


วาระที่ 1 : เร่ืองแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ
วาระที่ 2 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 

(คร้ังท่ี 16) ซ่ึงประชุมเม่ือวนัพธุท่ี 24 เมษายน 2562
วาระที่ 3       : พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการ ประจ าปี 2562
วาระที ่4 : พิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จ ประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562
วาระที ่5 : พิจารณาและอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2562

พิจารณาและจดัสรรก าไรสะสม ยงัไม่จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย

วาระการประชุม



วาระที ่6 : รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
วาระที ่7   :  พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม
ก าหนดวาระ และก าหนดอ านาจกรรมการ

7.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออก
จาก ต าแหน่งตามวาระ

7.2 พิจารณาและแต่งตั้งกรรมการใหม่ในต าแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการชุดยอ่ย

7.3  ก าหนดอ านาจกรรมการ

วาระการประชุม



วาระที่ 8 :  พิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบ 
บญัชี ประจ าปี 2563
8.1  พิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทั

ยอ่ย ประจ าปี 2562
8.2 พิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และ

บริษทัยอ่ย ประจ าปี 2562
วาระที ่9   :  พิจารณาและอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563
วาระที่ 10 :  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี)

วาระการประชุม



1.   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี โปรดเกลา้พระราชทาน   ผา้ไตรเพื่อทอดกฐินให้ นายสมบติั อนนัตรัม
พร ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มบริษทั อินเตอร์ล้ิงค์
คอมมิวนิเคชั่น จ ากดั (มหาชน) เชิญไปทอดถวายยงัท่ีชุมนุมสงฆ์จ าพรรษา
ครบถ้วนไตรมาส ณ  วดัพฤกษะวันโชติการาม (หรือวดัหลวงพ่อหมอ)             
ต. ง้ิวราย อ. ตะพานหิน จ. พิจิตร (ซ่ึงคุณสมบติั อนนัตรัมพร เคยอุปสมบทและ
บรรพชาจ าพรรษาท่ีวดัแห่งน้ี)  ในวนัเสาร์ท่ี 2 พฤศจิกายน 2562 ท่ีผา่นมา โดย
ปัจจยัท าบุญกฐินคร้ังน้ีเพื่อสร้างศาลาสันติสุข เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีให้การศึกษา
พระภิกษุ สามเณร และใช้ประกอบศาสนกิจและเก้ือกูลกิจกรรมของชุมชน 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,753,763.25 บาท

วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งให้ทีป่ระชุมทรา 



วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งให้ทีป่ระชุมทรา  (ต่อ)



2. ขอต้อนรับ คุณหญิงชฎา  ว ัฒนศิริธรรม  ซ่ึงท่านเป็นผู ้ท่ี มีความรู้  และ
ความสามารถ เขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของ
บริษทัฯ ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2562 โดยมีผลตั้งแต่
วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ท่ีผา่นมา

3. ขอตอ้นรับ คุณภทัรียา  เบญจพลชยั  เขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ ของบริษทัฯ ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 
1/2563 โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี  14 มกราคม 2563 ท่ีผา่นมา

วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งให้ทีป่ระชุมทรา  (ต่อ)



4. ทางสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดแ้จง้ผลคะแนนตามโครงการ การประเมินคุณภาพ
การจัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจ าปี  2562 โดยปี น้ี  บ ริษัท อินเตอร์ ล้ิงค์
คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บคะแนนเตม็ 100 คะแนนติดต่อกนัเป็นปีท่ี 2 ซ่ึง
เป็นเร่ืองท่ีน่ายนิดีอยา่งยิง่

5. ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และ 
บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ เทเลคอม จ ากัด (มหาชน) ท่ีได้รับ ใบรับรองมาตรฐานการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จากกรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน ในวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 ณ สโมสรทหารบก โดยไดรั้บเกียรติจาก  
ดร. ชลิดา อนันตรัมพร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชัน่
จ ากัด (มหาชน) และคุณ วริษา อนันตรัมพร กรรมการและเลขานุการ บริษัท      
อินเตอร์ล้ิงค์ เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) เป็นตวัแทนในการรับมอบในคร้ังน้ี

วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งให้ทีป่ระชุมทรา  (ต่อ)



6. ขอแสดงความยินดีกับ บริษทั อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
ได้รับรางวลัเกียรติคุณ บริษทัน าร่อง โครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน 
ประจ าปี 2562 จาก ดร. ภากร ปีตธวชัชยั กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และคุณหญิงณัฐิกา วธันเวคิน องัอุบลกุล ประธานสหพนัธ์
สมาคมสตรีนกัธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2562 ณ 
ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวณั โดยได้รับเกียรติจาก       
ดร. ชลิดา อนันตรัมพร กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ และคุณวริษา อนันตรัมพร 
ผูจ้ดัการทัว่ไป เป็นตวัแทนในการรับมอบในคร้ังน้ี 

วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งให้ทีป่ระชุมทรา  (ต่อ)



7.  ขอแสดงความยนิดีกบั บริษทั อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) และ 
บริษทั อินเตอร์ล้ิงค์ เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) ท่ีจะไดรั้บมอบเกียรติบตัรเชิดชู
หน่วยงานท่ีสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ปี 2562  จากมูลนิธิ
นวตักรรมทางสังคม โดยจะจัดข้ึนในวนัพุธท่ี 18 กันยายน 2562  ณ สโมสร
กองทพับก โดยไดรั้บเกียรติจาก ดร. ชลิดา อนนัตรัมพร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บริษทั อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) และคุณวริษา อนนัตรัมพร 
กรรมการและเลขานุการ บริษทั อินเตอร์ล้ิงค์ เทเลคอม จ ากดั (มหาชน)  เป็น
ตวัแทนในการรับมอบเกียรติบตัรในคร้ังน้ี 

วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งให้ทีป่ระชุมทรา  (ต่อ)



8. ขอแสดงความยินดีกับบริษทั อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
(ILINK) ไดรั้บคดัเลือกให้เป็น  “หุ้นย ัง่ยืน” หรือ  Thailand Sustainability 
Investment (THSI) ประจ าปี 2562 จากตลาดทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประเภท
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี กลุ่มท่ี 5 ซ่ึงมีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดไม่เกิน 
3,000 ลา้น  และเป็นปีแรกท่ีบริษทัฯ ไดรั้บคดัเลือก และเป็น 1 ใน 98 บริษทัจด
ทะเบียนท่ีไดรั้บคดัเลือก โดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะมอบโล่แสดงความยินดีแก่
บริษทัจดทะเบียนท่ีอยูใ่นรายช่ือหุ้นย ัง่ยืนภายในงาน SET Awards 2019 ซ่ึงมี
ก าหนดจดังานในวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562

วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งให้ทีป่ระชุมทรา  (ต่อ)



9. ขอแสดงความยินดีกบับริษทั อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (ILINK) 
ไดรั้บคะแนนการประเมินการก ากบัดูแลกิจการในระดบั 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent) 
เป็นปีแรก ในโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย (CGR) 
ประจ าปี 2562 จากสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

10. มูลนิธิอินเตอร์ล้ิงค์ให้ใจ จะไดจ้ดักิจกรรมออกร้าน ในงานกาชาด ประจ าปี 2562     
ในวนัท่ี 15-24 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนลุมพินี โดยธีมงานของปีน้ีไดแ้ก่ “เยน็ศิระ 
เพราะพระบริบาล : เกิดสายธารแห่งการใหท่ี้งดงาม” ซ่ึงในปีน้ี ทางมูลนิธิฯ ไดจ้ดัให้
มีการจ าหน่ายสลากกาชาด และภายในร้านการชาด “มูลนิธิอินเตอร์ล้ิงคใ์ห้ใจ” จะมี
กิจกรรมตกั “ไข่น าโชค” และการจ าหน่ายสินคา้ และกิจกรรมอ่ืนๆ  โดยรายไดเ้พื่อ
บ ารุงสภากาชาดไทย

วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งให้ทีป่ระชุมทรา  (ต่อ)



บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อประจ าปี 2562 (คร้ังท่ี 16) ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัพุธท่ี 24 เมษายน 2562  แลว้เสร็จภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวง
พาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
บริษทัฯ www.interlink.co.th อีกทั้ง ไดแ้นบส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจ าปี 2562 (คร้ังท่ี 16) ดงักล่าวล่วงหนา้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
(ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1) โดยคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นว่าไดมี้
การบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้ง

วาระที่ 2 พจิารณาและรั รองรายงานการประชุม              
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 (คร้ังที่ 16) ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 
24 เมษายน 2562



Q & A
วาระที ่2  พจิารณาและรั รองรายงานการประชุมสามญั
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 (คร้ังที ่16) ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที ่
24 เมษายน 2562



กรุณาลงคะแนนเสียง 
วาระที่ 2  พจิารณาและรั รองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562

(คร้ังที่ 16) ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที ่24 เมษายน 2562



วาระที่ 3  พจิารณาและรั ทรา รายงานกจิการ  
ประจ าปี 2562

ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

▪ Group Overview

▪ Business Analysis

▪ Business Strategy (5-year plan)

▪ 2019 Performance Recap

▪ 2020 Updates



THE GROUP OF INTERLINK
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

26 June 2020

CG SCORE 2019 WWW.INTERLINK.CO.TH



AGENDA

Group 
Overview

Business
Analysis

Business
Strategy

(5-Year Plan)

2019 
Performance

Recap

2020
Updates



GROUP OVERVIEW



• Established Interlink Medical Company Limited expecting to diversify into “Healthcare 
Technology Business ”

• Established Interlink Holding Limited 

• Registered Interlink Communication Company Limited as a company whose majority 
shareholder is Interlink Holding Limited to run “Distribution Business”

• Interlink Communication Company Limited was converted to Public Company Limited 
being listed on the Market for Alternative Investment (mai) on 20 August 2004 under the 
stock name “ILINK”

• Registered Interlink Telecom Company Limited as a subsidiary company whose 100% of 
total shares is held by Interlink Communication Public Company Limited to penetrate the 

new market running “Telecom Business”

• Registered Interlink Power and Engineering Company Limited as a subsidiary 
company to run “Engineering Business”

• ILINK expanded 4 more branches to cover 4 main regions (North, North East, East, and 
South) over Thailand

• ILINK launched the 2-acre Distribution Center and R&D Center

• Increased registered capital and transferred ILINK to be listed on the Stock Exchange of 
Thailand (SET) on 19 August 2015 

• Spun off Interlink Telecom Company Limited to be listed on the Market for Alternative 
Investment (mai) on 14 September 2016 under the stock name “ITEL”

1987

1995

2019

2004

2015

2016

2007

2008

2013

GROUP MILESTONE



IPOWER
Interlink Power and 

Engineering Co Ltd

GROUP STRUCTURE

ILINK
Interlink Communication PLC

IMED
Interlink Medical Co Ltd

Interlink 
Data 

Center

Genesis
Data 

Center

ITEL
Interlink Telecom PLC



BUSINESS ANALYSIS



Source: nstda.com

“We are the Biggest Network Cabling Importer & Distributor in Thailand and CLMV”

