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ท่ี บช. 140/63/ปบ               ทะเบียนเลขท่ี บมจ. 0107547000222 

23 มีนาคม 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 (ครัง้ท่ี 17) 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 (ครัง้ท่ี 16) วนัท่ี 24 เมษายน 2562 

  2. รายงานประจําปี 2562 (โปรดสแกน QR Code ท่ีปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุ เพ่ือดาวน์โหลด 

      รายงานประจําปี 2562) 

3. รายช่ือและประวตัิกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ดาํรงตําแหนง่ใหม ่

4. ข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

5. การออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนเสยีง และแจ้งผลการนบัคะแนน 

6. รายละเอียดประวตักิรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

7. นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท 

8. หนงัสอืแจ้งรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 

9. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก, แบบ ข และแบบ ค ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด  

10. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ได้ประชมุร่วมกนัเมื่อวนัพธุท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 

2563 และได้มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 17 ในวนัพฤหสับดีท่ี 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. (เร่ิมลงทะเบียน           

เวลา 13.00 น.) ณ ห้องแกรนด์สวุรรณภมูิ ชัน้ 7 อาคารอินเตอร์ลิง้ค์ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 48

ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1   เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ข้อมลูประกอบ  เป็นวาระเพ่ือให้ประธานกลา่วโดยอิสระในสาระประโยชน์ตา่งๆ ท่ีผู้ ถือหุ้นควรทราบ 

 คะแนนเสยีงเพ่ือลงมติ 

วาระนีไ้มต้่องลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

วาระที่ 2   พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2562 (ครัง้ที่ 16) ซึ่งประชุมเม่ือวนัพุธที่                       

24 เมษายน 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 (ครัง้ท่ี 16) เมื่อวนัพุธท่ี 24 เมษายน 2562 

แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวง

พาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด  พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.interlink.co.th)  

แล้ว อีกทัง้ได้แนบสําเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 (ครัง้ท่ี 16) มาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม  

ลงวนัท่ี 23 มีนาคม 2563 นี ้(ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 1) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 (ครัง้ท่ี 16) ซึง่ประชมุเมื่อวนัพธุท่ี 24 เมษายน 

2562 โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้อง โดยให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี  

2563 รับรองรายงานการประชมุครัง้ดงักลา่ว  
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 คะแนนเสยีงเพ่ือลงมต ิ  

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 3  พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการ ประจาํปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

  บริษัทฯ ได้สรุปผลการดําเนินงานท่ีผา่นมาและการเปลีย่นแปลงท่ีสาํคญั ซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2562 ดงัปรากฏใน

รายงานประจําปี 2562 (โปรดสแกน QR Code ท่ีปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุ เพ่ือดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2562) 

ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการ ประจําปี 2562 ซึ่งสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงท่ี

สาํคญั ซึง่เกิดในรอบปี 2562 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

 คะแนนเสยีงเพ่ือลงมติ 

  วาระนีไ้มต้่องลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

วาระที่ 4  พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาํปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน 

และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทฯ และจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตก่อนเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ 

และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2562 

ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นีแ้ล้ว (โปรดสแกน QR Code ท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญ

ประชมุ เพ่ือดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2562) 

 คะแนนเสยีงเพ่ือลงมติ 

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 5  พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกาํไรสุทธิ ประจาํปี 2562 

 วาระที่ 5.1 พิจารณาและจัดสรรกาํไรสะสม ยงัไม่จัดสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

ภายใต้บทบญัญตัิของมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจดัสรรกําไร

สทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสาํรองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) 

จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดงักลา่วไม่สามารถนําไป

จ่ายเงินปันผลได้  โดยสามารถคํานวณตามตารางดงันี ้

รายละเอียด ปี 2562 

1. ทนุจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 543,632,325.00 

2. ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 54,363,232.50 

3. สาํรองตามกฎหมาย ณ 31 ธนัวาคม 2561 45,365,974.30 

4. สาํรองตามกฎหมายที่ต้องตัง้เพิ่มให้ครบ 8,997,258.20 
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 คะแนนเสยีงเพ่ือลงมต ิ  

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 3  พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการ ประจาํปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

  บริษัทฯ ได้สรุปผลการดําเนินงานท่ีผา่นมาและการเปลีย่นแปลงท่ีสาํคญั ซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2562 ดงัปรากฏใน

รายงานประจําปี 2562 (โปรดสแกน QR Code ท่ีปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุ เพ่ือดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2562) 

ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการ ประจําปี 2562 ซึ่งสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงท่ี

สาํคญั ซึง่เกิดในรอบปี 2562 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

 คะแนนเสยีงเพ่ือลงมติ 

  วาระนีไ้มต้่องลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

วาระที่ 4  พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาํปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน 

และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทฯ และจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตก่อนเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ 

และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2562 

ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นีแ้ล้ว (โปรดสแกน QR Code ท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญ

ประชมุ เพ่ือดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2562) 

 คะแนนเสยีงเพ่ือลงมติ 

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 5  พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกาํไรสุทธิ ประจาํปี 2562 

 วาระที่ 5.1 พิจารณาและจัดสรรกาํไรสะสม ยงัไม่จัดสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

ภายใต้บทบญัญตัิของมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจดัสรรกําไร

สทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสาํรองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) 

จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดงักลา่วไม่สามารถนําไป

จ่ายเงินปันผลได้  โดยสามารถคํานวณตามตารางดงันี ้

รายละเอียด ปี 2562 

1. ทนุจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 543,632,325.00 

2. ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 54,363,232.50 

3. สาํรองตามกฎหมาย ณ 31 ธนัวาคม 2561 45,365,974.30 

4. สาํรองตามกฎหมายที่ต้องตัง้เพิ่มให้ครบ 8,997,258.20 
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5. กําไรสทุธิประจําปี 48,884,583.59 

6. สาํรองตามกฎหมายขัน้ตํ่าที่ต้องกนัจากกาํไรสุทธิประจาํปีในอตัราร้อยละ 5  2,444,229.20 

7. สาํรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2562 47,810,203.50 

8. สัดส่วนสาํรองตามกฎหมายต่อทุนจดทะเบียน 8.79 

สาํรองตามกฎหมายจํานวน 2,444,229.20 บาทท่ีจดัสรรเพ่ิมเติม ในอตัราร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี 2562 

ซึง่เป็นไปตามบทบญัญตัขิองมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และบริษัทฯ ได้บนัทกึสาํรอง

ตามกฎหมายจํานวน 2,444,229.20  บาทแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิจัดสรรกําไรสทุธิ ประจําปี 

2562 เป็นสาํรองตามกฎหมายจํานวน 2,444,229.20 บาท ดงัท่ีเสนอข้างต้น 

คะแนนเสยีงเพ่ือลงมต ิ

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 วาระที่ 5.2 พิจารณาและอนุมัติเงนิปันผล ประจาํปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลในอตัราไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกั

ภาษีเงินได้ และหกัสาํรองตามกฎหมาย เว้นแตบ่ริษัทฯ มีความจําเป็นต้องใช้เงินเพ่ือการขยายกิจการ  

ทัง้นี ้ในปี 2562 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน  48,884,583.59 บาท (สี่สิบแปดล้าน

แปดแสนแปดหมื่นสี่พนัห้าร้อยแปดสิบสามบาทห้าสิบเก้าสตางค์) คิดเป็นกําไรต่อหุ้น 0.09 บาทต่อหุ้น สําหรับหุ้นสามญั

จํานวน 543,632,325 หุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยบริษัทฯ ได้จดัสรรกําไรสทุธิประจําปี 2562 ดงักลา่วเป็นสํารอง

ตามกฎหมายจํานวน 2,444,229.20 บาท ตามท่ีได้รับการอนมุตัิในวาระท่ี 5.1 

ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด ท่ีจัดสรรจากกําไรสทุธิ ประจําปี 

2562 ดงันี ้

1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ จํานวนไมเ่กิน 36,242,155 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นของบริษัทฯ ในอตัรา 15 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล รวมมลูคา่ทัง้สิน้ไม่เกิน 36,242,155 บาท หรือคิดเป็น

อตัราการจ่ายเงินปันผล 0.06667 บาทตอ่หุ้น ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรร

หุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลในสว่นของเศษหุ้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือหุ้นแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล

ในอตัราหุ้นละ 0.06667 บาท 

2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.03741 บาท หรือคิดเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 20,337,285.28 บาท      

ซึง่จ่ายจากเงินกําไรสะสมของบริษัทฯ  

โดยอตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัและเงินสดทัง้สองกรณีข้างต้นรวมเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.10408 

บาท ซึง่เงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายกําหนด 

  โดยสามารถเปรียบเทียบการจา่ยปันผลในปีท่ีผา่นมาได้ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 2560 2561 2562 

1. กําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ -32,121,271.00 182,471,512.00 48,884,583.59 

2. จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย - 9,123,575.70 2,444,229.20 
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3. ก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลงัหกั
ส ารองตามกฎหมาย 

-32,121,271.00 173,347,936.30 46,440,354.39 

4. จ านวนหุน้ ณ 31 ธนัวาคม 2562 362,423,986.00 543,632,325 543,632,325 
5.  ปันผลตอ่หุน้ (บาท:หุน้) 0.55556 0.14 0.10408 
6. ปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท) ไมเ่กิน 201.35 76.11 ไมเ่กิน 56.58 
7. สดัสว่นการจา่ยปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิ 26.21 43.91 121.82 

* ณ 31 ธนัวาคม 2562 ทนุจดทะเบียน 543,632,325 และจะเพิม่ทนุจดทะเบียนเป็น 579,874,480 
ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนมุตัิจ่ายปันผลประจ าปี 2562 ใน
อตัราหุน้ละ 0.10408 บาท จากจ านวนหุน้ที่ช าระแลว้ทัง้สิน้ 543,632,325 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไว ้หุน้ละ 1 บาท คิดเป็นเงิน    
ปันผลจ่ายทัง้สิน้ไม่เกิน  56.58 ลา้นบาท ทัง้นีค้ิดเป็นรอ้ยละ 121.82 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกั
ส ารองตามกฎหมาย ซึง่ปันผลทัง้หมดจะถกูหกั ณ ที่จ่ายตามอตัราที่กฎหมายก าหนด  

ทัง้นี ้การจ่ายปันผลดงักลา่ว จะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เฉพาะผูม้ีสิทธิไดร้บัปันผลตามขอ้บงัคบับริษัทฯ โดยก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในการรบัเงินปันผล ในวนัที่ 11 พฤษภาคม 2563 และก าหนดจ่ายปันผลในวนัที่ 22 พฤษภาคม 
2563 ทัง้นี ้สทิธิในการรบัเงินปันผล ยงัมีความไมแ่นน่อน เนื่องจากตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ก่อน 
คะแนนเสยีงเพื่อลงมต ิ

มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

  ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
เนื่องจากในวาระท่ี 5 ไดม้ีการเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาและอนมุตัจิ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของ

บรษัิทฯ ดงันัน้ บรษัิทฯ จึงจ าเป็นตอ้งเพิม่ทนุจดทะเบียนใหม ่ จ านวน 36,242,155 บาท (หุน้สามญั 36,242,155 หุน้       
มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) เพื่อรองรบัการจา่ยปันผลหุน้ปันผลดงักลา่ว  และแกไ้ขหนงัสอืหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4.  
ความเห็นคณะกรรมการ 

 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเพิ่มทนุจดทะเบียน จาก 543,632,325 บาท เป็น 579,874,480 
บาท  เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น แต่อย่างใด โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ และแกไ้ขหนงัสอืหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4. ดงันี ้

“ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบียนจ านวน   579,874,480 บาท    (หา้รอ้ยเจ็ดสบิเกา้ลา้นแปดแสนเจ็ดหมื่นสีพ่นัสีร่อ้ย 
            แปดสบิบาท) 

 แบง่ออกเป็น         579,874,480 หุน้      (หา้รอ้ยเจ็ดสบิเกา้ลา้นแปดแสนเจ็ดหมื่นสีพ่นัสีร่อ้ย 
            แปดสบิหุน้) 

มลูคา่หุน้ละ                                   1.00 บาท     (หนึง่บาท) 
โดยแยกออกเป็น 
หุน้สามญั                 579,874,480 หุน้      (หา้รอ้ยเจ็ดสบิเกา้ลา้นแปดแสนเจ็ดหมื่นสีพ่นัสีร่อ้ย 

            แปดสบิหุน้)  
หุน้บรุมิสทิธิ                                                -   หุน้       (     -     ) 

ทัง้นี ้ใหบ้คุคลที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิที่กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค า หรอืด าเนินการใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบยีน 
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คะแนนเสยีงเพ่ือลงมต ิ

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก

เสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาและเลือกตัง้กรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ และกาํหนดอาํนาจกรรมการ 

 วาระที่ 7.1 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 36 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 18 กําหนดให้กรรมการต้องออก

จากตําแหนง่ตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในอตัราหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งในการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้นีม้ีกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

1.  ดร. ชลดิา  อนนัตรัมพร กรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่/กรรมการกํากบัดแูลกิจการ  สรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 

2.  นางภทัรียา  เบญจพลชยั 1 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

3.  นางสาวขวญัตา  มีสมพร กรรมการ/รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานธุรกิจจดัจําหนา่ย) 

หมายเหต ุ:  1  นายธีรกุล นิยม ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ โดยมีผลวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และได้

แต่งตัง้ นางภทัรียา เบญจพลชยั เป็นกรรมการอิสระแทน ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี   

14 มกราคม 2563  และนางภทัรียา เบญจพลชยั ได้รับการแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง ตามมติท่ีประชมุ

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2563 เมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทัง้พิจารณาผลการ

ปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ีกรรมการ โดยบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในครัง้นี ้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของ

คณะกรรมการบริษัทแล้ววา่ มีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท และจากการท่ีบริษัทฯ ได้เปิดโอกาส

ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 เป็น

การลว่งหน้า ในระหว่างวนัท่ี 26 ธันวาคม 2562 -15 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีผ่านมานัน้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคล

เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแตอ่ยา่งใด 

 ซึง่กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนง่ตามวาระทัง้ 3 ท่านในครัง้นี ้ได้ปฏิบตัิงานในตําแหน่งหน้าท่ีในฐานะ

กรรมการได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้

กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนง่ตามวาระ ทัง้ 3 ทา่น คือ 

1.  ดร. ชลดิา  อนนัตรัมพร กรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่/กรรมการกํากบัดแูลกิจการ  สรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 

2.  นางภทัรียา  เบญจพลชยั 1 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

3.  นางสาวขวญัตา  มีสมพร กรรมการ/รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานธุรกิจจดัจําหนา่ย) 

หมายเหต ุ:  1  นายธีรกุล นิยม ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ โดยมีผลวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และได้

แต่งตัง้ นางภทัรียา เบญจพลชยั เป็นกรรมการอิสระแทน ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี   

14 มกราคม 2563  และนางภทัรียา เบญจพลชยั ได้รับการแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง ตามมติท่ีประชมุ

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2563 เมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2563 

เพ่ือให้กรรมการทัง้ 3 ทา่น เป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ทัง้นี ้ประวตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ข้อมลูการ

ถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอ่ืนๆ 

รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ ได้รับเสนอช่ือปรากฏในเอกสารรายช่ือและประวตัิของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือให้

ดํารงตําแหนง่ใหม ่(ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยในลาํดบัท่ี 2) ของหนงัสอืเชิญประชมุ 
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 คะแนนเสยีงเพ่ือลงมติ 

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 7.2 พิจารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่ในตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

เน่ืองจากมีกรรมการอิสระท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนง่ตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่  จึงขออนมุตัิ

ท่ีประชมุพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระใหมใ่นตาํแหนง่กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชดุยอ่ย ดงันี ้

1.  นางภทัรียา  เบญจพลชยั 1 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

• หมายเหต ุ:  1  นางภทัรียา  เบญจพลชยั ได้รับการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติท่ี

ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2563 เมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าบคุคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้

อยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และบคุคลข้างต้นเป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ความสามารถ 

และมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และท่ีผา่นมาได้ปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้

ท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากดั จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี แต่งตัง้ 

นางภทัรียา  เบญจพลชยั ท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เลือกตัง้เป็นกรรมการใหม่ในวาระท่ี 7.1 ในตําแหน่งกรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 คะแนนเสยีงเพ่ือลงมติ 

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 วาระที่ 7.3 กาํหนดอาํนาจกรรมการ  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

เน่ืองจาก ดร. ชลิดา  อนนัตรัมพร กรรมการท่ีครบวาระออกจากตําแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้มีอํานาจ

กระทําการแทนบริษัทยอ่ย 

ดงันัน้ จึงต้องกําหนดวาระนีเ้พ่ือให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณากําหนดอํานาจกรรมการผู้มีอํานาจกระทํา

การแทนบริษัทยอ่ยไว้ตามเดิม ดงันี ้

1) บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  “นายสมบตัิ อนนัตรัมพร หรือ นางชลดิา อนนัตรัมพร 

คนใดคนหนึง่ลงลายมือช่ือ และประทบัตราสาํคญัของบริษัท” 

2) บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั “นายสมบตัิ อนนัตรัมพร หรือ นางชลดิา อนนัตรัมพร   

หรือ นายณฐันยั อนนัตรัมพร คนใดคนหนึง่ลงลายมือช่ือ และประทบัตราสาํคญัของบริษัท” 

3) บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากดั (มหาชน) “นายสมบตัิ อนนัตรัมพร หรือ นางชลิดา อนนัตรัมพร หรือ 

นายณฐันยั อนนัตรัมพร คนใดคนหนึง่ ลงลายมือช่ือ และประทบัตราสาํคญัของบริษัท” 

ความเห็นคณะกรรมการ 

ด้วยกรรมการท่ีเสนอให้เลือกตัง้เข้าใหม่ ได้แก่ ดร. ชลิดา  อนนัตรัมพร เป็นกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทน

บริษัทย่อย จึงเห็นควรให้กําหนดอํานาจกรรมการ ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้กบักรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ตามท่ีเสนอข้างต้น 

 คะแนนเสยีงเพ่ือลงมติ 

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
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 คะแนนเสยีงเพ่ือลงมติ 

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 7.2 พิจารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่ในตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

เน่ืองจากมกีรรมการอิสระท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนง่ตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่  จึงขออนมุตัิ

ท่ีประชมุพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระใหมใ่นตาํแหนง่กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชดุยอ่ย ดงันี ้

