลกัษณะดงักลา่วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการท่ีเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน

ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ให้บริการทางวชิาชีพ  เป็นนิติบคุคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่กรรมการ

อิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้ ให้บริการทางวชิาชีพนัน้ด้วย เว้นแตไ่ด้พ้นจากลกัษณะดงักลา่วไมน้่อยกวา่ 2 ปี

ก่อน ได้รับการแตง่ตัง้

6. ไม่มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้องและบุตรรวมทัง้คู่สมรสของบุตร ผู้บริหารผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้ มี

อ านาจควบคมุหรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้เพ่ือเป็นตวัแทนกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้เก่ียวข้องกับ

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

8. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ

9. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจเร่ืองการด าเนินงานกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง

10. ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทในกลุม่ (เฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน)

11. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีฐานะกรรมการตรวจสอบโดยมีการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคน

ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอเพ่ือท าหน้าท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้

นิยามกรรมการอสิระของบริษัท สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
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 หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดง
ก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

ผู้เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีก้่อนเข้าร่วมประชมุ(แล้วแตก่รณี) 

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง: ให้แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยงัไม่

หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน  ใบขบัข่ี  หรือหนงัสือเดนิทาง 

     1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

   (ก)   หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือ

ผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

  (ข)   ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลง

ลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

  (ค)   เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิตบุิคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง

(ก)   เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

(ข)   ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล และมี

ข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทน ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิตบิคุคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

     2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

(ก)   หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือ

ผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ข)   ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคลพร้อม

ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิตบิคุคล ซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจ

กระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

(ค)   เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาตไิทยหรือเป็นนิตบุิคคลที่จดัตัง้ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ

     ให้น าความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมกบัผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชมุ ซึ่งมไิด้มีสญัชาตไิทย หรือซึ่งเป็นนิติ

บคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัดงัตอ่ไปนี ้

หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดง
ก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 
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 หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดง
ก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

(ก)   หนงัสือรับรองการเป็นนิตบิคุคลนัน้ อาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยสว่นราชการของประเทศท่ีนิตบิคุคลนัน้อยู่ หรือโดย

เจ้าหน้าท่ีของนิตบิคุคลนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิตบิคุคล ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติ

บคุคลและเง่ือนไขหรือข้อจากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ 

(ข)   เอกสารท่ีมไิด้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิตบิคุคล

นัน้ รับรองความถกูต้องของค าแปล 

4. ขัน้ตอนในการมอบฉันทะ

(ก)   ผู้ ถือหุ้นท่ีจะต้องลงลายมือช่ือในแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ ในช่องผู้มอบฉนัทะ และให้ผู้ รับมอบฉนัทะลงนามใน

ช่องผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาทให้เรียบร้อย 

(ข)   แนบเอกสารตามท่ีระบุในข้อ 1, 2 และ3 ให้ครบถ้วน และน าสง่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทก่อนเข้าประชมุ 

(ค)   ในกรณีต้องการมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระโปรดระบช่ืุอ นายชศูกัดิ ์ ดเิรกวฒันชยั  ในหนงัสือมอบฉนัทะ ทัง้นี ้

ประวตักิรรมการอิสระปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 5. และน าสง่ท่ีบริษัทก่อนวนัประชมุหรืออย่างช้าก่อนเข้าประชมุ 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียน และย่ืนเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชมุได้ 
ตัง้แตเ่วลา 13.00 - 14.00 น. ของวนัพธุท่ี 24 เมษายน 2562 

หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดง
ก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. / Proxy (Form A) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy (Form A) 

เขียนที/่ Made at…………….…………………………………………….. 
วนัที/่Date……..เดือน/Month……………พ.ศ./Year……………………. 