Cabling Products

▪ LAN cable

▪ Fiber Optic Cable

▪ FTTH Cable

1

Core Products

Networking Products

▪ POE Switch

▪ Network Switch

▪ Access Point

Racks 

▪ 19" LINK Rack

▪ 19" GERMAN Rack

▪ Data Center Rack

DISTRIBUTION BUSINESS

2

3



Customers Competitors

DISTRIBUTION BUSINESS

As of December 2019

Cabling Products

▪ LINK 50%

▪ Commscope (10%+10%)

▪ Furukawa 10%

▪ Panduit 5%

▪ Limaz 5%

▪ Others 10%

1 Networking  Products

▪ CISCO 45%

▪ ARUBA (HP) 15%

▪ Huawei 15%

▪ TP-LINK 10%

▪ LINKSYS 5%

▪ Others 10%

2

Racks

▪ GERMAN 40%

▪ LINK 15%

▪ Cheval 15%

▪ PERFOMA 10%

▪ Map 5%

▪ PpowerC 5%

▪ Others 10%

3



TELECOM BUSINESS

“We are a Fiber Optic Network Provider & Data Center Provider”

Recurring revenue

Non-Recurring revenue

Data Service

Data Center 

Network Installation

70%

30%

Source: nstda.com



❖Data Service

focus on ISP, BIZ, GOV and BFI

❖Data Center 

Banks 85% , Government Sectors 10%, Others 5%

❖Network Installation

Data Service Customers, NBTC, PEA, MEA, 

Royal Thai Army

Customers

TELECOM BUSINESS

Competitors

As of December 2019

Data Service

▪ TRUE

▪ AIS

▪ TOT

▪ Utel

▪ ITEL

▪ Jasmine

▪ Symphony

▪ ALT

1 Data Center

▪ Supernap

▪ INET

▪ CAT

▪ TOT

▪ Interlink

▪ Genesis

2

▪ TRUE

▪ AIS

▪ TOT

▪ Others

Network Installation

▪ ITEL

▪ Utel

▪ Planet

▪ Sky

3



▪ Italian Thai 

▪ Gunkul

▪ RSS 

▪ Others

ENGINEERING BUSINESS

“We are a Professional in Electrical Engineering Turnkey Project”

o Submarine Cable

o Underground Cable 

o Transmission Line

o Power Substation

Projects

Customers

❖Government Sector such         

as PEA, MEA, EGAT, AOT etc

Competitors



BUSINESS PORTFOLIO

o B2B Trading

o Organic Growth

o Low Risk

o 70 % Recurring Revenue

o 30% Project Services

o Outstanding Growth

o Low to Medium Risk

o 100% Project Services 

with Government

o Unpredictable Growth

o High Risk

Distribution

Telecom

Engineering



BUSINESS STRATEGY



NEW REVENUE CONTRIBUTION

FuturePast

Distribution Telecom Engineering



PROFIT-ORIENTED STRATEGY
+5% +1% +1%

+3%
+4%

5,950 6,030 6,120 6,300
6,580

Total Revenue

Net Profit



PERFORMANCE RECAP



2019 PERFORMANCE RECAP

Revenue

Overall Revenues

5,662 Million Baht

YE 2019 Revenues +5% YoY

▪ Distribution 2,272 MB

▪ Telecoms 2,345 MB

▪ Engineering 1,045 MB

+7%  YoY

+45% YoY

-36%  YoY

Revenue by Business

20192018

Revenue Contribution

Unit: Million THB



2019 PERFORMANCE RECAP

Revenue by Quarter Unit: Million THB



2019 PERFORMANCE RECAP

Net Income

102

-13%

+1,086%

226

Accumulated Unrealized Loss on FX Rate 

Net Income after NCINet Income before NCI

102

297

+406%

-5%



2019 PERFORMANCE RECAP

Distribution Business: %GP and %NI improved from year to year

194%

27%

Net Income

Rev increased from Best Seller Products

▪ LAN Cable

▪ Fiber Optic Cable

▪ Racks

%GP mainly grew on Cabling Products 

& Networking Products 

▪ Aggressive price negotiation with 
suppliers

▪ Falling copper price -5% YoY

▪ USD Depreciation -6% YoY

196 Million Baht

2019 Dis Net Income +27% YoY

2,272 Million Baht

2019 Dis Revenue +7% YoY



2019 PERFORMANCE RECAP

Telecom Business: Revenue significantly developed from Data Service/ Installation

29%

36%

Net Income

Rev increased from Data Service/ 
Installation

Data Service +26% YOY

▪ Higher number of circuits 

▪ Higher number of customers

Network Installation +67% YOY

▪ USO-2 Project

▪ DMS Project

2,345 Million Baht

2019 Tele Revenue +45% YoY

181 Million Baht

2019 Tele Net Income +36% YoY

%GP dropped from an increase in 
underground duct rental, cost of service 
of USO Phase 1, and the project mix of 
2019



Realized EndProject Back Log 

500 1000 1500 2000

Realized

Back log

AOT(CC3) 1,661  /  91% 175 /  9% 2020

TMS-MHS 345  /  99% 5  /  1%

Repair Joint (Submarine) 27 /  100% 2020

APM(CC4) 585  /  30% 1,377 /  70% 2020

TOTAL   1,769

จดัซ้ือ/ติดตัง้ปรบัปรงุระบบโทรคมนาคม
ทหาร กรมการส่ือสารทหาร 3 /  10% 2020

จดัซ้ือ/ติดตัง้ Fiber optic 
กรมการส่ือสารทหาร 9 /  9% 2020

- /  -%

83 /  91%

31/  90%

TOTAL  Backlog     =    1,769 MB (Eng = 1,757 Dis = 12)

( Will be recognized in 2020-2021 )