1.  นางภทัรียา  เบญจพลชยั 1 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

• หมายเหต ุ:  1  นางภทัรียา  เบญจพลชยั ได้รับการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติท่ี

ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2563 เมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าบคุคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้

อยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และบคุคลข้างต้นเป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ความสามารถ 

และมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และท่ีผา่นมาได้ปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้

ท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากดั จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี แต่งตัง้ 

นางภทัรียา  เบญจพลชยั ท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เลือกตัง้เป็นกรรมการใหม่ในวาระท่ี 7.1 ในตําแหน่งกรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 คะแนนเสยีงเพ่ือลงมติ 

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 วาระที่ 7.3 กาํหนดอาํนาจกรรมการ  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

เน่ืองจาก ดร. ชลิดา  อนนัตรัมพร กรรมการท่ีครบวาระออกจากตําแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้มีอํานาจ

กระทําการแทนบริษัทยอ่ย 

ดงันัน้ จึงต้องกําหนดวาระนีเ้พ่ือให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณากําหนดอํานาจกรรมการผู้มีอํานาจกระทํา

การแทนบริษัทยอ่ยไว้ตามเดิม ดงันี ้

1) บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  “นายสมบตัิ อนนัตรัมพร หรือ นางชลดิา อนนัตรัมพร 

คนใดคนหนึง่ลงลายมือช่ือ และประทบัตราสาํคญัของบริษัท” 

2) บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั “นายสมบตัิ อนนัตรัมพร หรือ นางชลดิา อนนัตรัมพร   

หรือ นายณฐันยั อนนัตรัมพร คนใดคนหนึง่ลงลายมือช่ือ และประทบัตราสาํคญัของบริษัท” 

3) บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากดั (มหาชน) “นายสมบตัิ อนนัตรัมพร หรือ นางชลิดา อนนัตรัมพร หรือ 

นายณฐันยั อนนัตรัมพร คนใดคนหนึง่ ลงลายมือช่ือ และประทบัตราสาํคญัของบริษัท” 

ความเห็นคณะกรรมการ 

ด้วยกรรมการท่ีเสนอให้เลือกตัง้เข้าใหม่ ได้แก่ ดร. ชลิดา  อนนัตรัมพร เป็นกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทน

บริษัทย่อย จึงเห็นควรให้กําหนดอํานาจกรรมการ ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้กบักรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ตามท่ีเสนอข้างต้น 

 คะแนนเสยีงเพ่ือลงมติ 

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
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วาระที่ 8 พิจารณาและแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2563 

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

 เพ่ือให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2563

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบตัิงาน

ในปีท่ีผา่นมาของบริษัท บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ซึ่งทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีให้กบับริษัท และ

บริษัทยอ่ย โดยเห็นวา่เป็นท่ีพอใจ จากการประชมุหารือร่วมกบัผู้สอบบญัชีซึง่ได้รายงานข้อบกพร่องของระบบการควบคมุ

ภายในท่ีตรวจสอบพบ  รวมทัง้แนวทางการปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ รวมถึง

เสนอค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีท่ีเหมาะสม เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตัง้บริษัท       

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ซึ่งเป็นสํานกังานสอบบญัชี เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยขอให้ท่ีประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุตัิคา่สอบบญัชี ดงันี ้

 วาระที่ 8.1  ขออนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจาํปี 2563 

1)  นายพงทวี   รัตนะโกเศศ    (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 7795)  

ได้รับอนมุตัิจากคะแนนเสียงข้างมาก ตัง้แต่ปี 2560 รวม 3 ปี และได้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท       

ปี 2560, ปี 2561 และปี 2562 รวม 3 ปี หรือ 

2) นางสาวอมรรัตน์ เพ่ิมพนูวฒันาสขุ    (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4599)  

     ได้รับอนมุตัิจากคะแนนเสียงข้างมากของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบ

บญัชีของบริษัทฯ ตัง้แต่ปี 2558 รวม 5 ปี และได้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ปี 2558 และปี 2559 

รวม 2 ปี หรือ 

3) นายวิเชียร   ก่ิงมนตรี      (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3977) 

     ได้รับอนุมัติจากคะแนนเสียงข้างมากของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็น            

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ตัง้แตปี่ 2558 รวม 5 ปี แตย่งัไมเ่คยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาก่อน 

ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็น

ผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบญัชีบริษัทฯ และผู้สอบบญัชีบริษัทย่อยนัน้ 

สงักัดงานสอบบัญชีเดียวกัน และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบัติงานได้ ให้บริษัท       

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท  ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส          

เอบีเอเอส จํากดั แทนได้ โดยผู้มีรายนามข้างต้นเป็นผู้สอบบญัชีท่ีมีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ทัง้นี ้ บริษัทท่ีเป็นสาํนกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้น ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือสว่นได้

เสยีระหวา่งผู้สอบบญัชีกบับริษัทฯ/ บริษัทยอ่ย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

 คะแนนเสยีงเพ่ือลงมติ 

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่  8.2 ขออนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2563 เป็นจํานวนเงิน 3,805,000 บาท       

(สามล้านแปดแสนห้าพนับาทถ้วน)  

 อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรวา่คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วสมเหตผุลและเทียบเคียงได้กบั

บริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์ 
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นอกจากนี ้เห็นสมควรเสนอข้อมลูเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีในปีท่ีผา่นมาของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ดงัตอ่ไปนี ้

 รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ปี 2563 

(ปีท่ีเสนอ) 

คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ (บาท) 1,285,000 1,500,000 1,500,000 1,690,000 1,745,000 

คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย (บาท) 1,385,000 1,840,000 1,840,000 1,970,000 2,060,000 

รวม 2,670,000 3,340,000 3,340,000 3,660,000 3,805,000 

เพ่ิมขึน้ (%) 10.33 25.09% - 9.58% 3.96% 

คา่บริการอ่ืน ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

 คะแนนเสยีงเพ่ือลงมติ 

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

ประธานท่ีประชมุได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 กําหนด

วา่ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สนิอ่ืนใดให้แก่กรรมการ เว้นแตจ่่ายเป็นคา่ตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท 

 ข้อบงัคบับริษัท หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ ข้อ 16. กําหนดวา่ กรรมการของบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการ

ปฏิบตัิหน้าท่ี อนัได้แก่ เงินเดือน เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้งโบนสั นัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีขัน้ตอนการเสนอคา่ตอบแทน ซึง่ได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหา

และกําหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ก่อนนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ  ซึง่คณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีได้กําหนดไว้อย่างละเอียดถ่ีถ้วน  โดย

พิจารณาอตัรา ให้มีความเหมาะสมของคา่ตอบแทนกรรมการและกบัหน้าท่ี และความรับผิดชอบ โดยเทียบเคียงกบับริษัท

จดทะเบียนอ่ืนๆ ในตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่อยูใ่นธุรกิจ/อตุสาหกรรมเดียวกนั  และสอดคล้องกบัผลประกอบการของบริษัท  

โดยจํานวนครัง้ของการประชมุของคณะกรรมการในปีท่ีผา่นมา มดีงันี ้

การประชุม 
จาํนวนครัง้ของการ

ประชุม (ปี 2562) 

สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 1 

คณะกรรมการบริษัท 6 

คณะกรรมการตรวจสอบ 4 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 1 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ  สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน   3 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและ คณะกรรมการได้ตรวจสอบ

อย่างละเอียด  โดยเทียบเคียงได้กบับริษัทจดทะเบียนอ่ืนๆ ในตลาดหลกัทรัพย์ด้วยกนั และเพ่ือให้มีความโปร่งใสตาม

หลกับรรษัทภิบาล  การจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการชดุตา่งๆ สมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตัิ โดยเปรียบเทียบ

คา่ตอบแทนของกรรมการในปีท่ีผา่นมา 

ความเห็นคณะกรรมการ 

จากการพิจารณาถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมขึน้เน่ืองจากการขยายตวั และความหลากหลายทางธุรกิจ

ของบริษัทฯ ในปัจจบุนัแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ       
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นอกจากนี ้เห็นสมควรเสนอข้อมลูเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีในปีท่ีผา่นมาของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ดงัตอ่ไปนี ้

 รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ปี 2563 

(ปีท่ีเสนอ) 

คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ (บาท) 1,285,000 1,500,000 1,500,000 1,690,000 1,745,000 

คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย (บาท) 1,385,000 1,840,000 1,840,000 1,970,000 2,060,000 

รวม 2,670,000 3,340,000 3,340,000 3,660,000 3,805,000 

เพ่ิมขึน้ (%) 10.33 25.09% - 9.58% 3.96% 

คา่บริการอ่ืน ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

 คะแนนเสยีงเพ่ือลงมติ 

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

ประธานท่ีประชมุได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 กําหนด

วา่ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สนิอ่ืนใดให้แก่กรรมการ เว้นแตจ่่ายเป็นคา่ตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท 

 ข้อบงัคบับริษัท หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ ข้อ 16. กําหนดวา่ กรรมการของบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการ

ปฏิบตัิหน้าท่ี อนัได้แก่ เงินเดือน เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้งโบนสั นัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีขัน้ตอนการเสนอคา่ตอบแทน ซึง่ได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหา

และกําหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ก่อนนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ  ซึง่คณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีได้กําหนดไว้อย่างละเอียดถ่ีถ้วน  โดย

พิจารณาอตัรา ให้มคีวามเหมาะสมของคา่ตอบแทนกรรมการและกบัหน้าท่ี และความรับผิดชอบ โดยเทียบเคียงกบับริษัท

จดทะเบียนอ่ืนๆ ในตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่อยูใ่นธุรกิจ/อตุสาหกรรมเดียวกนั  และสอดคล้องกบัผลประกอบการของบริษัท  

โดยจํานวนครัง้ของการประชมุของคณะกรรมการในปีท่ีผา่นมา มดีงันี ้

การประชุม 
จาํนวนครัง้ของการ

ประชุม (ปี 2562) 

สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 1 

คณะกรรมการบริษัท 6 

คณะกรรมการตรวจสอบ 4 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 1 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ  สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน   3 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและ คณะกรรมการได้ตรวจสอบ

อย่างละเอียด  โดยเทียบเคียงได้กบับริษัทจดทะเบียนอ่ืนๆ ในตลาดหลกัทรัพย์ด้วยกนั และเพ่ือให้มีความโปร่งใสตาม

หลกับรรษัทภิบาล  การจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการชดุตา่งๆ สมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตัิ โดยเปรียบเทียบ

คา่ตอบแทนของกรรมการในปีท่ีผา่นมา 

ความเห็นคณะกรรมการ 

จากการพิจารณาถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมขึน้เน่ืองจากการขยายตวั และความหลากหลายทางธุรกิจ

ของบริษัทฯ ในปัจจบุนัแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ       
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สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะท่ีปรึกษาฯ ทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและผลประโยชน์อ่ืนใด ประจําปี 2563 ตามตาราง

เปรียบเทียบ ดงันี ้

ค่าตอบแทนของกรรมการ 

อัตราเดมิ อัตราใหม่       

ท่ีเสนอ 

2560 2561 2562 2563 

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ     

1. คณะกรรมการบริษัท/สามัญผู้ถือหุ้น     

1.1  ประธานกรรมการบริษัท 9,000 บาท/ครัง้ 9,000 บาท/ครัง้ 9,000 บาท/ครัง้ 9,000 บาท/ครัง้ 

1.2  กรรมการบริษัท ทา่นละ 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 ทา่นละ 6,000 บาท/ครัง้ 6,000 บาท/ครัง้ 6,000 บาท/ครัง้ 6,000 บาท/ครัง้ 

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. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน 
    

4.1  ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาฯ   5,000 บาท/ครัง้ 5,000 บาท/ครัง้ 

4.2  กรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาฯ *   3,000 บาท/ครัง้ 3,000 บาท/ครัง้* 

5. ท่ีปรึกษาบริษัทและ/หรือประธานกรรมการ     

ท่ีปรึกษาฯ 3,500 บาท/ครัง้ 3,500 บาท/ครัง้ 3,500 บาท/ครัง้ 3,500 บาท/ครัง้ 

ค่าบําเหน็จประจาํปีกรรมการ     

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 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

* ยกเว้น กรรมการ และอ่ืนๆ ท่ีเป็นพนกังานหรือผู้บริหารท่ีได้รับคา่ตอบแทนประจํา 

ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 เป็นต้นไป จนกวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติ

เปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

   คะแนนเสยีงเพ่ือลงมติ 

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

วาระนีกํ้าหนดไว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเร่ืองการดําเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ (ถ้ามี) ดังนัน้          

จะไมม่ีการนําเสนอเร่ืองอ่ืนๆ ให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิ และไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้

ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นสมควรให้ผู้ ถือหุ้ นได้สอบถามข้อสงสัยในเร่ืองการดําเนินงานของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการได้ตอบ           

ข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 



- 10 - 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 ดังกล่าว ตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีระบุไว้

ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกนั หากทา่นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุดงักลา่วได้ด้วยตนเอง ทา่นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืน หรือ 

คณุชศูกัดิ์ ดิเรกวฒันชยั  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน ตาม

แบบหนงัสือมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือฉบบันี ้ทัง้นี ้เพ่ือให้การลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วย

ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ ใคร่ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ทา่นผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดนําหนงัสอืมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อม

กบัหนงัสอืฉบบันี ้มาแสดงตอ่เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย พร้อมทัง้กรุณาเตรียมเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือแสดง

ตนในการเข้าร่วมประชมุตามรายการเอกสารท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสอืฉบบันี ้(ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 8, 9 และ 10) 

กําหนดการตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ปรากฏตามตารางท้ายนี ้

กาํหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น วันที่ 

1. กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 13 มีนาคม 2563 

2. กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 23 เมษายน 2563 

3. กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับปันผล 11 พฤษภาคม 2563 

4. กําหนดจ่ายปันผล 22 พฤษภาคม 2563 

 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

.......................................................... 

     (นายสมบตัิ  อนนัตรัมพร) 

      ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุ ฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษ รวมถงึหนงัสอืมอบฉนัทะทัง้ แบบ ก. แบบ ข. 

และแบบ ค. บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซต์  www.interlink.co.th ในหวัข้อ0 นกัลงทนุ

สมัพนัธ์, ข้อมลูสาํหรับผู้ ถือหุ้น, หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 

2. ผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์ตา่งๆ ดงันี ้

2.1  ในกรณีท่ีประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ  

2.2  ในกรณีผู้ ถือหุ้นมคีวามประสงค์จะสอบถามข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุในวาระใดของบริษัท หรือสง่คําถาม

ลว่งหน้ามายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 16 เมษายน 2562  

2.3   ในกรณีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมคีวามต้องการรายงานประจําปี (เป็นแบบรูปเลม่) กรุณาสง่แบบตอบรับ ซึง่ได้แนบมาพร้อม

กบัหนงัสอืเชิญประชมุนี ้ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 11 กรุณาระบท่ีุอยูใ่นการจดัสง่ให้ชดัเจน 

โดยสามารถสง่เอกสารตา่งๆ มาท่ี หนว่ยงานเลขานกุารบริษัท  บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 48 อาคารอินเตอร์ลิง้ค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามแสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือทาง

อีเมล์ Email: t.thanyarad@interlink.co.th 
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แนวปฏิบตัิสาํหรับผู้ถอืหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2563 

เน่ืองด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) 

เน่ืองด้วยในขณะนีม้ีการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายพืน้ท่ีอย่าง

ตอ่เน่ือง บริษัทฯ ได้ติดตามและมีความหว่งใยตอ่สถานการณ์ดงักลา่วเป็นอยา่งยิ่ง จึงขอเสนอแนวปฏิบตัิสาํหรับผู้ ถือหุ้นในการ

เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 ดงันี ้

1. ขอความร่วมมือผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

1.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีอยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางไปยงั/มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามท่ีกระทรวงสาธารณสขุกําหนด ณ 

วนัท่ี 8 มีนาคม 2563 ได้แก่ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลใีต้ อิตาล ีอิหร่าน ไต้หวนั สงิคโปร์ ญ่ีปุ่ น ฝร่ังเศส เยอรมนี รวมถึงประเทศ

กลุม่เสี่ยงท่ีกระทรวงอาจกําหนดเพ่ิมเติม หรือติดต่อใกล้ชิดกบับคุคลท่ีมีประวตัิเดินทางไปยงั/มาจากประเทศกลุม่เสี่ยง เป็น

ระยะเวลาน้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม หรือผู้มีไข้ หรือมีอาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ หรือมีอาการท่ีอาจสงสยัว่าจะเป็น

ไวรัส COVID-19 ขอความร่วมมือในการปฏิบตัิตามคําแนะนําของกรมควบคมุโรค โดย งดการเข้าร่วมประชุม ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้น 

สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ 

 1.2  เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จากความแออดัของผู้ ถือหุ้นใน

วนัประชมุ ซึง่ยงัมิอาจคาดเดาได้ และเพ่ือสขุอนามยัของตวัท่านเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือมายงัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณามอบ

ฉนัทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง   

 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นตามข้อ 1.1 และ 1.2 สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงลงทะเบียนแทน

ตามวิธีการ ซึง่แสดงในขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ในหน้าสารบญั และหนงัสอืแจ้งรายการเอกสารหรือหลกัฐาน

ท่ีต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 7) ของหนงัสอืเชิญประชมุท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว โดยจดัสง่มาท่ี  

 หน่วยงานเลขานุการบริษัท: บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 48 อาคารอินเตอร์ลิง้ค์          

ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามแสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 1.3 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะสง่คําถามลว่งหน้า สามารถกระทําได้ผา่นช่องทาง ดงันี ้

  1.3.1 สง่มาท่ีบริษัทฯ พร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ ตามข้อ 1.1 และ 1.2 

  1.3.2 จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ Email:  t.thanyarad@interlink.co.th 

  1.3.3 โทรสาร (Fax) ท่ีหมายเลข: 02-666-1193 

 1.4 เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ และไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตวัเอง สามารถ

รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านทาง  https://investors.interlink.co.th/website/?page=AGM2020  ทัง้นี ้ผู้ ถือ

หุ้นลงทะเบียนโดยระบเุลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกัก่อนการเข้ารับชมการถ่ายทอดสดการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. กรณีที่ ผู้ถอืหุ้นยงัประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ขอความร่วมมือและขอทํา

ความเข้าใจมายงัผู้ ถือหุ้น ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 การเข้าไปในบริเวณหรือสถานท่ีจดัประชมุ ทกุทา่นจะต้องผา่นการคดักรอง หากผู้ ถือหุ้นไมผ่า่นการคดักรอง อาจ

ถกูปฏิเสธให้เข้าไปในห้องประชุม เช่น กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีไข้ วดัอณุหภมูิได้ตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป และ/หรือมีอาการท่ี

อาจสงสยัวา่จะเป็นไวรัส COVID-19 ซึง่จดัให้มีจดุคดักรองบริเวณทางเข้าอาคารอินเตอร์ลิง้ค์ และจดุอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 ดังกล่าว ตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีระบุไว้

ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกนั หากทา่นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุดงักลา่วได้ด้วยตนเอง ทา่นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืน หรือ 

คณุชศูกัดิ์ ดิเรกวฒันชยั  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน ตาม

แบบหนงัสือมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือฉบบันี ้ทัง้นี ้เพ่ือให้การลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วย

ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ ใคร่ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ทา่นผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดนําหนงัสอืมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อม

กบัหนงัสอืฉบบันี ้มาแสดงตอ่เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย พร้อมทัง้กรุณาเตรียมเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือแสดง

ตนในการเข้าร่วมประชมุตามรายการเอกสารท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสอืฉบบันี ้(ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 8, 9 และ 10) 

กําหนดการตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ปรากฏตามตารางท้ายนี ้

กาํหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น วันที่ 

1. กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 13 มีนาคม 2563 

2. กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 23 เมษายน 2563 

3. กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับปันผล 11 พฤษภาคม 2563 

4. กําหนดจ่ายปันผล 22 พฤษภาคม 2563 

 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

.......................................................... 