(1) ข้าพเจ้า/ I/We…………………………………..……….………อาย/ุAge.....................ปี สญัชาติ/ Nationality……………………..……….
อยู่บ้านเลขที่/Reside at…………….……ถนน/ Street………..…………………………...…ต าบล/แขวง/Sub District……………………….….………….
อ าเภอ/เขต/District………………….……………….จงัหวดั/Province…………….……….………….…รหสัไปรษณีย/์Postal Code……………............... 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อนิเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่จ ากดั(มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม /Being a shareholder of Interlink 
Communication Public Company Limited, holding a total number of……………..……………..หุ้น/ shares 

(3) ขอมอบฉนัทะให้/ hereby appoint 
(1) ชื่อ/ Name………………………………………………..อาย/ุ Age……………….ปี/years  อยู่บ้านเลขที ่/ Reside at…………..…..….
ถนน/ Street…………………..………ต าบล/แขวง / Sub-District……………..…..…………อ าเภอ/เขต/District......................................... 
จงัหวดั /Province.……………………… รหสัไปรษณีย/์ Postal Code…………….……..……..หรือ/or 
(2) ชื่อ/ Name………………………………………………..อาย/ุ Age……………….ปี/years  อยู่บ้านเลขที ่/ Reside at…………..…..….
ถนน/ Street…………………..………ต าบล/แขวง / Sub-District……………..…..…………อ าเภอ/เขต/District......................................... 
จงัหวดั /Province.……………………… รหสัไปรษณีย์/ Postal Code…………….……..……..หรือ/or 

(3) ช่ือ/Name   นายชศูกัดิ์  ดเิรกวฒันชยั   Mr. Chusak Direkwattanachai   อาย/ุ Age  74  ปี / years
ที่อยู่/Address  48  อาคารอินเตอร์ลิ ้งค์  บริษัท อินเตอร์ลิ ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  ถนน/Street  รัชดาภิเษก  ต าบล/แขวง/Sub-
District   สามเสนนอก  อ าเภอ/เขต/District ห้วยขวาง  จงัหวดั/Province  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย/์ Postal Code 10310 ประเทศไทย 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 (ครัง้ที่ 16) 
ในวนัที่ 24 เมษายน 2562  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภมูิ ชัน้ 7 อาคารอินเตอร์ลิง้ค์ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 
48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่จะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย /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 2019 (No.16) on 24 April 
2019 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.   

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ /Any act(s) taken by the Proxy at the 
meeting shall be deemed to be taken by myself/ ourselves in every respect. 

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

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

หมายเหต/ุ Remarks 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้

ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. / Proxy (Form A) 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy (Form B) 

        เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ Shareholder Registration No. ……………………………….

เขียนที/่ Made at…………….……………………………………………… 
วนัที/่Date……..…..เดือน/Month……..…………พ.ศ./Year……………… 

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

District……………………….….………….อ าเภอ/เขต/District………………….……………….จงัหวดั/Province…………….……….………….…
รหสัไปรษณีย์/Postal Code……………............... 

(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อนิเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่จ ากดั(มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม /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 

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

(3)  ขอมอบฉนัทะให้/ hereby appoint 
(1)  ชื่อ/ Name………………………………………………..อาย/ุ Age……………….ปี/years  
อยู่บ้านเลขที ่/ Reside at…………..…..…ถนน/ Street…………………..………ต าบล/แขวง / Sub-District……………..…..…………
อ าเภอ/เขต/District................................จงัหวดั /Province.…………………… รหสัไปรษณีย์/ Postal Code…………….……..……..หรือ/or 
(2)  ชื่อ/ Name………………………………………………..อาย/ุ Age……………….ปี/years  
อยู่บ้านเลขที ่/ Reside at…………..…..…ถนน/ Street…………………..………ต าบล/แขวง / Sub-District……………..…..…………
อ าเภอ/เขต/District................................จงัหวดั /Province.…………………… รหสัไปรษณีย์/ Postal Code…………….……..……..หรือ/or 
(3) ช่ือ/Name   นายชศูกัดิ์  ดเิรกวฒันชยั   Mr. Chusak Direkwattanachai   อาย/ุ Age  74  ปี/ years
ที่อยู่/Address  48  อาคารอินเตอร์ลิ ้งค์  บริษัท อินเตอร์ลิ ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  ถนน/Street  รัชดาภิเษก  ต าบล/แขวง/Sub-
District   สามเสนนอก  อ าเภอ/เขต/District ห้วยขวาง  จงัหวดั/Province  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย/์ Postal Code 10310 ประเทศไทย 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 (ครัง้ที่ 16) 
ในวนัที่ 24 เมษายน 2562  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุแกรนด์สวุรรณภมูิ ชัน้ 7 อาคารอนิเตอร์ลิง้ค์ บริษัท อนิเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 
48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่จะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย /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 2019 (No.16) on 24 April 
2019 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 รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / 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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 