DISTRIBUTION/ ENGINEERING: Backlog as of 31 Dec 2019

2020

Underground-CM 173 /  99% 2020-20212 /  1%

Eng

Business

Eng

Eng

Eng

Eng

Dis

Dis



TELECOM: Backlog as of 31 Dec 2019

Revenue Backlog

NETWORK INSTALLATION

Q4’19 = 857.92 MB

(Q3’19 = 864.58 MB)

DATA SERVICE

Q4’19 =  3,215.16* MB 

(Q3’19 =  3,742.21 MB)

DATA CENTER 

Q4’19 = 51.09 MB

(Q3’19 = 74.56 MB)

TOTAL = 4,124.17 MB 
(Q3’19 = 4,681.35 MB)

* Reclassify USO2 MRC to Installation by 369.14 MB as a result of change in estimation (No effect in total contract)



2020 UPDATES



DISTRIBUTION BUSINESS

Go 

Online
Innovation

▪ Online Training

▪ Online Seminar

▪ Online Expo Sales ▪ Support SI, Installer, 
and closed shops 

▪ Accept logistics cost

Direct 

Delivery 

to End 

Users

▪ Cabling and Networking 

Solutions for New Normal



DISTRIBUTION BUSINESS



TELECOM BUSINESS

Stay on 

Trend
New 

Projects

▪ Balance cash inflows 
and outflows

▪ Work from Home

▪ Online Education

▪ Social Media

▪ Social Network

▪ 5G Technology

▪ IT related projects

IN = OUT



ENGINEERING BUSINESS

Current Projects

CC3 Project CC4 Project (APM)

New Projects Signed on 28 Apr 2020

Project Owner: PEA 

Project Name:   Substation at Suan Phueng, Ratchaburi Province  = 141 MB

Substation at Wachirabarami, Phichit Province  = 161 MB

Period: 540 Days



2020 UPDATES
Projects in Process

Potential Projects (year 2020 – 2023)

▪ Submarine Cable at Panyi Island, Phang-nga Province = 145 MB 

▪ Submarine Cable at Samui Island, Surat Thani Province = 1,230 MB 

▪ Spare Part#1 Submarine Cable = ~ 57 MB

▪ Submarine Cable at Sichang Island, Chonburi Province =  ~ 800 MB

▪ Submarine Cable at Tao Island, Surat Thani Province = ~ 1,750 MB

▪ Submarine Cable under the Chao Phraya River = ~ 90 MB

▪ Submarine Cable at Lipe Island , Satun Province = ~ 2,500 MB

▪ Transmission Line 115KV Projects Budget: 150 – 500 MB

▪ Power Substation GIS 115KV Projects Budget: 120 – 1,000 MB

▪ Underground Cable Projects Budget: 100 – 2,000 MB

▪ APM Maintenance Project Budget: 200 – 300 MB



THANK YOU
02-666-1111 ir@interlink.co.th              www.interlink.co.th



วาระที่ 3  พจิารณาและรั ทรา รายงานกจิการ 
ประจ าปี 2562 (ต่อ)

บริษทัฯ ขอแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านทราบว่า บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการ
ต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้ งยึดมั่นในหลักคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล บริหารงานดว้ยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผูมี้
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งน้ีบริษทัฯ จึงได้ก าหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบติัท่ี
เหมาะสม ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ในจริยธรรมทางธุรกิจ
และจรรยาบรรณพนกังาน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของบรรษทัภิบาลของบริษทัฯ เพื่อให้
เกิดความมัน่ใจว่า บริษทัฯ มีนโยบายก าหนดแนวปฏิบติั ขอ้ก าหนด และช่องทางใน
การร้องเรียนเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน รวมถึงเพื่อให้การตัดสินใจและการ
ด าเนินการทางธุรกิจท่ีอาจมีความเส่ียงดว้ยการคอร์รัปชนัไดรั้บการพิจารณาและ



วาระที่ 3  พจิารณาและรั ทรา รายงานกจิการ 
ประจ าปี 2562 (ต่อ)
ปฏิบติัอยา่งรอบคอบ โดยไดจ้ดัท า “นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั” เป็นลายลกัษณ์
อกัษรข้ึนเพื่อใหย้ดึเป็นแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนในการด าเนินธุรกิจ

ในปี 2562 บริษทัฯ ไดย้ื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา Certified ของ
คณะกรรมการ CAC และคณะกรรมการขอเอกสารเพิ่มเติม บริษทัฯ น าส่งเอกสาร
เป็นท่ีเรียบร้อย ทั้งน้ีอยูร่ะหว่างกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ CAC ใน    
ปี 2563 ดว้ยสถานการณ์ Covid-19 เป็นเหตุให้เล่ือนการพิจารณาออกไปคาดว่าจะ
ทราบผลภายในไตรมาส 3/2563 น้ี



Q & A
วาระที ่3  พจิารณาและรั ทรา รายงานกจิการ 

ประจ าปี 2562



วาระที่ 4  พจิารณาและอนุมตังิ แสดงฐานะการเงนิ 
และง ก าไรขาดทุนเ ็ดเสร็จ ประจ าปี ส้ินสุดวนัที่ 
31 ธันวาคม 2562

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนดใหบ้ริษทัฯ 
ตอ้งจดัท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี ส้ินสุด ณ รอบปี
บญัชีของบริษทัท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ และเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นอนุมติั คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบ
แสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึง
ไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั  ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์       
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทัฯ มีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ซ่ึงไดจ้ัดส่ง
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้



Q & A
วาระที ่4  พจิารณาและอนุมตังิ แสดงฐานะการเงนิ 
และง ก าไรขาดทุนเ ็ดเสร็จ ประจ าปี ส้ินสุดวนัที่ 
31 ธันวาคม 2562



กรุณาลงคะแนนเสียง 
วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมตังิ แสดงฐานะการเงนิ และง ก าไร