     (นายสมบตั ิ อนนัตรัมพร) 

      ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุ ฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษ รวมถงึหนงัสอืมอบฉนัทะทัง้ แบบ ก. แบบ ข. 

และแบบ ค. บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซต์  www.interlink.co.th ในหวัข้อ0 นกัลงทนุ

สมัพนัธ์, ข้อมลูสาํหรับผู้ ถือหุ้น, หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 

2. ผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์ตา่งๆ ดงันี ้

2.1  ในกรณีท่ีประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ  

2.2  ในกรณีผู้ ถือหุ้นมคีวามประสงค์จะสอบถามข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุในวาระใดของบริษัท หรือสง่คําถาม

ลว่งหน้ามายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 16 เมษายน 2562  

2.3   ในกรณีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมคีวามต้องการรายงานประจําปี (เป็นแบบรูปเลม่) กรุณาสง่แบบตอบรับ ซึง่ได้แนบมาพร้อม

กบัหนงัสอืเชิญประชมุนี ้ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 11 กรุณาระบท่ีุอยูใ่นการจดัสง่ให้ชดัเจน 

โดยสามารถสง่เอกสารตา่งๆ มาท่ี หนว่ยงานเลขานกุารบริษัท  บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 48 อาคารอินเตอร์ลิง้ค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามแสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือทาง

อีเมล์ Email: t.thanyarad@interlink.co.th 
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แนวปฏิบตัิสาํหรับผู้ถอืหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2563 

เน่ืองด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) 

เน่ืองด้วยในขณะนีม้ีการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายพืน้ท่ีอย่าง

ตอ่เน่ือง บริษัทฯ ได้ติดตามและมีความหว่งใยตอ่สถานการณ์ดงักลา่วเป็นอยา่งยิ่ง จึงขอเสนอแนวปฏิบตัิสาํหรับผู้ ถือหุ้นในการ

เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 ดงันี ้

1. ขอความร่วมมือผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

1.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีอยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางไปยงั/มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามท่ีกระทรวงสาธารณสขุกําหนด ณ 

วนัท่ี 8 มีนาคม 2563 ได้แก่ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลใีต้ อิตาล ีอิหร่าน ไต้หวนั สงิคโปร์ ญ่ีปุ่ น ฝร่ังเศส เยอรมนี รวมถึงประเทศ

กลุม่เสี่ยงท่ีกระทรวงอาจกําหนดเพ่ิมเติม หรือติดต่อใกล้ชิดกบับคุคลท่ีมีประวตัิเดินทางไปยงั/มาจากประเทศกลุม่เสี่ยง เป็น

ระยะเวลาน้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม หรือผู้มีไข้ หรือมีอาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ หรือมีอาการท่ีอาจสงสยัว่าจะเป็น

ไวรัส COVID-19 ขอความร่วมมือในการปฏิบตัิตามคําแนะนําของกรมควบคมุโรค โดย งดการเข้าร่วมประชุม ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้น 

สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ 

 1.2  เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จากความแออดัของผู้ ถือหุ้นใน

วนัประชมุ ซึง่ยงัมิอาจคาดเดาได้ และเพ่ือสขุอนามยัของตวัท่านเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือมายงัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณามอบ

ฉนัทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง   

 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นตามข้อ 1.1 และ 1.2 สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงลงทะเบียนแทน

ตามวิธีการ ซึง่แสดงในขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ในหน้าสารบญั และหนงัสอืแจ้งรายการเอกสารหรือหลกัฐาน

ท่ีต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 7) ของหนงัสอืเชิญประชมุท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว โดยจดัสง่มาท่ี  

 หน่วยงานเลขานุการบริษัท: บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 48 อาคารอินเตอร์ลิง้ค์          

ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามแสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 1.3 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะสง่คําถามลว่งหน้า สามารถกระทําได้ผา่นช่องทาง ดงันี ้

  1.3.1 สง่มาท่ีบริษัทฯ พร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ ตามข้อ 1.1 และ 1.2 

  1.3.2 จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ Email:  t.thanyarad@interlink.co.th 

  1.3.3 โทรสาร (Fax) ท่ีหมายเลข: 02-666-1193 

 1.4 เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ และไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตวัเอง สามารถ

รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านทาง  https://investors.interlink.co.th/website/?page=AGM2020  ทัง้นี ้ผู้ ถือ

หุ้นลงทะเบียนโดยระบเุลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกัก่อนการเข้ารับชมการถ่ายทอดสดการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. กรณีที่ ผู้ถอืหุ้นยงัประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ขอความร่วมมือและขอทํา

ความเข้าใจมายงัผู้ ถือหุ้น ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 การเข้าไปในบริเวณหรือสถานท่ีจดัประชมุ ทกุทา่นจะต้องผา่นการคดักรอง หากผู้ ถือหุ้นไมผ่า่นการคดักรอง อาจ

ถกูปฏิเสธให้เข้าไปในห้องประชุม เช่น กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีไข้ วดัอณุหภมูิได้ตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป และ/หรือมีอาการท่ี

อาจสงสยัวา่จะเป็นไวรัส COVID-19 ซึง่จดัให้มีจดุคดักรองบริเวณทางเข้าอาคารอินเตอร์ลิง้ค์ และจดุอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
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อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นถกูปฏิเสธให้เข้าไปในบริเวณหรือสถานท่ีจดัประชมุ ผู้ ถือหุ้นยงัคงสามารถมอบฉนัทะ

ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนได้ 

2.2 บริษัทฯ เตรียมการในการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือลดโอกาสเสี่ยงต่อการระบาดของไวรัสจากความแออดัของ         

ผู้ ถือหุ้นในพืน้ท่ีการจดัประชมุ ดงันี ้

2.2.1 การตอ่แถว ณ จดุคดักรอง, จดุตรวจเอกสาร, จดุละทะเบียน จะเว้นระยะหา่ง 1 เมตร 

2.2.2 ผงัท่ีนัง่ในห้องประชุมให้มีระยะห่างประมาณ 1 เมตรต่อ 1 ท่ีนัง่ ซึ่งจะทําให้จํานวนท่ีนัง่ในห้องประชุมมี 

จํานวนจํากดั 

2.2.3 ขอความร่วมมือให้ผู้ ถือหุ้นสวมใสห่น้ากากอนามยัตลอดเวลาท่ีเข้าร่วมประชมุ 

 2.2.4 บริษัทฯ ของดการเสริฟชา และกาแฟ แตจ่ดัอาหารวา่งเป็นชดุ Box Set พร้อมนํา้ดืม่ขวดแทน 

ในกรณีท่ีมีผู้ เข้าร่วมประชุมจํานวนมาก อาจทําให้เกิดความล่าช้าในการคดักรอง และการลงทะเบียนในการเข้าร่วม

ประชมุ บริษัทจึงขออภยัในความไมส่ะดวกมา ณ โอกาสนี ้
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
 ประจ าปี 2558 

ที่ บช.197/62/ปบ 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 (คร้ังที ่16) 
บริษัท อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

 

วันเวลาการประชุม 

ประชุมในวนัพธุที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียน เวลา 13.00 น.) ณ หอ้งแกรนดส์วุรรณภูมิ ชัน้ 7 
อาคารอินเตอรล์ิง้ค ์บริษัท อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมิวนิเคชั่น จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 48 ถนนรชัดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพฯ 

นายสมบัต ิ อนันตรัมพร เป็นประธานที่ประชมุ 

ประธานฯ แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบวา่ การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) 
เขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกวา่ 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ) 

 ผมขอแจง้สถานการณก์ารเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ของผูถื้อหุน้ ดงันี ้
ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง 59 ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้หมด 174,702,684 หุน้ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ 32 ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้หมด 155,427,142 หุน้ 
รวมทัง้หมด 91 ราย รวมจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้  330,129,826 หุน้ 
ซึง่คิดเป็นรอ้ยละ 60.7267 (%) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด 543,632,325 หุน้ 

ซึง่ครบเป็นองคป์ระชมุ ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทแลว้ จึงขอเปิดประชมุเพื่อพิจารณาเรือ่งตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระ 

ทั้งนี ้ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท คุณธัญญรตัน์ เรืองบัณฑิต เลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวแนะน า
คณะกรรมการบรษัิทฯ ผูบ้รหิารของบรษัิท นิติกรบริษัทฯ ผูส้งัเกตการณ ์ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส  
จ ากดั และตวัแทนจากผูส้อบบญัชีจะมารว่มท าหนา้ที่เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสยีงแตล่ะวาระ ดงันี  ้

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 9 ทา่น 
1.  นายสมบตัิ อนนัตรมัพร ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธานในที่ประชมุ 
2.  ดร. ชลดิา อนนัตรมัพร กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่/กรรมการก ากบัดแูลกิจการ สรรหา 
  และก าหนดคา่ตอบแทน 
3.  นายชศูกัดิ ์  ดิเรกวฒันชยั       กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/  กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

                 ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/ 
4.  พลเรอืเอกอภิวฒัน ์ ศรวีรรธนะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
5.  นายธีรกลุ นิยม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
  กรรมการก ากบัดแูลกิจการ สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/ 
6.  นายณฐันยั              อนนัตรมัพร กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (สายงานกลยทุธ ์และสายงาน

โทรคมนาคม)/กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. อินเตอรล์ิง้ค ์เทเลคอม 
7.  นางสาวขวญัตา มีสมพร กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (สายงานธุรกิจจดัจ าหนา่ย) 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
 ประจ าปี 2558 

8.  นางเพ็ญศร ี จนัต๊ะคาด กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุม่ฯ)/ 
  กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 9.  นางธญัญรตัน ์ เรอืงบณัฑิต กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (สายงานสนบัสนนุธุรกิจของกลุม่ฯ)/ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง/CFO และเลขานกุารบรษัิท 

หมายเหต ุ:  มีกรรมการบรษัิทเขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 9 ทา่น จากจ านวนกรรมการบรษัิททัง้สิน้ 9 ทา่น หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 
            100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 4 ทา่น 
1. นายประสทิธ์ิชยั  วีระยทุธวิไล รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (สายงานธุรกิจวิศวกรรม และโครงการพิเศษ) 
2. นางสาววรษิา  อนนัตรมัพร ผูจ้ดัการทั่วไป/กรรมการ บมจ. อินเตอรล์ิง้ค ์เทเลคอม 

 3.   นายอาทิตย ์ ชมุวิสตูร  ผูจ้ดัการแผนกบญัชี / สมหุบ์ญัชี 
 4.   นายณฐัพล  เกษมทรพัย ์ ผูอ้  านวยการแผนกตรวจสอบภายใน 

นิติกรบริษัทฯ จ านวน 1 ทา่น 
1. นายจิรเดช นิลพฤกษ์  นิติกรอาวโุส 

 ผู้สังเกตการณจ์ากบริษัท อินเตอรล์ิง้ค ์เทเลคอม จ ากัด (มหาชน) จ านวน 1 ทา่น 
1. นายกมลพงศ ์ แซจ่นั ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี บรษัิท อินเตอรล์ิง้ค ์เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ท าหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จ านวน 2 ทา่น 
1. นายพงทวี  รตันะโกเศศ Partner  บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 
2.   นางสาวอรสิรา บวัผล ิ  ผูจ้ดัการตรวจสอบบญัชี บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์  
      เอบีเอเอส จ ากดั 

ทนายความ จากส านักงานภายนอก จ านวน 1 ท่าน 
1. นายจกัรพนัธ ์ ธินนัท ์   

 อาสาพิทักษส์ิทธิผู้ถอืหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเข้าร่วมประชุม จ านวน 1 ทา่น 
1. คณุสเุมธ เอือ้งพลูสวสัดิ ์

อาสาสมัครจากผู้ถอืหุ้น ท าหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จ านวน 2 ทา่น 
1. คณุธีรพงศ ์    จินตนพนัธุ ์
2. คณุวรรณทนา  จนัทรอาภาส 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานกุารบริษัท คณุธัญญรตัน ์เรืองบณัฑิต เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ประชมุ และวิธีการออกเสยีงลงคะแนน โดยสรุปไดด้งันี ้

ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 37 และตาม พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจ ากดั มาตรา 102, มาตรา 33 วรรค 2, 4, 5 และมาตรา 34 
ก าหนดใหก้ารออกเสยีงลงคะแนนในวาระตา่ง ๆ ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีถืออยูแ่ละหุน้ที่ไดร้บัมอบฉนัทะ โดยถือว่า
หนึ่งหุน้เท่ากบัหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หนึ่งหุน้มีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนน
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8.  นางเพ็ญศร ี จนัต๊ะคาด กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุม่ฯ)/ 
  กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 9.  นางธญัญรตัน ์ เรอืงบณัฑิต กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (สายงานสนบัสนนุธุรกิจของกลุม่ฯ)/ 
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เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รวมทัง้ผูถื้อหุน้มีสิทธิมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุม และ
ออกเสยีงลงคะแนนแทนได ้

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนัน้ ในกรณีที่ท่านผูถื้อหุน้ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอใหล้งคะแนนในบตัร
ยืนยนัการลงคะแนนพรอ้มทัง้ลงลายมือช่ือในบตัร และเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ จะเก็บบตัรดงักลา่วเฉพาะกรณีไมเ่ห็นดว้ย และงดออก
เสยีงเทา่นัน้ สว่นบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสยีงเห็นดว้ยจะเก็บพรอ้มกนัทัง้หมดก่อนเสรจ็สิน้การประชุม 

การนบัคะแนน บรษัิทฯ จะใชว้ิธีหกัคะแนนเสยีงไมเ่ห็นดว้ยและงดออกเสยีงออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชมุใน
วาระนัน้ๆ และสว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย ทัง้นีใ้นการพิจารณาคะแนนเสียงดงักล่าวจะค านึงถึงการลงคะแนน
เสยีงที่ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะแสดงเจตนาไวต้ามหนงัสอืมอบฉนัทะดว้ย 

และเนื่องจากการนบัคะแนนในแต่ละวาระจะนบัจากการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุม และมีสิทธิออก
เสียงในวาระนัน้ๆ จึงอาจมีผูถื้อหุน้และจ านวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากนั เนื่องจากอาจมีผูถื้อหุน้บางท่านออกจากหอ้ง
ประชมุหรอืเขา้มาเพิ่มเติม 

ส าหรบัรายละเอียดผลการนบัคะแนนของแต่ละวาระนัน้ จะรวบรวมผลและแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบไดภ้ายหลงัจากเสร็จสิน้
การลงคะแนนในแตล่ะวาระ อยา่งไรก็ตามหากในบางเวลา การนบัคะแนนตอ้งใชเ้วลามากกวา่ปกติ ประธานฯ อาจจะขอใหท้ี่ประชุม
ด าเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจา้หนา้ที่ไดต้รวจนับคะแนนเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ ก็จะแจง้ที่ประชมุทราบรายละเอียดผลการนบัคะแนนทนัที 

โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ครัง้นี ้บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีการบนัทึกวีดีโอไวเ้พื่อเผยแพร่ใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่
สะดวกเขา้รว่มประชมุในครัง้นี ้โดยสามารถเขา้ไปดวูีดีโอบนัทกึการประชมุ ไดจ้ากเว็บไซตบ์รษัิทที่ www.interlink.co.th 

ดิฉันขออนุญาตแจง้ว่า ตามที่บริษัท อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมิวนิเคชั่น จ ากดั  (มหาชน) ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบ
วาระการประชุม ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 เป็นการล่วงหนา้ ในระหว่างวนัที่ 2 มกราคม ถึงวนัที่ 15 กุมภาพนัธ ์
2562 ทางเว็บไซตข์องบรษัิทที่  http://www.interlink.co.th  และทางไปรษณียแ์บบลงทะเบียน ปรากฏว่า ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด เสนอ
ระเบียบวาระการประชุมแต่อย่างใด ทางบรษัิทฯ จึงแจง้ประกาศใหท้างตลาดหลกัทรพัยร์บัทราบแลว้  และไดล้งประกาศใหผู้ถื้อหุน้
ทราบแลว้เมื่อวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2562 ทางเว็บไซตบ์รษัิทที่ www.interlink.co.th  

หลงัจากนัน้ เลขานุการบริษัทฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่า มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ ประชุมเห็นชอบกบัวิธีการออก
เสยีงลงคะแนน การนบัคะแนนเสยีง และการประกาศผลคะแนนตามที่กลา่วขา้งตน้ เลขานกุารบรษัิทฯ จึงไดเ้ชิญคณุสมบตัิ อนนัตรมัพร 
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุตอ่ไป 