อากรแสตมป์
20 บาท 

Duty Stamp 
Baht 20 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
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□ วาระที่ 2 เร่ืองพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 (ครัง้ที่15) ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 25 เมษายน 2561
Agenda 2 To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2018 (No.15),
held on April 25, 2018.
□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / 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 เร่ืองพิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2561
 Agenda 3 To consider for acknowledgement of the Company’s Operation Result of the Year 2018. 
□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / 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 เร่ืองพิจารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบปี
บัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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 31 December 2018.
□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / 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 เร่ืองพิจารณาอนุมัตลิดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การลดทนุจดทะเบยีน 
Agenda 5 To consider and approve the decrease in the Company’s registered capital and approve the amendment of the 
Memorandum of Association, Clause No. 4 relating to the decrease in the Company’s registered capital. 

□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / 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 เร่ืองพิจารณาและอนุมัตจิัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2561
Agenda 6 To consider and approve the dividend payment Net Profit for the year ended 2018.
□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / 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 6.1 พิจารณาและจัดสรรก าไรสะสม ยังไม่จัดสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย
Agenda 6.1 To consider and allocate retained earnings which have not been allocated for legal reserve
□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider

and vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
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□ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our
objectives as follows:
□ เห็นด้วย/ Approve □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove □ งดออกเสียง/ Abstain

□ วาระที่ 6.2 พิจารณาและอนุมัตเิงินปันผล ประจ าปี 2561
Agenda 6.2 To consider the approval of the dividend payment for the year 2018
□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider

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

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

□ วาระที่ 7 เร่ืองพิจารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ และก าหนดอ านาจกรรมการ
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 รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / 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:
□ การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ / Appointment all proposed directors.
□ เห็นด้วย/ Approve □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove □ งดออกเสียง/ Abstain

□ วาระที่ 7.1 เร่ืองพิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ
Agenda 7.1 To consider the approval of the directors who are retired by rotation 
โดยมีรายชื่อกรรมการดงัต่อไปนี ้/ As the following director’s names: 
□ การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment individual director.

1. นายณฐันยั   อนนัตรัมพร (Mr. Nuttanai  Anuntarumporn)

ต าแหน่ง/Position:  กรรมการ/รองกรรมการผ้จูดัการใหญ่ (สายงานกลยทุธ์ และสายงานโทรคมนาคม)/กรรมการผ้จูดัการ บริษัท 

อินเตอร์ลิ ้งค์ เทเลคอม จ ากดั (มหาชน)/ Director/ Senior Executive Vice President of Strategic Development and 

Telecommunication/Director of Interlink Telecom Public Company Limited

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

2. พลเรือเอกอภิวฒัน์  ศรีวรรธนะ  (Admiral Apiwat Srivardhana)

ต าแหน่ง/Position:  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ Independent Director and 

Chairman of  Risk Management Committee

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

3. นางธัญญรัตน์ เรืองบณัฑิต1 (Mrs. Thanyarad Reungbandid 1)
ต าแหน่ง/Position:  กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานสนับสนนุธุรกิจของกลุ่มฯ)/กรรมการบริหารความเส่ียง และ
เลขานกุารบริษัท/ Director and Senior Executive Vice President of Business and Operations Support/ Risk Management
Committee and Company Secretary
หมายเหต:ุ 1กรรมการได้เปลี่ยนชื่อสกลุ จากเดิมคือ นางธัญญรัตน์ เทียมอดุมฤกษ์ เป็น นางธัญญรัตน์  เรืองบณัฑิต  ทัง้นีมีผล
ตัง้แต่วนัที่ 27 มกราคม 2562 /Remark: 1 Mrs. Thanyarad  Thiemudomlerk which is a director of the company has changed
the surname from Mrs. Thanyarad  Thiemudomlerk to Mrs. Thanyarad  Reungbandid, effective from 27 January 2019.
□ เห็นด้วย/ Approve □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove □ งดออกเสียง/ Abstain
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□ วาระที่ 7.2 เร่ืองพิจารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่ในต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย
Agenda 7.2 To consider the approval the appointment of the new Audit committee and sub-committee 