ขาดทุนเ ็ดเสร็จ ประจ าปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562



วาระที ่5 พจิารณาและอนุมัตจิดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2562

ภายใต้บทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด    
พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตาม
กฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้โดยสามารถค านวณตามตาราง
ดงัน้ี

พจิารณาและจัดสรรก าไรสะสม ยงัไม่จัดสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย



วาระที ่5 พจิารณาและอนุมัตจิดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2562

พจิารณาและจัดสรรก าไรสะสม ยงัไม่จัดสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย (ต่อ)
รายละเอยีด ปี 2562

1. ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 543,632,325.00
2. ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 54,363,232.50
3. ส ารองตามกฎหมาย ณ 31 ธนัวาคม 2561 45,365,974.30
4. ส ารองตามกฎหมายที่ต้องตั้งเพิ่มให้คร 8,997,258.20
5. ก าไรสุทธิประจ าปี 48,884,583.59
6. ส ารองตามกฎหมายขั้นต ่าท่ีต้องกนัจากก าไรสุทธิประจ าปีใน
อตัราร้อยละ 5 2,444,229.20
7. ส ารองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2562 47,810,203.50
8. สัดส่วนส ารองตามกฎหมายต่อทุนจดทะเ ียน 8.79



วาระที ่5 พจิารณาและอนุมัตจิดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2562

ส ารองตามกฎหมายจ านวน 2,444,229.20 บาทท่ีจัดสรรเพิ่มเติม ในอัตรา
ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2562 ซ่ึงเป็นไปตามบทบญัญติัของมาตรา 116
แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และบริษทัฯ ไดบ้นัทึกส ารอง
ตามกฎหมายจ านวน 2,444,229.20 บาทแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

พจิารณาและจัดสรรก าไรสะสม ยงัไม่จัดสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย (ต่อ)



Q & A
วาระที ่5  พจิารณาและอนุมตัจิัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2562
พจิารณาและจัดสรรก าไรสะสม ยงัไม่จัดสรรเป็นส ารองตาม
กฎหมาย 



กรุณาลงคะแนนเสียง 
วาระที่ 5  พจิารณาและอนุมตัจิัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2562

พจิารณาและจัดสรรก าไรสะสม ยงัไม่จัดสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 



วาระที่ 6  รั ทรา การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั หมวดท่ี 6 ขอ้ 43. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป

ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 
2563 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไรของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายทั้งส้ิน 
16.31 ลา้นบาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั 
ตามวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 
27 เมษายน 2563 โดยก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563



วาระที่ 6  รั ทรา การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ต่อ)

คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แทนการ
จ่ายเงินปันผลประจ าปี เพ่ือบรรเทาและลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูถื้อหุ้นในการ
รับเงินปันผล อนัสืบเน่ืองจากการเล่ือนประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัออกไปโดย
ไม่มีก าหนด และเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาล



Q & A
วาระที ่6  รั ทรา การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล



วาระที่ 7  พจิารณาและเลือกตั้งกรรมการที่คร ก าหนด
ออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ และก าหนดอ านาจกรรมการ

บริษทัฯ ขอแจง้ใหท้ราบวา่ ตามท่ีบริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั
เป็นการล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าหนด   ในการประชุมผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 
เป็นการล่วงหนา้ ในระหวา่งวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 - 15 กุมภาพนัธ์ 2563 ทางเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ ท่ี  www.interlink.co.th  และทางไปรษณียแ์บบลงทะเบียน ปรากฏวา่ ไม่มีผู ้
ถือหุ้นท่านใด เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัแต่อยา่ง
ใด ทางบริษทัฯ จึงแจง้ประกาศใหท้างตลาดหลกัทรัพยรั์บทราบแลว้ และไดล้งประกาศให้

วาระที่ 7.1 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่คร ก าหนด
ออกจากต าแหน่งตามวาระ



วาระที่ 7  พจิารณาและเลือกตั้งกรรมการที่คร ก าหนด
ออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ และก าหนดอ านาจกรรมการ

ผู ้ ถื อ หุ้ น ท ร า บ แ ล้ ว เ ม่ื อ วัน ท่ี  18 กุ ม ภ า พัน ธ์  2563 ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ บ ริ ษัท ฯ ท่ี 
www.interlink.co.th  

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 36 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 18
ก าหนดให้กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี
ในอตัราหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี
คร้ังน้ีมีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี

วาระที่ 7.1 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่คร ก าหนด  
ออกจากต าแหน่งตามวาระ (ต่อ)



1.  ดร. ชลิดา  อนนัตรัมพร กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่/กรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการ สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

2. นางภทัรียา  เบญจพลชยั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง

3.  นางสาวขวญัตา  มีสมพร กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (สายงาน-
ธุรกิจจดัจ าหน่าย)

ทั้งน้ี บุคคลดงักล่าวลว้นแต่เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ในธุรกิจของบริษทัฯ และท่ีผ่านมาไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการของบริษทัฯ ไดเ้ป็น
อยา่งดี และเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตาม พรบ. บริษทัมหาชนจ ากดั

วาระที่ 7.1 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่
คร ก าหนด ออกจากต าแหน่งตามวาระ (ต่อ)



โดยประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ขอ้มูลการถือหุ้นสามญัในบริษทัฯ ขอ้มูล
การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียน และบริษทั/กิจการอ่ืน ๆ 
รวมทั้งขอ้มูลความสัมพนัธ์ของผูไ้ดรั้บเสนอช่ือปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยในล าดบัท่ี 2 ของ
หนงัสือเชิญประชุม

วาระที่ 7.1 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่
คร ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ (ต่อ)



Q & A
วาระที ่7.1 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่

คร ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ



วาระที ่7.1 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่
คร ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ : ดร. ชลดิา อนันตรัมพร