วาระที ่1    เร่ืองแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
1. สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกลา้พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้  ดร. ชลิดา อนันตรมัพร 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุม่บรษัิทอินเตอรล์ิง้ค ์คอมมิวนิเคชั่น จ ากดั (มหาชน) เพื่อเชิญไปทอดถวายยงัที่ชมุนมุสงฆ ์ จ า
พรรษาครบถว้นไตรมาส ณ  วดัวงัแดง  ต. เขาทราย   อ. ทบัคลอ้ จ.พิจิตร ในวนัเสารท์ี่  10 พฤศจิกายน 2561 โดยปัจจยั
ท าบุญกฐินครัง้นี ้เพื่อสรา้งศาลาการเปรียญและสรา้งโรงครวัของวดั แทนศาลาการเปรียญของวดัหลงัเดิมที่ช  ารุดทรุด
โทรมลงตามกาลเวลา รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 2,220,740 บาท (สองลา้นสองแสนสองหมื่นเจ็ดรอ้ยสีส่บิบาทถว้น) 

2. สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให ้ดร. ชลิดา อนนัตรมัพร ประธานมูลนิธิ
อินเตอรล์ิง้คใ์หใ้จ และคณะ เขา้เฝา้ทลูละอองพระบาท ทลูเกลา้ทลูกระหมอ่มถวายเงินรายไดจ้ากการจ าหน่ายสลากกาชาด 
ประจ าปี 2561 จ านวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถว้น) เพื่อบ ารุงสภากาชาดไทย ในวนัจนัทรท์ี่ 7 มกราคม 2562 ที่ผา่นมา 
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3. ทางสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ได้แจ้งผลคะแนนตามโครงการ การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2561 โดยปีนี ้บริษัท อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมิวนิเคชั่น จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัคะแนนเต็ม 100 คะแนนเป็นปีแรก ซึ่ง
เป็นเรือ่งที่นา่ยินดีอยา่งยิ่ง 

4. ขอแสดงความยินดีกับบริษัท อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท อินเตอรล์ิง้ค ์เทเลคอม จ ากัด 
(มหาชน) ท่ีไดร้บัการรบัรองความสามารถทางนวตักรรม และองคก์รนวตักรรม เมื่อวนัที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา โดย     
คณุณฐันยั อนนัตรมัพร ไดใ้หเ้กียรติไปรบัรางวลัในครัง้นี ้ซึง่กลุม่บรษัิทอินเตอรล์ิง้คจ์ะไดส้รา้งสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ  ใหเ้กิด
ประโยชนใ์นองคก์รตอ่ไป 

5. ขอแนะน า คณุวรษิา  อนนัตรมัพร  ต าแหนง่ ผูจ้ดัการทั่วไป ของบรษัิท อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมิวนิเคชั่ น จ ากดั (มหาชน) ซึง่ได้
ส  าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาโทจากตา่งประเทศ โดยจะไดน้ าความรู ้มารว่มพฒันากลุม่บรษัิท อินเตอรล์ิง้คต์อ่ไป 

6. กลุม่บรษัิท อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมิวนิเคชั่น จ ากดั (มหาชน) จะได้จดัคอนเสริต์ ใหม่ เจริญปรุะ และเบน ชลาทิศ  เพื่อเป็นการ
ขอบคณุลกูคา้ในวนัเสารท์ี่ 11 พฤษภาคม 2562 ภายใตธี้มงาน “LINK IN LOVE CONCERT #รกัสดุสดุ” ณ หอ้งรอยลั จู
บิลี่ บอลรูม เมืองทองธานี โดยคาดวา่จะมีผูเ้ขา้รว่มงานไม่นอ้ยกว่า 2,000 คน เหมือนดั่งเช่นทกุปี และปีนีจ้ะไดเ้ชิญผูถื้อ
หุน้บางสว่นไปรว่มชมคอนเสริต์ดว้ย 

มตทิีป่ระชุม  วาระนีไ้มต่อ้งลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบเทา่นัน้ 

วาระที ่2  พจิารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2561 (คร้ังที ่15) ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธ
ที ่25 เมษายน 2561 

ประธานไดม้อบใหคุ้ณธัญญรตัน ์เรืองบณัฑิต เลขานุการบริษัท แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ไดจ้ัดท ารายงานการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 (ครัง้ที่ 15) ซึง่ประชมุเมื่อวนัพธุที ่25 เมษายน 2561 แลว้เสร็จภายใน 14 วนั นบัแตว่นัประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ และไดส้ง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนดพรอ้มทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซตข์องบริษัทที่ www.interlink.co.th อีกทัง้ ไดแ้นบส าเนารายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2561 (ครัง้ที่ 15) ดงักล่าวลว่งหนา้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว้เห็นว่าไดม้ีการ
บนัทกึรายงานไวอ้ยา่งถกูตอ้ง 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอขอ้เสนอแนะและขอ้ซกัถามตา่งๆ ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามประธาน คณะกรรมการบรษัิทฯ 
และผูบ้รหิาร 
 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ดงักลา่ว  
 โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 
เมษายน 2561  ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

มติที่ประชมุ จ านวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละของเสยีงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 330,397,880 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง 



  

- 16 - 
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
 ประจ าปี 2558 

3. ทางสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ได้แจ้งผลคะแนนตามโครงการ การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2561 โดยปีนี ้บริษัท อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมิวนิเคชั่น จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัคะแนนเต็ม 100 คะแนนเป็นปีแรก ซึ่ง
เป็นเรือ่งที่นา่ยินดีอยา่งยิ่ง 

4. ขอแสดงความยินดีกับบริษัท อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท อินเตอรล์ิง้ค ์เทเลคอม จ ากัด 
(มหาชน) ท่ีไดร้บัการรบัรองความสามารถทางนวตักรรม และองคก์รนวตักรรม เมื่อวนัที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา โดย     
คณุณฐันยั อนนัตรมัพร ไดใ้หเ้กียรติไปรบัรางวลัในครัง้นี ้ซึง่กลุม่บรษัิทอินเตอรล์ิง้คจ์ะไดส้รา้งสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ  ใหเ้กิด
ประโยชนใ์นองคก์รตอ่ไป 

5. ขอแนะน า คณุวรษิา  อนนัตรมัพร  ต าแหนง่ ผูจ้ดัการทั่วไป ของบรษัิท อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมิวนิเคชั่ น จ ากดั (มหาชน) ซึง่ได้
ส  าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาโทจากตา่งประเทศ โดยจะไดน้ าความรู ้มารว่มพฒันากลุม่บรษัิท อินเตอรล์ิง้คต์อ่ไป 

6. กลุม่บรษัิท อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมิวนิเคชั่น จ ากดั (มหาชน) จะได้จดัคอนเสริต์ ใหม่ เจริญปรุะ และเบน ชลาทิศ  เพื่อเป็นการ
ขอบคณุลกูคา้ในวนัเสารท์ี่ 11 พฤษภาคม 2562 ภายใตธี้มงาน “LINK IN LOVE CONCERT #รกัสดุสดุ” ณ หอ้งรอยลั จู
บิลี่ บอลรูม เมืองทองธานี โดยคาดวา่จะมีผูเ้ขา้รว่มงานไม่นอ้ยกว่า 2,000 คน เหมือนดั่งเช่นทกุปี และปีนีจ้ะไดเ้ชิญผูถื้อ
หุน้บางสว่นไปรว่มชมคอนเสริต์ดว้ย 

มตทิีป่ระชุม  วาระนีไ้มต่อ้งลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบเทา่นัน้ 

วาระที ่2  พจิารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2561 (คร้ังที ่15) ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธ
ที ่25 เมษายน 2561 

ประธานไดม้อบใหคุ้ณธัญญรตัน ์เรืองบณัฑิต เลขานุการบริษัท แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ไดจ้ัดท ารายงานการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 (ครัง้ที่ 15) ซึง่ประชมุเมื่อวนัพธุที ่25 เมษายน 2561 แลว้เสร็จภายใน 14 วนั นบัแตว่นัประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ และไดส้ง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนดพรอ้มทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซตข์องบริษัทที่ www.interlink.co.th อีกทัง้ ไดแ้นบส าเนารายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2561 (ครัง้ที่ 15) ดงักล่าวลว่งหนา้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว้เห็นว่าไดมี้การ
บนัทกึรายงานไวอ้ยา่งถกูตอ้ง 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอขอ้เสนอแนะและขอ้ซกัถามตา่งๆ ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามประธาน คณะกรรมการบรษัิทฯ 
และผูบ้รหิาร 
 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ดงักลา่ว  
 โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 
เมษายน 2561  ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

มติที่ประชมุ จ านวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละของเสยีงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 330,397,880 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
 ประจ าปี 2558 

วาระที ่3    พจิารณาและรับทราบรายงานกจิการ ประจ าปี 2561  

ประธานได้มอบหมายให้คุณวริษา  อนันตรมัพร ผู้จัดการทั่วไป น าเสนอรายงานกิจการ ประจ าปี 2561 ตามหัวข้อ
ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 พฒันาการท่ีส าคญัของบรษัิท (Company Milestone) 
3.2 โครงสรา้งและการถือหุน้ของกลุม่บรษัิทอินเตอรล์ิง้คฯ์ (Company Structure) 
3.3 การประกอบธุรกิจ (Business) 
3.4 ผลการด าเนินงาน (Performance)  
3.5 โอกาสทางธุรกิจ (Business Opportunity/Challenges) 
3.6 เปา้หมาย (Looking Forward) 
3.7 รายงานกิจการ ประจ าปี 2561 
3.8 ผลการด าเนินงาน 5 ปียอ้นหลงั  

 
3.1 พัฒนาการทีส่ าคัญ 

พ.ศ. 2530  :  จดทะเบียนจดัตัง้บรษัิท อินเตอรล์ิง้ค ์โฮลดิง้ จ ากดั (ซึง่เดมิ บรษัิท อินเตอรล์ิง้ค ์อินเตอรเ์นชั่นแนล (1987)    
     จ ากดั) โดยคณุสมบตัิ และคณุชลดิา อนนัตรมัพร 
พ.ศ. 2534 :  น าเทคโนโลยีสาย LAN (UTP) เขา้มาเผยแพรใ่นประเทศไทยเป็นรายแรก ก่อใหเ้กิดเทคโนโลยี การเช่ือมตอ่   
                  โครงขา่ยสายสญัญาณ (Network Cabling) ทีเ่ป็นสากลนิยม และใชเ้ป็นมาตรฐานมาจนถึงปัจจบุนั 
พ.ศ. 2535 :  น านวตักรรม One Stop Service ในรูปแบบ “เลขาฝ่ายขาย” มาใหบ้รกิาร ท าใหเ้กิดการ “ซือ้งา่ย – ขายคลอ่ง” 
พ.ศ. 2538 :  จดทะเบียน บรษัิท อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมวินิเคชั่น จ ากดั และโอนยา้ยธุรกิจโครงขา่ยสายสญัญาณ  
       มาเพื่อโฟกสัธุรกิจน าเขา้และจดัจ าหนา่ยสายสญัญาณ (Distribution) และสรา้งการเติบโต โดยมีเปา้หมาย 
      เพื่อเขา้จะทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
พ.ศ. 2542 :  ประกาศปฎิญญา 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 1.  สนิคา้คณุภาพ   2.  ราคาถกูกวา่ และ  3. บรกิารท่ีดกีวา่ เพื่อเป็นค ามั่น 
     สญัญาทางธุรกิจ และเป็นกลยทุธ ์(Strategy) ทางธุรกิจของบรษัิทฯ  
พ.ศ. 2546 :  เตรยีมตวัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย, ตอ่ยอดธุรกิจเพื่อเพิม่มลูคา่ใหง้านจดัจ าหนา่ย 
     สายสญัญาณ ดา้นธุรกิจวศิวกรรมและโครงการพิเศษ (Engineering) โดยการรบัเหมาติดตัง้เทิรน์คีย ์ 
     (Turnkey) โครงขา่ยสายสญัญาณขนาดใหญ่ 
พ.ศ. 2547 :  20 สงิหาคม 2547 จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ (mai)  
พ.ศ. 2550 :  3 มกราคม 2550  จดทะเบียนบรษัิทลกู ไดแ้ก่ บรษัิท อินเตอรล์ิง้ค ์เทเลคอม จ ากดั เพื่อรุกธุรกิจโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2551 :  8 กนัยายน 2551 จดทะเบยีนบรษัิทลกู ไดแ้ก่ บรษัิท อินเตอรล์ิง้ค ์เพาเวอร ์แอนด ์เอ็นจิเนียริง่ จ ากดั เพื่อ 
      รุกธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ 
พ.ศ. 2555 :  เปิด R&D CENTER เพื่อเป็นศนูยก์ระจายสนิคา้หลกั (Distribution Center) และสรา้ง LAB เพื่อท า 
     Research งานดา้นโครงขา่ยสายสญัญาณ  

:  เปิดสาขาครบใน 4 ภมูิภาค ไดแ้ก่ สาขาเชียงใหม ่ (2548) ดแูลภาคเหนือ,  สาขาหาดใหญ่ (2549) ดแูลภาคใต,้     
สาขาขอนแก่น (2551) ดแูลภาคอีสาน และสาขาระยอง (2555) ดแูลภาคตะวนัออก 

พ.ศ. 2558 :  19 สงิหาคม 2558 ยา้ยบรษัิทแม ่(ILINK) เขา้ไปซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET) 
พ.ศ. 2559 :  14 กนัยายน 2559  Spin Off บรษัิทลกู ไดแ้ก่ บรษัิท อินเตอรล์ิง้ค ์เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) (ITEL)  
     เขา้ไปจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ (mai) 
พ.ศ. 2561  :  11 เมษายน 2561 เปิดตวัอปุกรณส์ง่สญัญาณ PoE Switch (ส  าหรบัตลาดใหม)่ 
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3.3 การประกอบธุรกิจ  
 

Performance Recap Opportunities/ 
Challenges Looking Forward

 Electrical Engineering Turnkey Project
 Submarine Cable, 
 Transmission Line

 Electrical Substation
 Underground Cable

2 3

Telecom Engineering

 B2B transaction

Distribution

1

 ICT Cabling & Networking Products

o Wholesaler, ICT Dealer, 
IT System Integrator, 

Contractor, Electrical Shop, 
Construction Materials 

Retailer, Online Business

 Fiber Optic Network Provider

 Data Service
 Data Center

 Network Installation
o Mobile and Internet Operators, 

Banks and Financial institutions, 

Branch Offices, Superstores,     
Retail Stores, Government Sector 

o Government Sector such as PEA, 

AOT, MEA etc.

THREE MAIN BUSINESSES

Company Overview  
 

 
3.4 ผลการด าเนินงาน   

Performance Recap Opportunities/ 
Challenges Looking Forward

67%6%

27%

2016

48%

27%

25%

2017

40%

31%

29%

2018

Revenue from Engineering

Revenue from  Distribution

Revenue from Telecom

Distribution and Telecom Business are the 
Main Sources of Revenue for the Interlink Group.

Company Overview

REVENUE CONTRIBUTION
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GROUP PERFORMANCE RECAP 2018
Profitability Performance

Company Overview Performance Recap Looking ForwardOpportunities/ 
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Actual Results 2016 2017 2018
Group Revenue 2,973 4,251 5,353 
Rev Growth (%YoY) -3% 43% 26%
Group Net Profit 227    69      302    
NI Growth (%YoY) -15% -70% 338%
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BUSINESS OPPORTUNITIES

Network Cabling
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3.6 เป้าหมาย (Looking Forward) 
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Company Overview

LOOKING FORWARD

Rev from Engineering       36.18% 

Rev from Telecoms      24.53% 

2,450 

1,035 

2,000 
FY19 (F)

5,485 MB

Revenue Target YE19

NI Target YE19

≥ 6% of Rev = 329 MB

Rev from Distribution       15.29% 

• “Control & Save” Policy
• Recognized rev from 2,109 MB Backlog
• Expected Project: Submarine Cable (PEA)

• New Products
New LAN CAT 6A   New Coaxial Advanced New  SWITCH Active Device
New FIBER ARSS     New FTTH Cable for Operator
• Penetrating into foreign markets (Myanmar, Laos, Cambodia)

• Data Service 50%
• Data Center 5%
• Network Installation 45%
• Backlog = 5,895 MB

Performance Recap Opportunities/ 
Challenges Looking Forward  

 

Company Overview Performance Recap Opportunities/ 
Challenges Looking Forward

LOOKING FORWARD
INVESTMENT PLAN (3-5 years) 
Expand R&D and Distribution Center (Area in Total = 10 rai)  200MB
 To support more stocks  
 To ensure an effective “Inventory Management System”
 To facilitate distribution on a timely basis

Current Area

New Area
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3.7 รายงานกจิการ ประจ าปี 2561 

    

 ปี 2561  เทยีบกับ ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ
 (ล้านบาท)  (ล้านบาท) (%)

1)    ผลประกอบการ-งบการเงนิเฉพาะบริษัท
     - รายไดร้วม 3,497.89 3,167.12 เพ่ิมขึน้ 10.44                  
     - ก าไรสทุธิรวม 182.47 -32.12 เพ่ิมขึน้ 668.09                
2)  ผลประกอบการ-งบการเงนิรวม
     - รายไดร้วม 5,369.87 4,251.01 เพ่ิมขึน้ 26.32                  
     - ก าไรสทุธิรวม 314.58 69.56 เพ่ิมขึน้ 352.24                
3)  ฐานะทางการเงนิ-งบการเงนิเฉพาะบริษัท
     - สินทรพัยห์มนุเวียน 2,980.49 2,403.05 เพ่ิมขึน้ 24.03                  
     - สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 1,175.46 642.43 เพ่ิมขึน้ 82.97                  
     - สินทรพัยร์วม 4,155.95 3,045.49 เพ่ิมขึน้ 36.46                  
     - หนีส้ินหมนุเวียน 1,346.64 1,092.19 เพ่ิมขึน้ 23.30                  
     - หนีส้ินไมห่มนุเวียน 709.35 15.67 เพ่ิมขึน้ 4,426.80            
     - หนีส้ินรวม 2,055.99 1,107.86 เพ่ิมขึน้ 85.58                  
     - ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 2,099.97 1,937.63 เพ่ิมขึน้ 8.38                    
4)  ฐานะทางการเงนิ-งบการเงนิรวม
     - สินทรพัยห์มนุเวียน 4,909.24 3,624.21 เพ่ิมขึน้ 35.46                  
     - สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 4,557.46 3,505.41 เพ่ิมขึน้ 30.01                  
     - สินทรพัยร์วม 9,466.70 7,129.62 เพ่ิมขึน้ 32.78                  
     - หนีส้ินหมนุเวียน 3,917.02 2,373.43 เพ่ิมขึน้ 65.04                  
     - หนีส้ินไมห่มนุเวียน 2,094.07 1,577.84 เพ่ิมขึน้ 32.72                  
     - หนีส้ินรวม 6,011.09 3,951.27 เพ่ิมขึน้ 52.13                  
     - ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 3,455.60 3,178.36 เพ่ิมขึน้ 8.72                    
5)   ผลตอบแทนรวม (%) (%)
     - Return on Equity 9.48 2.19 เพ่ิมขึน้ 332.88                
     - Return on Assets 3.79 1.09 เพ่ิมขึน้ 247.71                