1. พลเรือเอกอภิวัฒน์  ศรีวรรธนะ  (Admiral Apiwat Srivardhana)
ต าแหน่ง/Position:  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/Independent Director and Audit 
Committee and Chairman of  Risk Management Committee 

□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / 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 เร่ืองก าหนดอ านาจกรรมการ
Agenda 7.3 To specify authority of the Board of Directors. 
□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / 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 เร่ืองพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562
Agenda 8 To consider the approval the appointment of auditors and determination the auditing fee for the Year 2019. 
□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / 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 เร่ืองขออนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2562
Agenda 8.1 To be appointed auditors of the Company for the year 2019. 

□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / 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 เร่ืองอนุมัตค่ิาสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2562
Agenda 8.2 To consider the approval the Company’s audit fee for year 2019. 

□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / 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 เร่ืองพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562
Agenda 9 To consider the approval the remuneration of directors for the Year 2019.
□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / 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:
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□ เห็นด้วย/ Approve □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove □ งดออกเสียง/ Abstain

□ วาระที่ 10 เร่ืองพิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 11 Other business (If any) 
□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / 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 รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้องและ
ไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น / 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา 
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถงึกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา 
และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / 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. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ  ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ / 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. 

ลงชื่อ/ Signed…………………………………………ผู้มอบฉนัทะ/ Appointer 

     (………………………………………...) 

ลงชื่อ/ Signed…………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 

    (………………………………………..) 

ลงชื่อ/ Signed…………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 

    (………………………………………...) 

ลงชื่อ/ Signed…………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 

    (………………………………………...) 

หมายเหต/ุ Remarks 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

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

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ
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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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attached Sheet to the Proxy Form B 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) / As a Proxy to act on behalf of the shareholder of 
Interlink Communication Public Company Limited 

ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัที่ 24 เมษายน 2562  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุแกรนด์สวุรรณภมูิ ชัน้ 7 อาคารอินเตอร์ลิง้ค์ 
บริษัท อนิเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่จะพงึเล่ือนไปในวนั 
เวลา และสถานที่อืน่ด้วย /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 2019 (No.16) on 24 April 2019 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.   

□ วาระที/่ Agenda……………เร่ือง/ Subject……………………………………………………………………………….
□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / 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

□ วาระที/่ Agenda……………เร่ือง/ Subject……………………………………………………………………………….
□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / 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

□ วาระที/่ Agenda…………………เร่ือง/Subject เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) / appointment of director (continued)
ชื่อกรรมการ / Name of Director ……………………………………………………………………. 

□ เห็นด้วย/ Approve □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove □ งดออกเสียง/ Abstain
ชื่อกรรมการ / Name of Director ……………………………………………………………………. 
□ เห็นด้วย/ Approve □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove □ งดออกเสียง/ Abstain
ชื่อกรรมการ / Name of Director ……………………………………………………………………. 
□ เห็นด้วย/ Approve □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove □ งดออกเสียง/ Abstain
ชื่อกรรมการ / Name of Director ……………………………………………………………………. 
□ เห็นด้วย/ Approve □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove □ งดออกเสียง/ Abstain

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

ลงชื่อ/ Signed…………………………………………ผู้มอบฉนัทะ/ Appointer 

     (………………………………………...) 

ลงชื่อ/ Signed…………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 

    (………………………………………..) 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Proxy (Form C) 

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Shareholder Registration No.………………………………………………………. 