กรุณาลงคะแนนเสียง 
วาระที ่7.1 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่คร ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ

1.  ดร. ชลิดา  อนนัตรัมพร   กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่/ กรรมการก ากบั
ดูแลกิจการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน



วาระที่ 7.1 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่
คร ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ : นางภัทรียา เ ญจพลชัย



กรุณาลงคะแนนเสียง 
วาระที่ 7.1 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการทีค่ร ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ

2. นางภทัรียา  เบญจพลชยั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง



วาระที่ 7.1 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่
คร ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ : นางสาวขวญัตา มีสมพร



กรุณาลงคะแนนเสียง 
วาระที ่7.1 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่คร ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ

3. นางสาวขวญัตา  มีสมพร กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
(สายงานธุรกิจจดัจ าหน่าย)



เน่ืองจากมีกรรมการอิสระท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้เป็น
กรรมการอิสระใหม่  จึงขออนุมติัท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ในต าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดยอ่ย ดงัน้ี 

โดยประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ขอ้มูลการถือหุ้นสามญัในบริษทัฯ ขอ้มูล
การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียน และบริษทั/กิจการอ่ืน ๆ 
รวมทั้งขอ้มูลความสัมพนัธ์ของผูไ้ดรั้บเสนอช่ือปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยในล าดบัท่ี 2 ของ
หนงัสือเชิญประชุม

วาระที่ 7.2 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในต าแหน่งกรรมการ
ตรวจสอ  และกรรมการชุดย่อย

ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง
นางภทัรียา  เบญจพลชยั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง



Q & A
วาระที ่7.2   พจิารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในต าแหน่งกรรมการ
ตรวจสอ  และกรรมการชุดย่อย : นางภทัรียา  เ ญจพลชัย



วาระที ่7.2 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในต าแหน่งกรรมการ
ตรวจสอ  และกรรมการชุดย่อย : นางภัทรียา  เ ญจพลชัย



กรุณาลงคะแนนเสียง 
วาระที ่7.2 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในต าแหน่งกรรมการตรวจสอ  และกรรมการชุดย่อย

นางภทัรียา  เบญจพลชยั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง



เน่ืองจาก ดร. ชลิดา  อนนัตรัมพร กรรมการท่ีครบวาระออกจากต าแหน่งตาม
วาระ เป็นกรรมการผูมี้อ  านาจกระท าการแทนบริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์ คอมมิวนิเคชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ดงันั้น จึงตอ้งก าหนดวาระน้ีเพ่ือใหท่ี้ประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้นพิจารณาก าหนดอ านาจกรรมการผูมี้อ  านาจกระท าการแทนบริษทัย่อยไว ้
ดงัน้ี

วาระที่ 7.3 พจิารณาก าหนดอ านาจกรรมการ



วาระที่ 7.3 พจิารณาก าหนดอ านาจกรรมการ (ต่อ)

 ริษัท อ านาจกรรมการ
บริษทั อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิว-
นิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

“นายสมบติั อนนัตรัมพร หรือ นางชลิดา อนนัตรัมพร     
คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือ และประทบัตราส าคญัของ
บริษทั”

บริษทั อินเตอร์ล้ิงค์ เพาเวอร์ 
แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั

“นายสมบติั อนนัตรัมพร หรือ นางชลิดา อนนัตรัมพร  
หรือนายณฐันยั อนนัตรัมพร คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือ 
และประทบัตราส าคญัของบริษทั”

บริษทั อินเตอร์ล้ิงค์ เทเลคอม 
จ ากดั (มหาชน)

“นายสมบติั อนนัตรัมพร หรือ นางชลิดา อนนัตรัมพร หรือ 
นายณฐันยั อนนัตรัมพร คนใดคนหน่ึง ลงลายมือช่ือ และ
ประทบัตราส าคญัของบริษทั”



Q & A
วาระที ่7.3   พจิารณาก าหนดอ านาจกรรมการ



กรุณาลงคะแนนเสียง 
วาระที ่7.3   พจิารณาก าหนดอ านาจกรรมการ



วาระที่ 8  พจิารณาและแต่งตั้งผู้สอ  ัญชี และ
ก าหนดค่าตอ แทนผู้สอ  ัญชี ประจ าปี 2563
วาระที่ 8.1 พจิารณาและอนุมัติแต่งต้ังผู้สอ  ัญชีของ ริษัทฯ และ

 ริษัทย่อย ประจ าปี 2563 จ านวน 3 ท่าน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์

คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ประจ าปี 
2563 เน่ืองจากมีมาตรฐานการท างานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี ซ่ึงเม่ือ
ได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัท             
จดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกนัแลว้ เห็นว่า บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จ ากดั มีค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม จ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี



วาระที่ 8  พจิารณาและแต่งตั้งผู้สอ  ัญชี และ
ก าหนดค่าตอ แทนผู้สอ  ัญชี ประจ าปี 2563
วาระที่ 8.1 พจิารณาและอนุมัติแต่งต้ังผู้สอ  ัญชีของ ริษัทฯ และ

 ริษัทย่อย ประจ าปี 2563 จ านวน 3 ท่าน (ต่อ) 

ช่ือ - สกลุ รายละเอียด
นายพงทวี   รัตนะโกเศศ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7795 และ/

หรือ
นางสาวอมรรัตน ์ เพิ่มพนูวฒันาสุข ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4599 และ/

หรือ
นายวิเชียร   ก่ิงมนตรี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3977



Q & A
วาระที ่8.1 พจิารณาและอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอ  ัญชีของ
 ริษัทฯ และ ริษัทย่อย ประจ าปี 2563 จ านวน 3 ท่าน 