รายละเอียด สถานะ

 
3.8 ผลการด าเนินงาน 5 ปีย้อนหลัง (หน่วย: ล้านบาท) 

No. DESCRIPTION ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
1 DISTRIBUTION  1,634.84           1,974.02           1,987.81           2,001.56 2,118.57 
2 TELECOM & DATA CENTER 230.54              418.92              784.40              1,065.75 1,588.21 
3 ENGINEERING 811.87              665.21              169.73              1,151.13 1,622.41 
4 OTHER REVENUE 11.96 20.84 30.00 32.56 40.68 
 TOTAL REVENUE 2,689.22 3,078.99           2,971.94         4,251.00 5,369.87 
 PROFIT  211.36 266.45 227.16 69.56 314.58 
  - OWNERS OF THE 

PARENT 
210.74 265.58 220.86 28.08 260.95 

  - NON-CONTROLLING 
INTERESTS 

0.62 0.87 6.30 41.48 53.63 

 โดยขอ้มลูอื่นๆ ทัง้หมด ไดแ้สดงอยูใ่นรายงานประจ าปี 2561 (Annual Report) ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญ
ประชมุแลว้ โดยวิธีสแกน QR Code ที่ปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุ เพื่อดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2561 
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3.7 รายงานกจิการ ประจ าปี 2561 

    

 ปี 2561  เทยีบกับ ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ
 (ล้านบาท)  (ล้านบาท) (%)

1)    ผลประกอบการ-งบการเงนิเฉพาะบริษัท
     - รายไดร้วม 3,497.89 3,167.12 เพ่ิมขึน้ 10.44                  
     - ก าไรสทุธิรวม 182.47 -32.12 เพ่ิมขึน้ 668.09                
2)  ผลประกอบการ-งบการเงนิรวม
     - รายไดร้วม 5,369.87 4,251.01 เพ่ิมขึน้ 26.32                  
     - ก าไรสทุธิรวม 314.58 69.56 เพ่ิมขึน้ 352.24                
3)  ฐานะทางการเงนิ-งบการเงนิเฉพาะบริษัท
     - สินทรพัยห์มนุเวียน 2,980.49 2,403.05 เพ่ิมขึน้ 24.03                  
     - สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 1,175.46 642.43 เพ่ิมขึน้ 82.97                  
     - สินทรพัยร์วม 4,155.95 3,045.49 เพ่ิมขึน้ 36.46                  
     - หนีส้ินหมนุเวียน 1,346.64 1,092.19 เพ่ิมขึน้ 23.30                  
     - หนีส้ินไมห่มนุเวียน 709.35 15.67 เพ่ิมขึน้ 4,426.80            
     - หนีส้ินรวม 2,055.99 1,107.86 เพ่ิมขึน้ 85.58                  
     - ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 2,099.97 1,937.63 เพ่ิมขึน้ 8.38                    
4)  ฐานะทางการเงนิ-งบการเงนิรวม
     - สินทรพัยห์มนุเวียน 4,909.24 3,624.21 เพ่ิมขึน้ 35.46                  
     - สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 4,557.46 3,505.41 เพ่ิมขึน้ 30.01                  
     - สินทรพัยร์วม 9,466.70 7,129.62 เพ่ิมขึน้ 32.78                  
     - หนีส้ินหมนุเวียน 3,917.02 2,373.43 เพ่ิมขึน้ 65.04                  
     - หนีส้ินไมห่มนุเวียน 2,094.07 1,577.84 เพ่ิมขึน้ 32.72                  
     - หนีส้ินรวม 6,011.09 3,951.27 เพ่ิมขึน้ 52.13                  
     - ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 3,455.60 3,178.36 เพ่ิมขึน้ 8.72                    
5)   ผลตอบแทนรวม (%) (%)
     - Return on Equity 9.48 2.19 เพ่ิมขึน้ 332.88                
     - Return on Assets 3.79 1.09 เพ่ิมขึน้ 247.71                

รายละเอียด สถานะ

 
3.8 ผลการด าเนินงาน 5 ปีย้อนหลัง (หน่วย: ล้านบาท) 

No. DESCRIPTION ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
1 DISTRIBUTION  1,634.84           1,974.02           1,987.81           2,001.56 2,118.57 
2 TELECOM & DATA CENTER 230.54              418.92              784.40              1,065.75 1,588.21 
3 ENGINEERING 811.87              665.21              169.73              1,151.13 1,622.41 
4 OTHER REVENUE 11.96 20.84 30.00 32.56 40.68 
 TOTAL REVENUE 2,689.22 3,078.99           2,971.94         4,251.00 5,369.87 
 PROFIT  211.36 266.45 227.16 69.56 314.58 
  - OWNERS OF THE 

PARENT 
210.74 265.58 220.86 28.08 260.95 

  - NON-CONTROLLING 
INTERESTS 

0.62 0.87 6.30 41.48 53.63 

 โดยขอ้มลูอื่นๆ ทัง้หมด ไดแ้สดงอยูใ่นรายงานประจ าปี 2561 (Annual Report) ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญ
ประชมุแลว้ โดยวิธีสแกน QR Code ที่ปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุ เพื่อดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2561 
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ทัง้นี ้บรษัิทฯ ขอแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทกุทา่นทราบว่า บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญัในการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั รวมทัง้ยดึมั่นในหลกั
คณุธรรม ศีลธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล บริหารงานดว้ยความโปรง่ใส และรบัผิดชอบต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่าย 
ทัง้นีบ้รษัิทฯ จึงไดก้ าหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบตัิที่เหมาะสม ของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนกังานของบรษัิทฯ ในจริยธรรม
ทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนกังาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบาย
ก าหนดแนวปฏิบตัิ ขอ้ก าหนด และช่องทางในการรอ้งเรียนเพื่อปอ้งกนัการคอรร์ปัชนั รวมถึงเพื่อใหก้ารตดัสนิใจและการด าเนินการ
ทางธุรกิจที่อาจมีความเสีย่งดว้ยการคอรร์ปัชนัไดร้บัการพิจารณาและปฏิบตัิอยา่งรอบคอบ โดยไดจ้ดัท า “นโยบายตอ่ตา้นการ 
คอรร์ปัชนั” เป็นลายลกัษณอ์กัษรขึน้เพื่อใหย้ดึเป็นแนวปฏิบตัิที่ชดัเจนในการด าเนินธุรกิจ 

ทัง้นี ้ ในปี 2561 บรษัิทฯ ไดย้ืน่ค าประกาศเจตนารมณเ์ขา้รว่มกบัแนวรว่มปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของ
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติแลว้ อีกทัง้ บรษัิทฯ ไดย้ื่นเอกสารประกอบการรบัรอง ซึง่อยูร่ะหวา่งการพิจารณา 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอขอ้เสนอแนะและขอ้ซกัถามตา่งๆ ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามประธาน คณะกรรมการบรษัิทฯ 
และผูบ้รหิารดงันี ้

1) คุณวิจติร จิตรจริงใจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ช่วยชีแ้จงธุรกิจดาตา้เซ็นเตอร ์วา่เป็นรายไดข้องบรษัิท 
ILINK หรอื ITEL 

คุณวริษา อนันตรัมพร ชีแ้จงวา่ : จากรูปโครงสรา้งการถือหุน้ท่ีน าเสนอนัน้ บ.อินเตอรล์ิง้ค ์ดาตา้เซ็นเตอร ์จ ากดั เป็น 
บรษัิทลกูของ ILINK แตธุ่รกิจดาตา้เซ็นเตอร ์เป็นธุรกิจหนึง่ของ ITEL  

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า : ผมขอชีแ้จงเพิ่มเติมเพื่อใหม้คีวามชดัเจนขึน้ ดงันี ้ตอนเริม่ตน้ ILINK จดทะเบียนเปิด
บรษัิท อินเตอรล์ิง้ค ์ดาตา้เซ็นเตอร ์จ ากดั โดย ILINK ถือหุน้ 100% เพื่อสรา้งธุรกิจดาตา้เซ็นเตอร ์ โดยตอ่มา ผูบ้รหิารมองวา่ธุรกิจ
ดาตา้เซ็นเตอร ์ควรเป็นธุรกิจหนึง่ของ ITEL จึงไดท้ าการโอนยา้ยธุรกิจดงักลา่วให ้ITEL  โดยปัจจบุนั ILINK ยงัคงรกัษาช่ือบรษัิท 
อินเตอรล์ิง้ค ์ดาตา้เซ็นเตอร ์จ ากดั โดยการลดทนุจดทะเบยีนและยงัคงช่ือบรษัิทไว ้แตไ่มไ่ดด้  าเนินธุรกิจแตอ่ยา่งใด 

 คุณวิจิตร จติรจริงใจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง  สอบถามวา่ :  ใน Annual Report หนา้ 11 สว่นพฒันาการท่ีส าคญัใน
พ.ศ. 2561 ลงทนุซือ้ที่ดิน 11 ไร ่ ขอสอบถามวา่ ใชเ้งินลงทนุประมาณเทา่ไหร ่และบนัทกึเงินลงทนุนีอ้ยา่งไร 

คุณอาทิตย ์ ชุมวิสูตร ชีแ้จงวา่ : เงินลงทนุซือ้ที่ดินประมาณ 100 ลา้นบาท โดยบนัทกึบญัชีเป็นท่ีดิน และไมม่ีการตดัคา่
เสือ่มราคาทางบญัชี   

คุณวิจติร จิตรจริงใจ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง  สอบถามวา่ :  ขอสอบถามเพิ่มเติมวา่ ตามที่คณุวรษิา ไดน้ าเสนอวา่จะ
มีการลงทนุเพื่อเตรยีมขยายธุรกิจในอนาคตนัน้ ทางบรษัิทมแีผนด าเนินการอยา่งไร  

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า :  Warehouse หรอืที่เรยีกวา่ R&D Center นัน้ บรษัิทเปิดด าเนินการมาประมาณ 5 ปี
แลว้ ปัจจบุนัพืน้ท่ีทัง้หมด 5 ไร ่รองรบัธุรกิจ Distribution  2,000 ลา้น ซึง่แผนการขยายธุรกิจใน 5-10 ปี ขา้งหนา้เปา้หมาย 3-4 
พนัลา้นบาท จึงตอ้งส ารองพืน้ท่ีไวเ้พื่อรองรบัการขยาย Warehouse  ตามแผนการขยายธุรกิจดงักลา่ว  

2) คุณเอม ผู้ถอืหุน้มาดว้ยตนเอง  สอบถามว่า :  
1. จากขอ้มลูที่น าเสนอ เก่ียวกบั Market share แจง้วา่ Network Cabling มีภาพรวมอตุสาหกรรมที่เพิ่มขึน้ แต ่

Market share ของ ILINK ลดลงจาก 63% เป็น 60% จึงขอทราบขอ้มลูสภาวะอตุสาหกรรมของ Network 
Cabling เป็นอยา่งไร 

2. ในรายงานประจ าปีของ ITEL หนา้ 48 สดัสว่น Market share ของ ITEL ลดลงจาก 7.6% เมื่อ Q3 ปี 2560 เหลอื 
7% ใน Q3 ปี 2561 จึงขอทราบขอ้มลูสภาวะอตุสาหกรรมที่ผา่นมา  
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คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า : จากขอ้มลูที่น  าเสนอปี 2017 = 63% ปี 2018 = 60%  ตอ้งเรียนว่า มีสายสญัญาณ
จากเมืองจีนเขา้มาจ าหน่ายเพิ่มขึน้ โดย ILINK ถือครองสว่นแบ่งการตลาดมากกวา่ 50% ซึง่สว่นแบง่การตลาดที่ลดลงนี ้ทางบรษัิท
ได้น ามาพิจารณา ศึกษาและท าการตลาดอยู่ ท่ีเราเรียกว่า ตลาดอุปกรณ์ส่งสญัญาณ เป็นอุปกรณ์ Networking ซึ่งมองว่าจะ
สามารถเขา้ไปเพิ่มสว่นแบง่การตลาดใหเ้พิ่มขึน้ ในธุรกิจของสายสญัญาณ และอปุกรณ ์Networking  ของบรษัิทได ้

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า : จากหน้า 48 ของรายงานประจ าปี ITEL ระบุว่า ทั้งนี ้รายงานดังกล่าวมีการ
เปลี่ยนแปลงผูจ้ดัท าจากปีก่อนหนา้ ท าใหข้อ้มลูอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากขอ้มลูอา้งอิงที่เคยใชก้่อนหนา้นี ้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงใน
เชิง Percentage อาจจะอา้งอิงไมไ่ด ้เพราะมีการเปลีย่นผูจ้ดัท าเอกสาร  

3)  คุณอิรารมย ์อนันต ์ผู้ถือหุ้น มาด้วยตัวเอง สอบถามว่า: ตามที่ท่านประธานไดก้ลา่วว่า ปี 2561 ไดเ้ขา้รว่มแนว
รว่มปฏิบตัิ CAC รบกวนสอบถามวา่จะไดร้บัการรบัรองภายในปีนีไ้หม 

คุณธัญญรัตน ์เรืองบัณฑิต ชีแ้จงว่า : บรษัิทไดย้ื่นการเขา้รว่มโครงการและไดร้บัการตอบรบัมาแลว้ใน ปี 2561 โดยทาง
บรษัิทฯไดท้ าการสง่เอกสารเพื่อเสนอขอการรบัรอง ซึง่มีการRevise มา 2 ครัง้แลว้ โดยบรษัิทฯคาดวา่ในปี 2562 จะไดร้บัการรบัรอง
เป็นท่ีเรยีบรอ้ย 

เมื่อไม่มีขอ้ซักถามหรือขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณา
รบัทราบรายงานกิจการ ประจ าปี 2561  โดยวาระนีไ้มม่ีการลงคะแนน เนื่องจากเป็นมติรบัทราบ  

มติที่ประชุม ทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณารบัทราบรายงานกิจการ ประจ าปี 2561 ตามที่เสนอขา้งตน้ 
 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี สิ้นสุดวันที ่                 
31 ธันวาคม 2561 

ประธานไดม้อบใหค้ณุธญัญรตัน ์เรอืงบณัฑิต เลขานกุารบรษัิท แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิ
บรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ซึง่ก าหนดใหบ้รษัิทฯ ตอ้งจดัท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ประจ าปี สิน้สดุ ณ 
รอบปีบญัชีของบริษัทท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีแลว้ และเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี สิน้สดุวนัที่      
31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชีของบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 
และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยูใ่นงบการเงินในรายงานประจ าปี 2561 
ซึ่งไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้พรอ้มกับหนงัสือนดัประชุมในครัง้นีแ้ลว้ โดยวิธีสแกน QR Code ที่ปรากฏในหนงัสือเชิญ
ประชมุ เพื่อดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2561 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอขอ้เสนอแนะและขอ้ซกัถามตา่งๆ ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามประธาน คณะกรรมการบรษัิทฯ 
และผูบ้รหิาร 

เมื่อไมม่ีขอ้ซกัถามหรอืขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้ 
ประธานฯ จึงขอเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ  งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุมที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี  ้



  

- 30 - 
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
 ประจ าปี 2558 

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า : จากขอ้มลูที่น  าเสนอปี 2017 = 63% ปี 2018 = 60%  ตอ้งเรียนว่า มีสายสญัญาณ
จากเมืองจีนเขา้มาจ าหน่ายเพิ่มขึน้ โดย ILINK ถือครองสว่นแบ่งการตลาดมากกวา่ 50% ซึง่สว่นแบง่การตลาดที่ลดลงนี ้ทางบรษัิท
ได้น ามาพิจารณา ศึกษาและท าการตลาดอยู่ ที่เราเรียกว่า ตลาดอุปกรณ์ส่งสญัญาณ เป็นอุปกรณ์ Networking ซึ่งมองว่าจะ
สามารถเขา้ไปเพิ่มสว่นแบง่การตลาดใหเ้พิ่มขึน้ ในธุรกิจของสายสญัญาณ และอปุกรณ ์Networking  ของบรษัิทได ้

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชี้แจงว่า : จากหน้า 48 ของรายงานประจ าปี ITEL ระบุว่า ทั้งนี ้รายงานดังกล่าวมีการ
เปลี่ยนแปลงผูจ้ดัท าจากปีก่อนหนา้ ท าใหข้อ้มลูอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากขอ้มลูอา้งอิงที่เคยใชก้่อนหนา้นี ้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงใน
เชิง Percentage อาจจะอา้งอิงไมไ่ด ้เพราะมีการเปลีย่นผูจ้ดัท าเอกสาร  

3)  คุณอิรารมย ์อนันต ์ผู้ถือหุ้น มาด้วยตัวเอง สอบถามว่า: ตามที่ท่านประธานไดก้ล่าวว่า ปี 2561 ไดเ้ขา้รว่มแนว
รว่มปฏิบตัิ CAC รบกวนสอบถามวา่จะไดร้บัการรบัรองภายในปีนีไ้หม 

คุณธัญญรัตน ์เรืองบัณฑิต ชีแ้จงว่า : บรษัิทไดย้ื่นการเขา้รว่มโครงการและไดร้บัการตอบรบัมาแลว้ใน ปี 2561 โดยทาง
บรษัิทฯไดท้ าการสง่เอกสารเพื่อเสนอขอการรบัรอง ซึง่มีการRevise มา 2 ครัง้แลว้ โดยบรษัิทฯคาดวา่ในปี 2562 จะไดร้บัการรบัรอง
เป็นท่ีเรยีบรอ้ย 

เมื่อไม่มีขอ้ซักถามหรือขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณา
รบัทราบรายงานกิจการ ประจ าปี 2561  โดยวาระนีไ้มม่ีการลงคะแนน เนื่องจากเป็นมติรบัทราบ  

มติที่ประชุม ทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณารบัทราบรายงานกิจการ ประจ าปี 2561 ตามที่เสนอขา้งตน้ 
 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี สิ้นสุดวันที ่                 
31 ธันวาคม 2561 