เขียนที/่ Made at…………….…………………………………….… 
วนัที/่Date………..เดือน/Month……..………พ.ศ./Year……….… 

(1) ข้าพเจ้า/ I/We……………………………………….……………………สญัชาติ/Nationality…………………….…….อยู่บ้านเลขที่/ 
Reside at………………ถนน/ Street………..……………………....…ต าบล/แขวง/ Sub-District………………………….………….อ าเภอ/เขต/ 
District………………….จงัหวดั/Province…………….……….……รหสัไปรษณีย/์Postal Code…………………………………………... 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (As the Custodian of (Please specify the fund name / shareholder name) ให้กบั 
......................................................................................... ซึง่ถือเป็นถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จากดั (มหาชน) โดยถือหุ้น 
จ านวนทัง้สิน้รวม/ 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 

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

(2) ขอมอบฉนัทะให้/ hereby appoint 
(1) ชื่อ/ Name……………………………………….……………..อาย/ุ Age…………………….ปี/years   อยู่บ้านเลขที ่/ Reside 
at…………..…..…ถนน/ Street………………………..……..…….ต าบล/แขวง / Sub-District……….……..…..………….…….. 
อ าเภอ/เขต/District......................................................................จงัหวดั /Province.………………………………………….……
รหสัไปรษณีย์/ Postal Code…………….……..……..หรือ/or 
(2) ชื่อ/ Name……………………………………………….……..อาย/ุ Age…………………….ปี/years   อยู่บ้านเลขที ่/ Reside 
at…………..…..…ถนน/ Street………………….……..……..…….ต าบล/แขวง / Sub-District……………..…..….……….…….. 
อ าเภอ/เขต/District......................................................................จงัหวดั /Province.……………………………………………….
รหสัไปรษณีย์/ Postal Code…………….……..……..หรือ/or 

(3)  ชื่อ/Name   นายชศูกัดิ์  ดเิรกวฒันชยั   Mr. Chusak Direkwattanachai   อาย/ุAge  74  ปี/ years
ที่อยู่/Address  48 อาคารอินเตอร์ลิ ้งค์  บริษัท อนิเตอร์ลิ ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  ถนน/Street  รัชดาภิเษก  ต าบลแขวง/Sub-District   
สามเสนนอก  อ าเภอ/เขต/District ห้วยขวาง  จงัหวดั/Province  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย/์ Postal Code 10310 ประเทศไทย 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 (ครัง้ที่ 16) 
ในวนัที ่24 เมษายน 2562  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุแกรนด์สวุรรณภมูิ ชัน้ 7 อาคารอินเตอร์ลิง้ค ์บริษัท อนิเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) เลขที ่
48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่จะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อืน่ด้วย /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 2019 (No.16) 
on 24 April 2019 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: 

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

□ มอบฉนัทะบางส่วน คือ/ assign partial number of my/our shares and having the right to vote as follows;

□ หุ้นสามญั / Ordinary share………………………………หุ้น / shares และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ / having
the right to vote equal to..……………...……เสียง / share

□ หุ้นบุริมสิทธิ/ 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 รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / 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 รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / 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 เร่ืองพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 (ครัง้ที่15) ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 25 เมษายน2561
Agenda 2 To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2018 (No.15),
held on April 25, 2018. 
□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / 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 เร่ืองพิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2561
 Agenda 3 To consider for acknowledgement of the Company’s Operation Result of the Year 2018. 
□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / 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 เร่ืองพิจารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบปี
บัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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 31 December 2018. 
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□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / 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 เร่ืองพิจารณาอนุมัตลิดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การลดทนุจดทะเบยีน 
Agenda 5 To consider and approve the decrease in the Company’s registered capital and approve the amendment of the 
Memorandum of Association, Clause No. 4 relating to the decrease in the Company’s registered capital. 