กรุณาลงคะแนนเสียง 
วาระที ่8.1 พจิารณาและอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอ  ัญชีของ ริษัทฯ

และ ริษัทย่อย ประจ าปี 2563 จ านวน 3 ท่าน 



คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส จ ากดั เป็นเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2562 เป็น
จ านวนเงิน 3,805,000 บาท (สามล้านแปดแสนห้าพันบาทถ้วน) ซ่ึงเห็นควรว่า
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าว สมเหตุผลและเทียบเคียงไดก้บับริษทัจดทะเบียนอ่ืน
ในตลาดหลกัทรัพย ์โดยขอ้มูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีในปีท่ีผา่นมาของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ดงัน้ี

วาระที่ 8.2 พจิารณาและอนุมัตค่ิาตอ แทนผู้สอ  ัญชี
ของ ริษัทฯ และ ริษัทย่อย ประจ าปี 2563



วาระที่ 8.2 พจิารณาและอนุมัตค่ิาตอ แทนผู้สอ  ัญชี
ของ ริษัทฯ และ ริษัทย่อย ประจ าปี 2563 (ต่อ)

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563

(ปีทีเ่สนอ)
ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ (บาท) 1,500,000 1,500,000 1,690,000 1,745,000
ค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย (บาท) 1,840,000 1,840,000 1,970,000 2,060,000

รวม 3,340,000 3,340,000 3,660,000 3,805,000
เพ่ิมข้ึน (%) 25.09 - 9.58 3.96
ค่าบริการอ่ืน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี



Q & A
วาระที ่8.2  พจิารณาและอนุมตัค่ิาตอ แทนผู้สอ  ัญชี
ของ ริษัทฯ และ ริษัทย่อย ประจ าปี 2563



กรุณาลงคะแนนเสียง 
วาระที ่8.2  พจิารณาและอนุมตัค่ิาตอ แทนผู้สอ  ัญชีของ ริษัทฯ 

และ ริษัทย่อย ประจ าปี 2563



วาระที่ 9 พจิารณาและอนุมตัค่ิาตอ แทนผู้สอ 
 ัญชีของ ริษทัฯ และ ริษัทย่อย ประจ าปี 2563

ค่าเ ีย้ประชุมกรรมการต่อการประชุม
อตัราเดิม อตัราใหม่

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
1. คณะกรรมการ ริษัท/สามญัผู้ถือหุ้น
- ประธานกรรมการ ริษัท 9,000 บาท/คร้ัง 9,000 บาท/คร้ัง 9,000 บาท/คร้ัง
- กรรมการ ริษัท ท่านละ 6,000 บาท/คร้ัง 6,000 บาท/คร้ัง 6,000 บาท/คร้ัง

2. คณะกรรมการตรวจสอ 
- ประธานกรรมการตรวจสอ 9,000 บาท/คร้ัง 9,000 บาท/คร้ัง 9,000 บาท/คร้ัง
- กรรมการตรวจสอ  ท่านละ 6,000 บาท/คร้ัง 6,000 บาท/คร้ัง 6,000 บาท/คร้ัง



วาระที่ 9 พจิารณาและอนุมตัค่ิาตอ แทนผู้สอ 
 ัญชีของ ริษทัฯ และ ริษัทย่อย ประจ าปี 2563 (ต่อ)

ค่าเ ีย้ประชุมกรรมการต่อการประชุม
อตัราเดิม อตัราใหม่

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
3. คณะกรรมการ ริหารความเส่ียง
- ประธานกรรมการ ริหารความเส่ียงฯ 5,000 บาท/คร้ัง 5,000 บาท/คร้ัง 5,000 บาท/คร้ัง
- กรรมการ ริหารความเส่ียงฯ 3,000 บาท/คร้ัง 3,000 บาท/คร้ัง 3,000 บาท/คร้ัง*

4. คณะกรรมการก าก ัดูแลกจิการ สรรหาและก าหนดค่าตอ แทน
- ประธานกรรมการก าก ัดูแลกจิการ    
สรรหาฯ

- 5,000 บาท/คร้ัง 5,000 บาท/คร้ัง

- กรรมการก าก ัดูแลกจิการ สรรหาฯ - 3,000 บาท/คร้ัง 3,000 บาท/คร้ัง*



วาระที่ 9 พจิารณาและอนุมตัค่ิาตอ แทนผู้สอ 
 ัญชีของ ริษทัฯ และ ริษัทย่อย ประจ าปี 2563 (ต่อ)

ค่าเ ีย้ประชุมกรรมการต่อการประชุม
อตัราเดิม อตัราใหม่

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
5. ที่ปรึกษา ริษัทและ/หรือประธานกรรมการ
- ที่ปรึกษาฯ 3,500 บาท/คร้ัง 3,500 บาท/คร้ัง 3,500 บาท/คร้ัง

ค่า  าเหน็จประจ าปีกรรมการ
1.  ประธานกรรมการ ริษัท 105,875 บาท/ปี 105,875 บาท/ปี 105,875 บาท/ปี
2.  ประธานกรรมการตรวจสอ 105,875 บาท/ปี 105,875 บาท/ปี 105,875 บาท/ปี
3.  กรรมการ ริษัท ท่านละ 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี
4.  กรรมการตรวจสอ  ท่านละ 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี
ผลประโยชน์อ่ืนใด ไม่มี ไม่มี ไม่มี

*ยกเว้น กรรมการ และอ่ืนๆที่เป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนประจ า



Q & A
วาระที ่9 พจิารณาและอนุมตัค่ิาตอ แทนผู้สอ  ัญชีของ

 ริษัทฯ และ ริษัทย่อย ประจ าปี 2563



กรุณาลงคะแนนเสียง 
วาระที ่9 พจิารณาและอนุมตัค่ิาตอ แทนผู้สอ  ัญชีของ ริษัทฯ 

และ ริษัทย่อย ประจ าปี 2563



วาระที่ 10  เร่ืองพจิารณาอ่ืนๆ (ถ้ามี)