ประธานไดม้อบใหค้ณุธญัญรตัน ์เรอืงบณัฑิต เลขานกุารบรษัิท แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิ
บรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ซึง่ก าหนดใหบ้รษัิทฯ ตอ้งจดัท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ประจ าปี สิน้สดุ ณ 
รอบปีบญัชีของบริษัทท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีแลว้ และเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี สิน้สดุวนัที่      
31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชีของบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 
และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยูใ่นงบการเงินในรายงานประจ าปี 2561 
ซึ่งไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้พรอ้มกับหนงัสือนดัประชุมในครัง้นีแ้ลว้ โดยวิธีสแกน QR Code ที่ปรากฏในหนงัสือเชิญ
ประชมุ เพื่อดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2561 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอขอ้เสนอแนะและขอ้ซกัถามตา่งๆ ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามประธาน คณะกรรมการบรษัิทฯ 
และผูบ้รหิาร 

เมื่อไมม่ีขอ้ซกัถามหรอืขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้ 
ประธานฯ จึงขอเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ  งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุมที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี  ้
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
 ประจ าปี 2558 

มติที่ประชมุ จ านวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละของเสยีงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 330,504,415 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4 
เพือ่ใหส้อดคล้องกับการลดทุนจดทะเบยีน 

ประธานไดม้อบใหค้ณุธญัญรตัน ์ เรอืงบณัฑิต เลขานกุารบรษัิท แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่ สบืเนือ่งจากการประชมุสามญั     
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ไดม้ีมติอนมุตัิจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้และเงินปันผล  ที่จดัสรรจากก าไรสะสมของ
บรษัิท ดงันี ้

1. จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษัิท  จ านวนไมเ่กิน 181,211,993.00  หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ของบรษัิทในอตัรา 2 หุน้เดิม ตอ่ 1 หุน้ปันผล รวมมลูคา่ทัง้สิน้ไมเ่กิน  181,211,993.00  บาท หรอืคิดเป็นอตัราการจ่าย
ปันผล 0.50 บาทตอ่หุน้ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายใดมเีศษของหุน้เดิมหลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ บรษัิทฯจะจา่ยปัน
ผลในสว่นของเศษหุน้เป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แทนการจา่ยเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท และ 

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.05556 บาทหรอืคิดเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 20,136,276.66 บาท ซึง่จา่ยจากเงิน
ก าไรสะสมของบรษัิทฯ 

ซึง่ผลจากการจ่ายหุน้ปันผลดงักลา่ว ยงัคงมีหุน้เหลอืส าหรบัรองรบัการจ่ายปันผลอีกจ านวน 3,654 หุน้  

ดงันัน้จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียน จ านวน 3,654 หุน้ (หุน้สามญั 3,654 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้
ละ 1 บาท) จากเดิมมีทนุจดทะเบียนจ านวน 543,635,979 บาท (หุน้สามญั 543,635,979 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) เป็นทนุ
จดทะเบียนใหม่ จ านวน 543,632,325 บาท (หุน้สามญั 543,632,325 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) แกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ 
ขอ้ 4. ของบรษัิทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน  
 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาลดทุนจดทะเบียน จาก  543,635,979 บาท เป็น 
543,632,325 บาท เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้แต่อย่างใด โดยไดร้บัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ และแกไ้ขหนงัสอืหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4. ดงันี ้

“ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบียนจ านวน   543,632,325 บาท     (หา้รอ้ยสีส่บิสามลา้นหกแสนสามหมื่นสองพนัสามรอ้ยยี่สบิหา้บาท) 
 แบง่ออกเป็น          543,632,325 หุน้      (หา้รอ้ยสีส่ิบสามลา้นหกแสนสามหมืน่สองพนัสามรอ้ยยี่สบิหา้หุน้)                                               

มลูคา่หุน้ละ                      1.00 บาท     (หนึง่บาท) 
  โดยแยกออกเป็น 

หุน้สามญั         543,632,325 หุน้       (หา้รอ้ยสีส่บิสามลา้นหกแสนสามหมืน่สองพนัสามรอ้ยยี่สบิหา้หุน้)  
หุน้บรุมิสทิธิ                                  -   หุน้        (     -     ) 

ทัง้นี ้ใหบ้คุคลที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค า หรอืด าเนินการใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
 ประจ าปี 2558 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอขอ้เสนอแนะและขอ้ซกัถามตา่งๆ ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามประธาน คณะกรรมการบรษัิทฯ 
และผูบ้รหิาร 

เมื่อไมม่ีขอ้ซกัถามหรอืขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้ 
ประธานฯ  จึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์

สนธิ ขอ้ 4. ของบรษัิทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท จากเดิมมีทนุจดทะเบียนจ านวน 543,635,979 บาท (หุน้
สามญั 543,635,979 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่จ านวน 543,632,325 บาท (หุน้สามญั 543,632,325 
หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 

โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 

มติที่ประชุม  ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ และแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4. ของบรษัิท
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท จากเดิมมีทนุจดทะเบียนจ านวน 543,635,979 บาท (หุน้สามญั 543,635,979 
หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ จ านวน 543,632,325 บาท (หุน้สามญั 543,632,325 หุน้ มลูค่าที่ตราไว ้ 
หุน้ละ  1 บาท) เพื่อรองรบัการจ่ายเงินปันผล และแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. ของบริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจด
ทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระนี ้ดงันี ้

มติที่ประชมุ จ านวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละของเสยีงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 330,581,237 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง 

วาระที ่6   พจิารณาและอนุมัตจัิดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2561 

วาระที ่6.1 พจิารณาและจัดสรรก าไรสะสม ยังไม่จัดสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 

 ประธานไดม้อบใหค้ณุธญัญรตัน ์เรอืงบณัฑิต เลขานกุารบรษัิท แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่  ภายใตบ้ทบญัญตัิของมาตรา 
116 แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บรษัิทฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกว่า
รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของ
ทนุจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักลา่วไมส่ามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้

โดยสามารถค านวณตามตารางดงันี ้
รายละเอียด ปี 2561 

1. ทนุจดทะเบียน 543,635,979 
2. ลดทนุจดทะเบยีน 3,654 
3. ทุนจดทะเบียนใหม ่ 543,632,325 
4. รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน 54,363,232.50 
5. ส ารองตามกฎหมาย ณ 31 ธนัวาคม 2560 36,242,398.60 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
 ประจ าปี 2558 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอขอ้เสนอแนะและขอ้ซกัถามตา่งๆ ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามประธาน คณะกรรมการบรษัิทฯ 
และผูบ้รหิาร 

เมื่อไมม่ีขอ้ซกัถามหรอืขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้ 
ประธานฯ  จึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์

สนธิ ขอ้ 4. ของบรษัิทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท จากเดิมมีทนุจดทะเบียนจ านวน 543,635,979 บาท (หุน้
สามญั 543,635,979 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่จ านวน 543,632,325 บาท (หุน้สามญั 543,632,325 
หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 

โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 

มติที่ประชุม  ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ และแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4. ของบรษัิท
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท จากเดิมมีทนุจดทะเบียนจ านวน 543,635,979 บาท (หุน้สามญั 543,635,979 
หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ จ านวน 543,632,325 บาท (หุน้สามญั 543,632,325 หุน้ มลูค่าที่ตราไว ้ 
หุน้ละ  1 บาท) เพื่อรองรบัการจ่ายเงินปันผล และแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. ของบริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจด
ทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระนี ้ดงันี ้

มติที่ประชมุ จ านวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละของเสยีงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 330,581,237 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง 

วาระที ่6   พจิารณาและอนุมัตจัิดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2561 

วาระที ่6.1 พจิารณาและจัดสรรก าไรสะสม ยังไม่จัดสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 

 ประธานไดม้อบใหค้ณุธญัญรตัน ์เรอืงบณัฑิต เลขานกุารบรษัิท แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่  ภายใตบ้ทบญัญตัิของมาตรา 
116 แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บรษัิทฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกว่า
รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของ
ทนุจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักลา่วไมส่ามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้

โดยสามารถค านวณตามตารางดงันี ้
รายละเอียด ปี 2561 

1. ทนุจดทะเบียน 543,635,979 
2. ลดทนุจดทะเบยีน 3,654 
3. ทุนจดทะเบียนใหม ่ 543,632,325 
4. รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน 54,363,232.50 
5. ส ารองตามกฎหมาย ณ 31 ธนัวาคม 2560 36,242,398.60 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
 ประจ าปี 2558 

6. ส ารองตามกฎหมายทีต่้องตั้งเพิ่มให้ครบ 18,120,833.90 
7. ก าไรสทุธิประจ าปี  182,471,512.00 
8. ส ารองตามกฎหมายขัน้ต ่าที่ตอ้งกนัจากก าไรสุทธิประจ าปีในอตัราร้อยละ 5  9,123,575.70 
9. ส ารองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2561 45,365,974.30 
10. สัดส่วนส ารองตามกฎหมายตอ่ทุนจดทะเบียน 8.34 

ส ารองตามกฎหมายจ านวน 9,123,575.70 บาทที่จดัสรรเพิ่มเติม ในอตัรารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2561 ซึง่เป็นไป
ตามบทบญัญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และบริษัทฯ ไดบ้ันทึกส ารองตามกฎหมาย
จ านวน 9,123,575.70 บาทแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิจัดสรรก าไรสทุธิ ประจ าปี 2561 เป็น
ส ารองตามกฎหมายจ านวน 9,123,575.70 บาท ดงัที่เสนอขา้งตน้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอขอ้เสนอแนะและขอ้ซกัถามตา่งๆ ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามประธาน คณะกรรมการบรษัิทฯ 
และผูบ้รหิาร 

เมื่อไมม่ีขอ้ซกัถามหรอืขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้ 
ประธานฯ  จึงขอเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิจดัสรรก าไรสทุธิ ประจ าปี 2561 เป็นส ารองตามกฎหมาย

จ านวน 9,123,575.70 บาท ดงัที่เสนอขา้งตน้ 
โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ อนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี  2561 เป็นส ารองตามกฎหมายจ านวน 
9,123,575.70 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

มติที่ประชมุ จ านวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละของเสยีงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 330,581,237 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง 

วาระที ่6.2 พจิารณาและอนุมัตเิงนิปันผล ประจ าปี 2561 

ประธานไดม้อบใหค้ณุธญัญรตัน ์เรอืงบณัฑิต เลขานกุารบรษัิท แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่ บรษัิทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลใน
อตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงินได ้และหกัส ารองตามกฎหมาย เวน้แต่บริษัทฯ      
มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินเพื่อการขยายกิจการ  

ทัง้นี ้ในปี 2561 บรษัิทฯ มีก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 182,471,512.00 บาท (หนึง่รอ้ยแปดสบิสองลา้น
สีแ่สนเจ็ดหมื่นหนึง่พนัหา้รอ้ยสิบสองบาท) คิดเป็นก าไรตอ่หุน้ 0.34 บาทต่อหุน้ ส  าหรบัหุน้สามญัจ านวน 543,632,325 หุน้ ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2561  (ปี 2560: (1) จ่ายปันผลเป็นหุน้สามัญของบริษัท  จ านวนไม่เกิน 181,211,993.00  หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ       
1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทในอตัรา 2 หุน้เดิม ตอ่ 1 หุน้ปันผล รวมมลูคา่ทัง้สิน้ไมเ่กิน  181,211,993.00  บาท หรอืคิดเป็นอตัรา
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
 ประจ าปี 2558 

การจ่ายปันผล 0.50 บาทตอ่หุน้ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้เดิมหลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ บรษัิทฯจะจ่ายปันผลใน
สว่นของเศษหุน้เป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท และ (2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัรา
หุน้ละ 0.05556 บาทหรอืคิดเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 20,136,276.66 บาท ซึง่จ่ายจากเงินก าไรสะสมของบรษัิทฯ)  

โดยบรษัิทฯ ไดจ้ดัสรรก าไรสทุธิ ประจ าปี 2561 ดงักลา่วเป็นส ารองตามกฎหมายจ านวน 9,123,575.70 บาท โดยอตัราการ
จ่ายเงินปันผลดงักลา่ว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิท 

 โดยสามารถเปรยีบเทียบการจา่ยปันผลในปีที่ผา่นมาไดด้งันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561  
1. ก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 169,861,109.07 -32,121,271.00  182,471,512.00 
2. จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 1,425,732.34 - 9,123,575.70 
3. ก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ   หลงัหกั
ส ารองตามกฎหมาย 

168,435,376.73 -32,121,271.00 173,347,936.30 

4. จ านวนหุน้ ณ 31 ธนัวาคม 2561 362,423,986.00 362,423,986.00 543,632,325* 
5.  ปันผลตอ่หุน้ (บาท:หุน้) 0.20 0.55556 0.14 
6. ปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 72.48 201.35  76.11 
7. สดัสว่นการจ่ายปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิ (%) 43.03 26.21 43.91 

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

คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนมุตัิจ่ายปันผลประจ าปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 
0.14 บาท จากจ านวนหุน้ที่ช าระแลว้ทัง้สิน้ 543,632,325 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไว ้หุน้ละ 1 บาท คิดเป็นเงิน    ปันผลจ่ายทัง้สิน้ไม่เกิน  
76.11 ลา้นบาท ทัง้นีค้ิดเป็นรอ้ยละ 43.91 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย ซึง่ปันผลทัง้หมด
จะถกูหกั ณ ที่จ่ายตามอตัราที่กฎหมายก าหนด  

ทัง้นี ้การจ่ายปันผลดงักลา่ว จะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เฉพาะผูม้ีสิทธิไดร้บัปันผลตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้
เพื่อสทิธิในการรบัเงินปันผล ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 และก าหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอขอ้เสนอแนะและขอ้ซกัถามตา่งๆ ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามประธาน คณะกรรมการบรษัิทฯ 
และผูบ้รหิารดงันี ้

1) คุณศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไดถู้ก
ก าหนดไวก้่อนท่ีบรษัิทลกูจะจดทะเบียนเขา้ตลาดหลกัทรพัย ์โดยปัจจุบนั ITEL ซึง่เป็นบริษัทลกู ของ ILINK ไดจ้ดทะเบียนในตลาด 
maiแลว้ จึงอยากใหบ้รษัิทพิจาณาปรบัเปลีย่น นโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยน าก าไรของ ITEL มารวมค านวณในการจ่ายเงินปันผล
ของบรษัิทดว้ย ขอใหผู้บ้รหิารชีแ้จงเหตผุลดงักลา่ว 

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า : ขอขอบคณุ คณุศกัดิช์ยั ท่ีไดน้  าเสนอประเด็นนีม้า ซึง่ทางบริษัทไดน้ าประเด็นดงักลา่ว
เขา้รว่มพิจารณาในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท และไดล้งความเห็นวา่ในปี 2561 ที่ผา่นมา ทางบรษัิทมีความจ าเป็นตอ้งใชก้ระแส
เงินสดเป็นจ านวนมาก อีกทัง้บรษัิทยงัคงมีความจ าเป็นตอ้งใชก้ระแสเงินสดตอ่ไปอีกจ านวนมาก เพื่อใหส้ามารถผา่นวิกฤตที่เกิดขึน้ใน
ปีก่อนได ้ทางคณะกรรมการจงึลงความเห็น ใหปี้ 2561 ใชน้โยบายการจ่ายเงินปันผลตามเดิม  อีกทัง้จากผลประกอบการของบรษัิท 
ผมยงัมั่นใจว่า บริษัทจะมีก าไรที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ดงันัน้ท่านผูถื้อหุน้ไม่ตอ้งกังวลเรื่องเงินปันผล รวมถึงประเด็นที่คุณศั กดิ์ชัย     
ศกัดิช์ยัเจรญิกลุ น าเสนอมานัน้ ทางคณะกรรมการขอรบัไวพิ้จารณาตอ่ไป  
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
 ประจ าปี 2558 

การจ่ายปันผล 0.50 บาทตอ่หุน้ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้เดิมหลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ บรษัิทฯจะจ่ายปันผลใน
สว่นของเศษหุน้เป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท และ (2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัรา
หุน้ละ 0.05556 บาทหรอืคิดเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 20,136,276.66 บาท ซึง่จ่ายจากเงินก าไรสะสมของบรษัิทฯ)  

โดยบรษัิทฯ ไดจ้ดัสรรก าไรสทุธิ ประจ าปี 2561 ดงักลา่วเป็นส ารองตามกฎหมายจ านวน 9,123,575.70 บาท โดยอตัราการ
จ่ายเงินปันผลดงักลา่ว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิท 

 โดยสามารถเปรยีบเทียบการจา่ยปันผลในปีที่ผา่นมาไดด้งันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561  
1. ก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 169,861,109.07 -32,121,271.00  182,471,512.00 
2. จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 1,425,732.34 - 9,123,575.70 
3. ก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ   หลงัหกั
ส ารองตามกฎหมาย 

168,435,376.73 -32,121,271.00 173,347,936.30 

4. จ านวนหุน้ ณ 31 ธนัวาคม 2561 362,423,986.00 362,423,986.00 543,632,325* 
5.  ปันผลตอ่หุน้ (บาท:หุน้) 0.20 0.55556 0.14 
6. ปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 72.48 201.35  76.11 
7. สดัสว่นการจ่ายปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิ (%) 43.03 26.21 43.91 

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

คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนมุตัิจ่ายปันผลประจ าปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 
0.14 บาท จากจ านวนหุน้ที่ช าระแลว้ทัง้สิน้ 543,632,325 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไว ้หุน้ละ 1 บาท คิดเป็นเงิน    ปันผลจ่ายทัง้สิน้ไม่เกิน  
76.11 ลา้นบาท ทัง้นีค้ิดเป็นรอ้ยละ 43.91 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย ซึง่ปันผลทัง้หมด
จะถกูหกั ณ ที่จ่ายตามอตัราที่กฎหมายก าหนด  

ทัง้นี ้การจ่ายปันผลดงักลา่ว จะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เฉพาะผูม้ีสิทธิไดร้บัปันผลตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้
เพื่อสทิธิในการรบัเงินปันผล ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 และก าหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอขอ้เสนอแนะและขอ้ซกัถามตา่งๆ ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามประธาน คณะกรรมการบรษัิทฯ 
และผูบ้รหิารดงันี ้

1) คุณศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไดถู้ก
ก าหนดไวก้่อนท่ีบรษัิทลกูจะจดทะเบียนเขา้ตลาดหลกัทรพัย ์โดยปัจจุบนั ITEL ซึง่เป็นบริษัทลกู ของ ILINK ไดจ้ดทะเบียนในตลาด 
maiแลว้ จึงอยากใหบ้รษัิทพิจาณาปรบัเปลีย่น นโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยน าก าไรของ ITEL มารวมค านวณในการจ่ายเงินปันผล
ของบรษัิทดว้ย ขอใหผู้บ้รหิารชีแ้จงเหตผุลดงักลา่ว 

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า : ขอขอบคณุ คณุศกัดิช์ยั ท่ีไดน้  าเสนอประเด็นนีม้า ซึง่ทางบริษัทไดน้ าประเด็นดงักลา่ว
เขา้รว่มพิจารณาในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท และไดล้งความเห็นวา่ในปี 2561 ที่ผา่นมา ทางบรษัิทมีความจ าเป็นตอ้งใชก้ระแส
เงินสดเป็นจ านวนมาก อีกทัง้บรษัิทยงัคงมีความจ าเป็นตอ้งใชก้ระแสเงินสดตอ่ไปอีกจ านวนมาก เพื่อใหส้ามารถผา่นวิกฤตที่เกิดขึน้ใน
ปีก่อนได ้ทางคณะกรรมการจงึลงความเห็น ใหปี้ 2561 ใชน้โยบายการจ่ายเงินปันผลตามเดิม  อีกทัง้จากผลประกอบการของบรษัิท 
ผมยงัมั่นใจว่า บริษัทจะมีก าไรที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ดงันัน้ท่านผูถื้อหุน้ไม่ตอ้งกังวลเรื่องเงินปันผล รวมถึงประเด็นที่คุณศั กดิ์ชัย     
ศกัดิช์ยัเจรญิกลุ น าเสนอมานัน้ ทางคณะกรรมการขอรบัไวพิ้จารณาตอ่ไป  
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
 ประจ าปี 2558 

คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ชีแ้จงว่า : ประเด็นท่ีคณุศกัดิ์ชยั น าเสนอมานี ้คณะกรรมการไดร้ว่มพิจารณาประเด็นดงักลา่ว 
และพิจารณาถึงเหตุผลและความจ าเป็นท่ีผูบ้ริหารของบริษัท ชีแ้จงมา จึงไดล้งมติดงักล่าว โดยคณะกรรมการจะน าขอ้คิดเห็น       
จากทา่นมาพิจารณาตอ่ไป   

2) คุณสุรยุทธ ปัญจวีณิน ผู้ถอืหุ้น มาด้วยตนเอง แนะน าว่า: การก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิท ตอ้งมี
ความชดัเจนว่าจะค านวณจากก าไรของงบเฉพาะกิจการหรืองบการเงินรวม โดยไม่สมควรเปลี่ยนไปมา   และเงินปันผลปี 2561 นี ้
ผมมีความเห็นว่าจ่ายสงูไปหรอืไม ่เพราะ D/E Ratio ของบรษัิทสงูขึน้ ซึ่งผมมีความเป็นหว่งสถานการเงินของบรษัิท ดงันัน้ขอใหท้าง
บรษัิทควรพิจารณาประเด็นนีด้ว้ย 

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า : บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว ้ไมต่  ่ากวา่ 40% ของงบการเงินเฉพาะ
กิจการ  ซึ่งหากบริษัทน าก าไรของ ITEL มารวมค านวณก็สามารถท าได ้เนื่องจากมากกว่า 40% ตามนโยบาย และประเด็น D/E 
Ratio ของบรษัิทนัน้  ทางบรษัิทไดน้ ามาพิจารณาอยา่งรดักมุ และขอขอบพระคณุส าหรบัค าแนะน า 

คุณสมบัติ อนันตรัมพร แจ้งว่า : ขอเสยีงปรบมือใหก้บัคณุศกัดิช์ยั ศกัดิช์ยัเจรญิกลุ ในฐานะท่ีทา่นเป็นผูถื้อหุน้  ท่ีถือหุน้ 
ILINK มานาน ไมว่า่ราคาจะขึน้ไปสงูที่สดุหรอืลงมาต ่าสดุ ทา่นก็ยงัคงถือหุน้ ILINK  ถือไดว้า่ทา่นเป็นผูถื้อหุน้ท่ีผมเคารพครบั      

เมื่อไมม่ีผูใ้ดซกัถามเพิ่มเติม ผมจึงขอเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิจ่ายปันผลประจ าปี 2561 ในอตัราหุน้
ละ 0.14 บาท จากจ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ทัง้สิน้ 543,632,325 หุน้ มลูคา่หุน้ที่ตราไว ้หุน้ละ 1 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ไมเ่กิน  
76.11 ลา้นบาท ซึง่ปันผลทัง้หมดจะถกูหกั ณ ที่จ่ายตามอตัราที่กฎหมายก าหนด  

โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้มีมติจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2561 เป็นปันผล ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ              
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ ดงันี ้

มติที่ประชมุ จ านวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละของเสยีงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 330,775,837 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง 

 

วาระที ่7   พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ และก าหนดอ านาจ
กรรมการ 

วาระที ่7.1 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการ แทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานไดแ้จ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี ้ นายณัฐนัย  อนันตรมัพร, พลเรือเอกอภิวฒัน ์ ศรีวรรธนะ และ             
นางธญัญรตัน ์เรอืงบณัฑิต เป็นผูม้ีสว่นไดเ้สยี จึงขออนญุาตเรยีนเชิญไปรอดา้นนอกหอ้งประชมุ  

ประธานไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่ ตามที่บรษัิท อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมิวนิเคชั่น จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอ
ช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหนา้ตามหลกัเกณฑท์ี่บริษัทฯ ก าหนด   ในการประชุมผูถื้อ
หุ้น ประจ าปี 2562 เป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่  2 มกราคม 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562  ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่  
www.interlink.co.th  และทางไปรษณียแ์บบลงทะเบียน ปรากฏว่า ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณา
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
 ประจ าปี 2558 

เลือกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทแต่อย่างใด ทางบริษัทฯ จึงแจง้ประกาศใหท้างตลาดหลกัทรพัยร์บัทราบแลว้  และไดล้งประกาศใหผู้ถื้อ
หุน้ทราบแลว้เมื่อวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2562 ทางเว็บไซตบ์รษัิทฯ ท่ี www.interlink.co.th   

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 36 และขอ้บังคับของบริษัทขอ้ 18 ก าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในอตัราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งในการประชุมสามญัผู้
ถือหุน้ประจ าปีครัง้นีม้ีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

1.  นายณฐันยั  อนนัตรมัพร กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (สายงานกลยทุธ ์และสายงาน
โทรคมนาคม)/กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท อินเตอรล์ิง้ค ์เทเลคอม จ ากดั 
(มหาชน) 

2.  พลเรอืเอกอภิวฒัน ์ ศรวีรรธนะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3.  นางธญัญรตัน ์เรอืงบณัฑิต1 กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (สายงานสนบัสนนุธุรกิจของกลุม่ฯ)/ 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง/CFO และเลขานกุารบรษัิท 

หมายเหต ุ:  1 กรรมการไดเ้ปลีย่นช่ือสกลุ จากเดิมคือ นางธญัญรตัน ์ เทียมอดุมฤกษ์ เป็น นางธญัญรตัน ์เรอืงบณัฑิต  ทัง้นี ้
 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 27 มกราคม 2562 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ซึ่งไมร่วมกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สยีไดห้ารือกนัแลว้ โดยพิจารณาผลการปฏิบตัิงานในต าแหนง่หนา้ที่
กรรมการซึง่กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 3 ทา่นในครัง้นีไ้ดป้ฏิบตัิงานในต าแหนง่หนา้ที่ในฐานะกรรมการได้
เป็นอยา่งดีตลอดมา รวมทัง้มีคณุสมบตัิครบถว้นตามที่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชน มาตรา 68 ก าหนดไว ้

ดงันัน้ คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นชอบเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ครบก าหนด
ออกจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 3 ทา่น  กลบัเขา้เป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงันี ้

1.  นายณฐันยั  อนนัตรมัพร กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (สายงานกลยทุธ ์และสายงาน
โทรคมนาคม)/กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท อินเตอรล์ิง้ค ์เทเลคอม จ ากดั 
(มหาชน) 

2.  พลเรอืเอกอภิวฒัน ์ ศรวีรรธนะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3.  นางธญัญรตัน ์เรอืงบณัฑิต1 กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (สายงานสนบัสนนุธุรกิจของกลุม่ฯ)/ 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง/CFO และเลขานกุารบรษัิท 

 ทัง้นี ้บคุคลดงักลา่วลว้นแต่เป็นผูท้รงคณุวฒุิ มีความรูค้วามสามารถและประสบการณใ์นธุรกิจของบรษัิทฯ และที่ผ่านมา
ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะกรรมการของบรษัิทฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี และเป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้นตาม พรบ. บรษัิทมหาชนจ ากดั 

โดยประวตัิของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ ขอ้มลูการถือหุน้สามญัในบรษัิทฯ ขอ้มลูการด ารงต าแหนง่กรรมการหรอืผูบ้รหิาร
ในบริษัทจดทะเบียน และบรษัิท/กิจการอื่น ๆ รวมทัง้ขอ้มลูความสมัพนัธข์องผูไ้ดร้บัเสนอช่ือปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ยในล าดบัที่ 2 
ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอขอ้เสนอแนะและขอ้ซกัถามตา่งๆ ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามประธาน คณะกรรมการบรษัิทฯ 
และผูบ้รหิาร 

เมื่อไมม่ีขอ้ซกัถามหรอืขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้ 
ประธานฯ จึงขอเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออก ทัง้ 3 ทา่น  
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
 ประจ าปี 2558 

เลือกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทแต่อย่างใด ทางบริษัทฯ จึงแจง้ประกาศใหท้างตลาดหลกัทรพัยร์บัทราบแลว้  และไดล้งประกาศใหผู้ถื้อ
หุน้ทราบแลว้เมื่อวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2562 ทางเว็บไซตบ์รษัิทฯ ท่ี www.interlink.co.th   

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 36 และขอ้บังคับของบริษัทขอ้ 18 ก าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในอตัราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งในการประชุมสามญัผู้
ถือหุน้ประจ าปีครัง้นีม้ีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

1.  นายณฐันยั  อนนัตรมัพร กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (สายงานกลยทุธ ์และสายงาน
โทรคมนาคม)/กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท อินเตอรล์ิง้ค ์เทเลคอม จ ากดั 
(มหาชน) 

2.  พลเรอืเอกอภิวฒัน ์ ศรวีรรธนะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3.  นางธญัญรตัน ์เรอืงบณัฑิต1 กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (สายงานสนบัสนนุธุรกิจของกลุม่ฯ)/ 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง/CFO และเลขานกุารบรษัิท 

หมายเหต ุ:  1 กรรมการไดเ้ปลีย่นช่ือสกลุ จากเดิมคือ นางธญัญรตัน ์ เทียมอดุมฤกษ์ เป็น นางธญัญรตัน ์เรอืงบณัฑิต  ทัง้นี ้
 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 27 มกราคม 2562 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ซึ่งไมร่วมกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สยีไดห้ารือกนัแลว้ โดยพิจารณาผลการปฏิบตัิงานในต าแหนง่หนา้ที่
กรรมการซึง่กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 3 ทา่นในครัง้นีไ้ดป้ฏิบตัิงานในต าแหนง่หนา้ที่ในฐานะกรรมการได้
เป็นอยา่งดีตลอดมา รวมทัง้มีคณุสมบตัิครบถว้นตามที่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชน มาตรา 68 ก าหนดไว ้

ดงันัน้ คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นชอบเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนด
ออกจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 3 ทา่น  กลบัเขา้เป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงันี ้

1.  นายณฐันยั  อนนัตรมัพร กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (สายงานกลยทุธ ์และสายงาน
โทรคมนาคม)/กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท อินเตอรล์ิง้ค ์เทเลคอม จ ากดั 
(มหาชน) 

2.  พลเรอืเอกอภิวฒัน ์ ศรวีรรธนะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3.  นางธญัญรตัน ์เรอืงบณัฑิต1 กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (สายงานสนบัสนนุธุรกิจของกลุม่ฯ)/ 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง/CFO และเลขานกุารบรษัิท 

 ทัง้นี ้บคุคลดงักลา่วลว้นแต่เป็นผูท้รงคณุวฒุิ มีความรูค้วามสามารถและประสบการณใ์นธุรกิจของบรษัิทฯ และที่ผ่านมา
ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะกรรมการของบรษัิทฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี และเป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้นตาม พรบ. บรษัิทมหาชนจ ากดั 

โดยประวตัิของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ ขอ้มลูการถือหุน้สามญัในบรษัิทฯ ขอ้มลูการด ารงต าแหนง่กรรมการหรอืผูบ้รหิาร
ในบริษัทจดทะเบียน และบรษัิท/กิจการอื่น ๆ รวมทัง้ขอ้มลูความสมัพนัธข์องผูไ้ดร้บัเสนอช่ือปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ยในล าดบัที่ 2 
ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอขอ้เสนอแนะและขอ้ซกัถามตา่งๆ ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามประธาน คณะกรรมการบรษัิทฯ 
และผูบ้รหิาร 

เมื่อไมม่ีขอ้ซกัถามหรอืขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้ 
ประธานฯ จึงขอเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออก ทัง้ 3 ทา่น  
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
 ประจ าปี 2558 

โดยในวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมาก ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมสีทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน  ซึง่จะลงคะแนนเสยีงทีละทา่น โดยเริม่จาก 

1)   นายณัฐนัย   อนันตรัมพร  โดยนายณฐันยั  อนนัตรมัพร เป็นผูถื้อหุน้ จะไมน่บัรวมฐานเสยีง 

มติที่ประชุม  ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติแตง่ตัง้นายณฐันยั  อนนัตรมัพร เป็นกรรมการบรษัิทฯ ดว้ยคะแนนเสยีง 
มติที่ประชมุ จ านวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละของเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้

ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 330,254,568 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง 

2)   พลเรือเอกอภวิัฒน ์ ศรีวรรธนะ 

  มติที่ประชุม ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติแตง่ตัง้พลเรอืเอกอภิวฒัน ์ ศรวีรรธนะ เป็นกรรมการบรษัิทฯ ดว้ยคะแนนเสยีง 
มติที่ประชมุ จ านวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละของเสยีงทัง้หมดของผูถื้อ

หุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 330,775,837 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 

  บตัรเสยี 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง 
 

3)   นางธัญญรัตน ์เรืองบัณฑติ 

มติที่ประชุม ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติแตง่ตัง้นางธญัญรตัน ์เรอืงบณัฑติ เป็นกรรมการบรษัิทฯ ดว้ยคะแนนเสยีง 
มติที่ประชมุ จ านวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละของเสยีงทัง้หมดของผูถื้อ

หุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 330,775,837 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง 

วาระที ่7.2  พจิารณาและแต่งตัง้กรรมการใหม่ในต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย 

ประธานไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่ เนื่องจากมีกรรมการอิสระท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระกลบัเขา้เป็นกรรมการ
อิสระใหม ่ จึงขออนมุตัิที่ประชมุพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระใหมใ่นต าแหนง่กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชดุยอ่ย ดงันี ้ 

 พลเรอืเอกอภิวฒัน ์ ศรวีรรธนะ   ต าแหนง่   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพ้ิจารณาแลว้วา่บคุคลที่จะเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการอิสระ จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่าง
เป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และบุคคลข้างต้นเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรูค้วามสามารถ และมี



  

- 38 - 
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
 ประจ าปี 2558 

ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี และเป็นผูท้ี่มีคุณสมบัติ
ครบถว้นตาม พรบ.บริษัทมหาชนจ ากดั จึงมีมติเห็นชอบใหเ้สนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 แต่งตัง้ พลเรือเอกอภิวฒัน ์ 
ศรีวรรธนะ ที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ลือกตัง้เป็นกรรมการใหม่ในวาระที่ 7.1 ในต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอขอ้เสนอแนะและขอ้ซกัถามตา่งๆ ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามประธาน คณะกรรมการบรษัิทฯ 
และผูบ้รหิารดงันี ้

1) คุณอิรารมย ์อนันต ์ผู้ถอืหุน้ มาดว้ยตัวเอง แนะน าว่า: วาระท่ี 7.1 กบั 7.2 อาจไมต่อ้งแยกเป็น 2 วาระ เนื่องจาก
กรรมการท่ีครบวาระและเลอืกตัง้กลบัเขา้มาด ารงต าแหนง่นัน้ เป็นทา่นเดมิและต าแหนง่เหมือนเดมิ  

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า : ขอขอบพระคณุที่ใหค้  าแนะน า และจะน าไปปรบัปรุงในครัง้ตอ่ไป 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามเพิ่มเติม ผมขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่ในต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

โดยในวาระนีต้ ้องได้รบัคะแนนเสียงข้างมาก ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติแต่งตัง้กรรมการใหม่ในต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี  ้

มติที่ประชมุ จ านวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละของเสยีงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 330,775,837 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง 

ประธานไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่ ขอขอบพระคณุทา่นผูถื้อหุน้ทกุทา่น ที่ไดก้รุณาใหค้วามรว่มมอืในการเลอืกตัง้กรรมการ
ทัง้ 2 วาระดว้ยความเรียบรอ้ย และต่อไปเป็นวาระที่ 7.3 ขออนญุาตผูถื้อหุน้เรยีนเชิญกรรมการบริษัทฯ ทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้มาในที่
ประชมุอีกครัง้ 

พลเรือเอกอภิวฒัน ์ ศรีวรรธนะ   กลา่วขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ทุกท่าน และท่านคณะกรรมการบริษัทฯ ทกุท่าน ท่ีใหค้วาม
ไวว้างใจใหผ้ม กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมบรหิารความเสี่ยง ในอีกวาระหนึ่ง ซึ่งผมจะปฏิบตัิหนา้ท่ี
อนัส าคญัยิ่งนี ้อย่างเต็มความสามารถและช่วยก ากับดูแลใหบ้ริษัท อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) เติบโต ต่อเนื่อง 
และยั่งยืนตอ่ไป 
 