□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / 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 เร่ืองพิจารณาและอนุมัตจิัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2561
Agenda 6 To consider and approve the dividend payment Net Profit for the year ended 2018. 
□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / 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 6.1 พิจารณาและจัดสรรก าไรสะสม ยังไม่จัดสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย
Agenda 6.1 To consider and allocate retained earnings which have not been allocated for legal reserve
□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider

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

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

□ วาระที่ 6.2 พิจารณาและอนุมัตเิงินปันผล ประจ าปี 2561
Agenda 6.2 To consider the approval of the dividend payment for the year 2018
□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider

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

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

□ วาระที่ 7 เร่ืองพิจารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ และก าหนดอ านาจกรรมการ
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 รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / 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:
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□ การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ / Appointment all proposed directors.
□ เห็นด้วย/ Approve □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove □ งดออกเสียง/ Abstain

□ วาระที่ 7.1 เร่ืองพิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ
Agenda 7.1 To consider the approval of the directors who are retired by rotation 
โดยมีรายชื่อกรรมการดงัต่อไปนี ้/ As the following director’s names: 

□ การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment individual director.
1. นายณฐันยั  อนนัตรัมพร  (Mr. Nuttanai  Anuntarumporn)

ต าแหน่ง/Position:  กรรมการ/รองกรรมการผ้จูดัการใหญ่ (สายงานกลยทุธ์ และสายงานโทรคมนาคม)/กรรมการผ้จูดัการ บริ
ษัท อินเตอร์ล ิ้งค์ เทเลคอม จ ากดั (มหาชน)/ Director/ Senior Executive Vice President of Strategic Development and T
elecommunication/Director of Interlink Telecom Public Company Limited

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

2. พลเรือเอกอภิวฒัน์  ศรีวรรธนะ  (Admiral Apiwat Srivardhana)

ต าแหน่ง/Position:  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ Independent Director and 

Chairman of  Risk Management Committee

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

3.  นางธญัญรัตน์ เรืองบณัฑิต1 (Mrs. Thanyarad Reungbandid 1)
ต าแหน่ง/Position:  กรรมการและรองกรรมการผ้จูดัการใหญ่ (สายงานสนับสนนุธุรกิจของกลุ่มฯ)/กรรมการบริหารความเส่ียง และ 

เลขานกุารบริษัท/ Director and Senior Executive Vice President of Business and Operations Support/ Risk Management
Committee and Company Secretary
หมายเหต:ุ 1กรรมการได้เปลี่ยนชื่อสกลุ จากเดิมคือ นางธัญญรัตน์ เทียมอดุมฤกษ์ เป็น นางธัญญรัตน์  เรืองบณัฑิต  ทั ้งนีมีผล
ตั ้งแต่วนัที่ 27 มกราคม 2562 /Remark: 1 Mrs. Thanyarad  Thiemudomlerk which is a director of the company has changed

the surname from Mrs. Thanyarad  Thiemudomlerk to Mrs. Thanyarad  Reungbandid, effective from 27 January 2019.
□ เห็นด้วย/ Approve □ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove □ งดออกเสียง/ Abstain

□ วาระที่ 7.2 เร่ืองพิจารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่ในต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย

Agenda 7.2 To consider the approval the appointment of the new Audit committee and sub-committee
1. พลเรือเอกอภิวฒัน์  ศรีวรรธนะ  (Admiral Apiwat Srivardhana)

ต าแหน่ง/Position:  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/Independent Director and Audit 
Committee and Chairman of  Risk Management Committee 

□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / 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 เร่ืองก าหนดอ านาจกรรมการ
Agenda 7.3 To specify authority of the Board of Directors. 
□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / 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 เร่ืองพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562
Agenda 8 To consider the approval the appointment of auditors and determination the auditing fee for the Year 2019. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
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 สิ่งที่ส่งมาด้วย 10หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / 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 เร่ืองขออนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562
Agenda 8.1 To be appointed auditors of the Company for the year 2019. 

□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / 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 เร่ืองอนุมัตค่ิาสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2562
Agenda 8.2 To consider the approval the Company’s audit fee for year 2019. 

□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / 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 เร่ืองพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562
Agenda 9 To consider the approval the remuneration of directors for the Year 2019. 
□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / 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 เร่ืองพิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 11 Other business (If any) 
□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / 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 รับมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกูต้องและไม่
ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น / 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณา หรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถงึกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลง
มติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ 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. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
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 สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ / 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. 

ลงชื่อ/ Signed…………………………………………ผู้มอบฉนัทะ/ Appointer 

     (………………………………………...) 

ลงชื่อ/ Signed…………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 

     (………………………………………...) 

ลงชื่อ/ Signed…………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 

     (………………………………………...) 