มูลนิธิอนิเตอรล์ิ้งคใ์หใ้จ

ประจ ำปี 2562

รำยงำนผลงำนด ำเนินงำน



จุดเด่นในรอบปี 2562

ILINK เป็น 1 ใน 98 บริษทัจดทะเบียน (บจ.) ท่ีได้รบัคดัเลือกเป็นรายช่ือ
หุ้นยัง่ยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ าปี 2562

รบัรางวลัเกียรติยศบริษทัจดทะเบียนด้านความยัง่ยืน (Sustainability 
Excellence) ประเภทรางวลั Rising Star Sustainability Awards

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จดัท า Thailand Sustainability Investment 
(THSI) หรอื รายชือ่หุน้ยัง่ยนื ซึง่เป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนที่มกีารด าเนินธุรกจิ
อยา่งยัง่ยนืโดยค านงึถงึสิง่แวดลอ้ม มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม และมกีารบรหิารงาน
ตามหลกับรรษทัภบิาล (Environmental, Social and Governance หรอื ESG) เพื่อ
เป็นอกีทางเลอืกหนึ่งส าหรบัผูล้งทุนทีต่อ้งการลงทุนตามแนวทางของการลงทุนอยา่ง
มคีวามรบัผดิชอบ (Responsible Investment)

เป็นหนึ่งใน 34 บรษิทัจดทะเบยีนฯ ทีไ่ดร้บั SET SUSTAINABILITY AWARDS ซึง่
เป็นรางวลัทีย่กยอ่งบรษิทัจดทะเบยีนทีม่คีวามโดดเด่นในการด าเนินธุรกจิอยา่งยัง่ยนื
ในภาพรวมโดยค านงึถงึสิง่แวดลอ้ม สงัคม และบรรษทัภบิาล (Environmental, Social 
and Governance หรอื ESG)



1. โครงการพีส่อนน้อง “ปลกูปัญญา... 
พรอ้มมอบความอบอุน่” 

2. โครงการพฒันาครู
3. โครงการโรงเรยีนในฝัน
4. โครงการโรงเรยีนตน้แบบ
5. โครงการเพาะรกั...ปรุงใจ

6. โครงการ 1 โรงเรยีน 1 ตน้ไม้
7. โครงการตน้กลา้ความดขีองสงัคม
8. กจิกรรมงานกาชาดไทย ประจ าปี 2562
9. กจิกรรมมอบสนามเดก็เลน่ 

ใหแ้ก่โรงเรยีน ตชด. บา้นนายาว

1. กจิกรรมรบับรจิาคลกูแมก็ และปฏทินิเก่า
2. กจิกรรมแพค็ถุงยงัชพี ชว่ยน ้าทว่ม
3. กจิกรรม Walk For Health Walk For Hope ระดม 5 ลา้นกา้ว 

เปลีย่นพลงักา้วเป็นพลงัใจ
4. กจิกรรม Give Blood Give Love “หนึ่งคนให ้หลายคนรบั”

กจิกรรมภำยใน Interlink

กจิกรรมภำยในมูลนิธิ

สรปุการด าเนินงาน

ประจ าปี 2562



ผลกำรด ำเนินโครงกำร 

ประจ ำปี 2562



กิจกรรมรับบริจาคใส้แมก็ซ์ และปฏิทนิเก่า



กิจกรรมแพค็ถุงยังชพี ช่วยน ้าท่วม



กิจกรรม Walk For Health Walk For Hope 
ระดม 5 ล้านก้าว เปล่ียนพลังก้าวเป็นพลังใจ



กิจกรรม Give Blood Give Love 
“หนึง่คนให้ หลายคนรับ”



ด าเนินโครงการมาแล้วกว่า 11 ปี มีโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ
กว่า 92 โรงเรียน มีผู้รบัผลประโยชน์จากโครงการกว่า 13,800 คน 
โดยในปี 2562 ด าเนินโครงการไปทัง้ส้ิน 8 โรงเรียน 

โครงการพีส่อนน้อง “ปลูกปัญญา...พร้อมมอบความอบอุ่น”
84 โรงเรยีน  ถวายแด่พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช



เป็นโครงการท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ผ่าน
กิจกรรมการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้และประสบการณ์ ปัจจบุนั
ได้ด าเนินโครงการมาแล้วกว่า 5 ปี มีครผูู้สอนเข้าร่วมโครงการ
ทัง้หมด 46 โรงเรียน โดยในปี 2562 ด าเนินโครงการไปทัง้ส้ิน
8 โรงเรียน 

โครงการพัฒนาครู



โครงการเพาะรัก...ปรุงใจ



เป็นโครงการท่ีเน้นการปลกูฝังและสร้างจิตส านึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
ให้แก่นักเรียน โดยจะด าเนินงานควบคู่ไปกบัโรงเรียนท่ีจดักิจกรรมโครงการ พ่ีสอน
น้องฯ และโครงการพฒันาครู โดยเร่ิมด าเนินโครงการตัง้แต่ ปี พ.ศ.2560 ปัจจุบนั
ด าเนินโครงการมาแล้วกว่า 17 โรงเรียน

โครงการ 1 โรงเรยีน 1 ต้นไม้



โครงการต้นกล้าความดีของสังคม



กิจกรรมงานกาชาดไทย ประจ าปี 2562

ร่วมออกรำ้นงำนกำชำดประจ ำปี 2562 



กิจกรรมมอบสนามเด็กเล่น ให้แก่โรงเรยีน ตชด. บ้านนายาว



รางวัลแห่งความภาคภูมใิจ