หมายเหต/ุ Remarks 
1. หนังสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน

(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. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนังสือมอบฉนัทะคอื / Evidences to be attached to the Proxy are:
(1)  หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉนัทะแทน

Letter of authorization from the shareholder to grant the custodian to proceed with the signing on the Proxy for the shareholder. 
(2)  หนังสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

A document confirming that the signor on the Proxy for the shareholder has been permitted to engage in the 
custodian business. 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้
ผู้ 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. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล / As per the agenda to appoint director, the

appointment can be made for all directors or for individual director. 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าตอ่

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. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

- 81 -



 สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attached Sheet to the Proxy Form C 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) / As a Proxy to act on behalf of the shareholder of 
Interlink Communication Public Company Limited 

ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัที่ 24 เมษายน 2562  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุแกรนด์สวุรรณภมูิ ชัน้ 7 อาคารอินเตอร์ลิง้ค์ 
บริษัท อนิเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่จะพงึเล่ือนไปในวนั 
เวลา และสถานที่อืน่ด้วย /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 2019 (No.16) on 24 April 2019 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.   

□ วาระที/่ Agenda……………เร่ือง/ Subject……………………………………………………………………………….
□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / 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

□ วาระที/่ Agenda……………เร่ือง/ Subject……………………………………………………………………………….
□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / 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

□ วาระที/่ Agenda……………เร่ือง/ Subject……………………………………………………………………………….

□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร / 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

□ วาระที/่ Agenda…………………เร่ือง/Subject เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) / appointment of director (continued)
ชื่อกรรมการ / Name of Director ……………………………………………… 
□ เห็นด้วย/ Approve………………………………………….….เสียง
□ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove……………………………………….เสียง
□ งดออกเสียง/ Abstain……………………………………….….เสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
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 สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

ชื่อกรรมการ / Name of Director ……………………………………………… 
□ เห็นด้วย/ Approve………………………………………….….เสียง
□ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove……………………………………….เสียง

□ งดออกเสียง/ Abstain……………………………………….….เสียง
ชื่อกรรมการ / Name of Director ……………………………………………… 
□ เห็นด้วย/ Approve………………………………………….….เสียง
□ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove……………………………………….เสียง
□ งดออกเสียง/ Abstain……………………………………….….เสียง
ชื่อกรรมการ / Name of Director ……………………………………………… 
□ เห็นด้วย/ Approve………………………………………….….เสียง
□ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove……………………………………….เสียง
□ งดออกเสียง/ Abstain……………………………………….….เสียง

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

ลงชื่อ/ Signed…………………………………………ผู้มอบฉนัทะ/ Appointer 

     (………………………………………...) 

ลงชื่อ/ Signed…………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 

    (………………………………………..) 

หมายเหต/ุ Remarks 
1. หนังสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน

(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. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนังสือมอบฉนัทะคอื / Evidences to be attached to the Proxy are:
(1)  หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉนัทะแทน

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

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

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้ 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. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล / As per the agenda to appoint director, the
appointment can be made for all directors or for individual director. 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าตอ่
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. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
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แบบตอบรับการขอรับรายงานประจ าปี 2561 (แบบรูปเล่ม) 

Annual Report of 2018 (Hard copy) Request Form 

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

ช่ือ -นามสกุล/ I/We............................................................................................................................................ 

ท่ีอยู่ในการจดัสง่/ Address ........................................................................................……………………..…….. 

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

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

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

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

รายงานประจ าปี ที่ท่านต้องการ / Annual Report as require 

1. รายงานประจ าปี (แบบรูปเลม่/Printed)

o ภาษาไทย (Thai version) จ านวน/ amount..............................เลม่/set 

หมายเหตุ  โปรดกรอกข้อมลูกรุณาสง่ใบตอบรับการขอรับรายงานประจ าปี 2561 มาท่ี / Please send the 
document as follows: 

หน่วยงานเลขานุการบริษัท 

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
48 อาคารอินเตอร์ลิง้ค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงสามแสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์  0-2666-1111 ตอ่ 291, 269    
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, 269   Fax. 0-2666-1193 
Email: t.thanyarad@interlink.co.th 
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