วาระที ่7.3  ก าหนดอ านาจกรรมการ 

ประธานไดม้อบหมายใหคุ้ณธัญญรตัน ์เรืองบัณฑิต เลขานุการบริษัท แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า เนื่องจากนายณัฐนัย         
อนนัตรมัพร กรรมการที่ครบวาระออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบริษัทย่อย ดงันัน้ จึงตอ้ง
ก าหนดวาระนีเ้พื่อใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดอ านาจกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบรษัิทยอ่ยไว ้ดงันี  ้
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
 ประจ าปี 2558 

ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี และเป็นผูท้ี่มีคุณสมบัติ
ครบถว้นตาม พรบ.บริษัทมหาชนจ ากดั จึงมีมติเห็นชอบใหเ้สนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 แต่งตัง้ พลเรือเอกอภิวฒัน ์ 
ศรีวรรธนะ ที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ลือกตัง้เป็นกรรมการใหม่ในวาระที่ 7.1 ในต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอขอ้เสนอแนะและขอ้ซกัถามตา่งๆ ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามประธาน คณะกรรมการบรษัิทฯ 
และผูบ้รหิารดงันี ้

1) คุณอิรารมย ์อนันต ์ผู้ถอืหุน้ มาดว้ยตัวเอง แนะน าว่า: วาระท่ี 7.1 กบั 7.2 อาจไมต่อ้งแยกเป็น 2 วาระ เนื่องจาก
กรรมการท่ีครบวาระและเลอืกตัง้กลบัเขา้มาด ารงต าแหนง่นัน้ เป็นทา่นเดมิและต าแหนง่เหมือนเดมิ  

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า : ขอขอบพระคณุที่ใหค้  าแนะน า และจะน าไปปรบัปรุงในครัง้ตอ่ไป 

เมื่อไม่มีผูใ้ดซกัถามเพิ่มเติม ผมขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่ในต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

โดยในวาระนีต้ ้องได้รบัคะแนนเสียงข้างมาก ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติแต่งตัง้กรรมการใหม่ในต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี  ้

มติที่ประชมุ จ านวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละของเสยีงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 330,775,837 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง 

ประธานไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่ ขอขอบพระคณุทา่นผูถื้อหุน้ทกุทา่น ที่ไดก้รุณาใหค้วามรว่มมอืในการเลอืกตัง้กรรมการ
ทัง้ 2 วาระดว้ยความเรียบรอ้ย และต่อไปเป็นวาระที่ 7.3 ขออนญุาตผูถื้อหุน้เรยีนเชิญกรรมการบริษัทฯ ทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้มาในที่
ประชมุอีกครัง้ 

พลเรือเอกอภิวฒัน ์ ศรีวรรธนะ   กลา่วขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ทุกท่าน และท่านคณะกรรมการบริษัทฯ ทกุท่าน ท่ีใหค้วาม
ไวว้างใจใหผ้ม กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมบรหิารความเสี่ยง ในอีกวาระหนึ่ง ซึ่งผมจะปฏิบติัหนา้ที่
อนัส าคญัยิ่งนี ้อย่างเต็มความสามารถและช่วยก ากับดูแลใหบ้ริษัท อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) เติบโต ต่อเนื่อง 
และยั่งยืนตอ่ไป 
 
วาระที ่7.3  ก าหนดอ านาจกรรมการ 

ประธานไดม้อบหมายใหคุ้ณธัญญรตัน ์เรืองบัณฑิต เลขานุการบริษัท แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า เนื่องจากนายณัฐนัย         
อนนัตรมัพร กรรมการที่ครบวาระออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบริษัทย่อย ดงันัน้ จึงตอ้ง
ก าหนดวาระนีเ้พื่อใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดอ านาจกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบรษัิทยอ่ยไว ้ดงันี  ้
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
 ประจ าปี 2558 

 1)  บริษัท อินเตอรล์ิง้ค ์เพาเวอร ์แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด “นายสมบัติ อนันตรมัพร หรือ นางชลิดา อนนัตรมัพร หรือ           
นายณฐันยั อนนัตรมัพร คนใดคนหนึง่ลงลายมือช่ือ และประทบัตราส าคญัของบรษัิท” 
 2)  บริษัท อินเตอรล์ิง้ค ์เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) และบรษัิท อินเตอรล์ิง้ค ์ดาตา้เซ็นเตอร ์จ ากดั  “นายสมบตัิ อนนัตรมัพร 
หรอื นางชลดิา อนนัตรมัพร หรอื นายณฐันยั อนนัตรมัพร คนใดคนหนึง่ ลงลายมือช่ือ และประทบัตราส าคญัของบรษัิท” 

คณุธญัญรตัน ์เรอืงบณัฑิต จึงขอเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดอ านาจกรรมการตามที่น  าเสนอ  
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอขอ้เสนอแนะและขอ้ซกัถามตา่งๆ ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามประธาน คณะกรรมการบรษัิทฯ 

และผูบ้รหิาร 
เมื่อไมม่ีขอ้ซกัถามหรอืขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้ 

ประธานฯ จึงขอเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิก าหนดอ านาจกรรมการของนายณฐันยั อนนัตรมัพร เป็นกรรมการผูม้ี
อ  านาจกระท าการแทนบรษัิทยอ่ย ตามทีเ่สนอขา้งตน้ 

โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิก าหนดอ านาจกรรมการของนายณัฐนยั อนนัตรมัพร เป็นกรรมการผูม้ีอ  านาจ
กระท าการแทนบรษัิทยอ่ย ตามที่เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

มติที่ประชมุ จ านวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละของเสยีงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 330,796,844 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง 

วาระที ่8  พจิารณาและแต่งตัง้ผู้สอบบัญช ีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ีประจ าปี 2562 

ประธานไดม้อบหมายใหค้ณุชศูกัดิ ์ดิเรกวฒันชยั ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูด้  าเนินการแทน 

คณุชูศกัดิ์ ดิเรกวฒันชยั ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกบริษัท ไพรซ้วอเตอร์
เฮาส ์คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ซึง่เป็นส านกังานสอบบญัชี เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ โดยขอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา
และอนมุตัิการแต่งตัง้บคุคลเป็นผูส้อบบญัชี และมีมติใหเ้สนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้บคุคล
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วาระที ่8.1  พิจารณาและอนุมัตแิตง่ตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2562 จ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

1)  นายพงทวี   รตันะโกเศศ     (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 7795)  
ไดร้บัอนุมตัิจากคะแนนเสียงขา้งมาก ตัง้แต่ปี 2560 รวม  2 ปี และไดล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ปี 2560 
และ  ปี 2561 รวม 2 ปี หรอื 

2) นางสาวอมรรตัน ์ เพิ่มพนูวฒันาสขุ    (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4599)  
     ไดร้บัอนมุตัิจากคะแนนเสียงขา้งมากของที่ประชุมผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของ

บรษัิทฯ ตัง้แตปี่ 2558 รวม 4 ปี และไดล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิท ปี 2558 และปี 2559 รวม 2 ปี หรอื 
 



  

- 40 - 
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
 ประจ าปี 2558 

3) นายวิเชียร   ก่ิงมนตร ี     (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3977) 
     ไดร้บัอนมุตัิจากคะแนนเสียงขา้งมากของที่ประชุมผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของ

บรษัิทฯ ตัง้แตปี่ 2558 รวม 4 ปี แตย่งัไมเ่คยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทมาก่อน 

ในนามบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท โดยใหค้นใดคนหนึ่ง เป็นผูท้  าการ
ตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผูส้อบบัญชีรบัอนญุาตดงักลา่วขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้
ใหบ้ริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นของบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์  เอบีเอ
เอส จ ากดั แทนได ้โดยผูม้ีรายนามขา้งตน้เป็นผูส้อบบญัชีที่มีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้บรษัิทท่ีเป็น
ส านกังานบญัชีและผูส้อบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอขา้งตน้   ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือส่วนไดเ้สียระหว่างผูส้อบบัญชีกับบริษัทฯ/ 
บรษัิทยอ่ย/ ผูบ้รหิาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว 
 คุณชูศักดิ์ ดิเรกวฒันชัย ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอขอ้เสนอแนะและขอ้ซักถามต่างๆ ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามประธาน 
คณะกรรมการบรษัิทฯ และผูบ้รหิาร 

เมื่อไมม่ีขอ้ซกัถามหรอืขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้ 
ประธานฯ จึงขอเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2562  
โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิแต่งตัง้ นายพงทวี รตันะโกเศศ และ/หรือ นางสาวอมรรตัน์ เพิ่มพูนวฒันาสขุ 
และ/หรอื นายวิเชียร  ก่ิงมนตร ีแห่งบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี  ้

มติที่ประชมุ จ านวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละของเสยีงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 330,796,844 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง 

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

 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเห็นควรว่า ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีดงักลา่วสมเหตุสมผลและเทียบเคียงไดก้ับ
บรษัิทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรพัย ์
 โดยขอ้มลูเปรยีบเทียบคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีในปีที่ผา่นมาของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย มีดงันี ้

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

คา่สอบบญัชีของบรษัิทฯ (บาท) 1,135,000 1,285,000 1,500,000 1,500,000 1,690,000 
คา่สอบบญัชีของบรษัิทยอ่ย (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 
เพิ่มขึน้ (%) 66.90 10.33 25.09% - 9.58% 
คา่บรกิารอื่น ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
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ตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผูส้อบบัญชีรบัอนญุาตดงักลา่วขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้
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บรษัิทยอ่ย/ ผูบ้รหิาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว 
 คุณชูศักดิ์ ดิเรกวฒันชัย ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอขอ้เสนอแนะและขอ้ซักถามต่างๆ ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามประธาน 
คณะกรรมการบรษัิทฯ และผูบ้รหิาร 

เมื่อไมม่ีขอ้ซกัถามหรอืขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้ 
ประธานฯ จึงขอเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2562  
โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิแต่งตัง้ นายพงทวี รตันะโกเศศ และ/หรือ นางสาวอมรรตัน์ เพิ่มพูนวฒันาสขุ 
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ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี  ้

มติที่ประชมุ จ านวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละของเสยีงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 330,796,844 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง 
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บรษัิทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรพัย ์
 โดยขอ้มลูเปรยีบเทียบคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีในปีที่ผา่นมาของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย มีดงันี ้

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

คา่สอบบญัชีของบรษัิทฯ (บาท) 1,135,000 1,285,000 1,500,000 1,500,000 1,690,000 
คา่สอบบญัชีของบรษัิทยอ่ย (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 
เพิ่มขึน้ (%) 66.90 10.33 25.09% - 9.58% 
คา่บรกิารอื่น ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
 ประจ าปี 2558 

  นอกจากนี ้บริษัทที่เป็นส านักงานบัญชีและผูส้อบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอนัน้ ไม่มีความสมัพันธ์  และ/หรือส่วนไดเ้สีย
ระหวา่งผูส้อบบญัชีกบับรษัิทฯ/ บรษัิทยอ่ย/ ผูบ้รหิาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว 

คณุชศูกัดิ ์ดิเรกวฒันชยั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอขอ้เสนอแนะและขอ้ซกัถามตา่งๆ ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามประธาน 
คณะกรรมการบรษัิทฯ และผูบ้รหิาร 

เมื่อไมม่ีขอ้ซกัถามหรอืขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้ 
 ประธานฯ  จึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 3,660,000 
บาท (สามลา้นหกแสนหกหมื่นบาทถว้น) 

โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 3,660,000 บาท ดว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี  ้

มติที่ประชมุ จ านวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละของเสยีงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 330,796,844 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง 

วาระที ่ 9  พจิารณาและอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

ประธานไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 ก าหนดว่าหา้มมิใหบ้รษัิท
จ่ายเงินหรอืทรพัยส์นิอื่นใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แตจ่่ายเป็นคา่ตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบรษัิท 

 ขอ้บงัคบับริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ้ 16. ก าหนดว่า กรรมการของบริษัท มีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนในการปฏิบตัิ
หนา้ที่ อนัไดแ้ก่ เงินเดือน เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้งโบนสั นัน้ 

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2561 เมื่อวนัที่ 10 สิงหาคม 2561 ไดม้ีมติเป็น  เอกฉนัท ์
เปลีย่นแปลงคณะกรรมการชดุยอ่ย จ านวน 2 คณะ โดยแยกคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและก ากบัดแูลกิจการออกเป็น  2 คณะ 
คือ (1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และใหเ้รื่องก ากบัดแูลกิจการ ไปรวมอยู่กบัคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
เป็น (2) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อการบริหารงานที่ชัดเจน และมุ่งไปสู่การบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์รอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใหค้วามส าคญัของการก ากับดแูลกิจการที่ดีของ
องคก์รเป็นหลกั 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทน ซึ่งไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ สรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิ  ซึ่งคณะกรรมการก ากบัดแูล
กิจการ  สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑท์ี่ไดก้ าหนดไวอ้ย่างละเอียดถ่ีถว้น  โดยพิจารณาอตัรา ใหมี้
ความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและกับหนา้ที่ และความรบัผิดชอบ  โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาด
หลกัทรพัย ์ซึง่อยูใ่นธุรกิจ/อตุสาหกรรมเดียวกนั  และสอดคลอ้งกบัผลประกอบการของบรษัิท  
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
 ประจ าปี 2558 

โดยจ านวนครัง้ของการประชมุของคณะกรรมการในปีที่ผา่นมา มดีงันี ้

การประชุม จ านวนคร้ังของการ
ประชุม (ปี 2561) 

คณะกรรมการบรษัิท 6 
คณะกรรมการตรวจสอบ 6 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 4 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ  สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   2 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพ้ิจารณาถึงหนา้ที่และความรบัผิดชอบท่ีเพิ่มขึน้เนื่องจากการขยายตวัและความหลากหลายทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันแลว้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ สรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน และคณะที่ปรกึษาฯ ทัง้ที่เป็นตวัเงินและผลประโยชนอ์ื่นใด ประจ าปี 2562  โดยในปี 2561 ที่ผา่นมา บรษัิทฯ มี
คา่ตอบแทนกรรมการทัง้สิน้จ านวน 1,389,650 บาท โดยอตัราที่น าเสนอ แสดงตามตาราง ดงันี ้

ค่าตอบแทนของกรรมการ 
อัตราเดมิ อัตราใหม่       

ทีเ่สนอ 
2559 2560 2561 2562 

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ     
1. คณะกรรมการบริษัท     

1.1  ประธานกรรมการบรษิัท 9,000 บาท/ครัง้ 9,000 บาท/ครัง้ 9,000 บาท/ครัง้ 9,000 บาท/ครัง้ 
1.2  กรรมการบรษิัท ทา่นละ 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 ทา่นละ 6,000 บาท/ครัง้ 6,000 บาท/ครัง้ 6,000 บาท/ครัง้ 6,000 บาท/ครัง้ 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง     
3.1  ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียงฯ 5,000 บาท/ครัง้ 5,000 บาท/ครัง้ 5,000 บาท/ครัง้ 5,000 บาท/ครัง้ 
3.2  กรรมการบรหิารความเส่ียง* 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. ทีป่รึกษาบริษัทและ/หรือประธานกรรมการ     
ท่ีปรกึษาฯ 3,500 บาท/ครัง้ 3,500 บาท/ครัง้ 3,500 บาท/ครัง้ 3,500 บาท/ครัง้ 

ค่าบ าเหน็จประจ าปีกรรมการ     
1. ประธานกรรมการบรษิัท 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. กรรมการบรษิัท ทา่นละ 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี 
4. กรรมการตรวจสอบ ทา่นละ 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี 

ผลประโยชนอ์ื่นใด ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
*ยกเวน้ กรรมการ และอื่นๆท่ีเป็นพนกังานหรอืผูบ้รหิารที่ไดร้บัคา่ตอบแทนประจ า 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
 ประจ าปี 2558 

โดยจ านวนครัง้ของการประชมุของคณะกรรมการในปีที่ผา่นมา มดีงันี ้

การประชุม จ านวนคร้ังของการ
ประชุม (ปี 2561) 

คณะกรรมการบรษัิท 6 
คณะกรรมการตรวจสอบ 6 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 4 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ  สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   2 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพ้ิจารณาถึงหนา้ที่และความรบัผิดชอบท่ีเพิ่มขึน้เนื่องจากการขยายตวัและความหลากหลายทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันแลว้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ สรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน และคณะที่ปรกึษาฯ ทัง้ที่เป็นตวัเงินและผลประโยชนอ์ื่นใด ประจ าปี 2562  โดยในปี 2561 ที่ผา่นมา บรษัิทฯ มี
คา่ตอบแทนกรรมการทัง้สิน้จ านวน 1,389,650 บาท โดยอตัราที่น าเสนอ แสดงตามตาราง ดงันี ้

ค่าตอบแทนของกรรมการ 
อัตราเดมิ อัตราใหม่       

ทีเ่สนอ 
2559 2560 2561 2562 

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ     
1. คณะกรรมการบริษัท     

1.1  ประธานกรรมการบรษิัท 9,000 บาท/ครัง้ 9,000 บาท/ครัง้ 9,000 บาท/ครัง้ 9,000 บาท/ครัง้ 
1.2  กรรมการบรษิัท ทา่นละ 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 ทา่นละ 6,000 บาท/ครัง้ 6,000 บาท/ครัง้ 6,000 บาท/ครัง้ 6,000 บาท/ครัง้ 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง     
3.1  ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียงฯ 5,000 บาท/ครัง้ 5,000 บาท/ครัง้ 5,000 บาท/ครัง้ 5,000 บาท/ครัง้ 
3.2  กรรมการบรหิารความเส่ียง* 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. ทีป่รึกษาบริษัทและ/หรือประธานกรรมการ     
ท่ีปรกึษาฯ 3,500 บาท/ครัง้ 3,500 บาท/ครัง้ 3,500 บาท/ครัง้ 3,500 บาท/ครัง้ 

ค่าบ าเหน็จประจ าปีกรรมการ     
1. ประธานกรรมการบรษิัท 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. กรรมการบรษิัท ทา่นละ 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี 
4. กรรมการตรวจสอบ ทา่นละ 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี 84,700 บาท/ปี 

ผลประโยชนอ์ื่นใด ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
*ยกเวน้ กรรมการ และอื่นๆท่ีเป็นพนกังานหรอืผูบ้รหิารที่ไดร้บัคา่ตอบแทนประจ า 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอขอ้เสนอแนะและขอ้ซกัถามตา่งๆ ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามประธาน คณะกรรมการบรษัิทฯ 
และผูบ้รหิาร  

เมื่อไมม่ีขอ้ซกัถามหรอืขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้ 

ประธานฯ จึงขอเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตักิ  าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ใหม้ีผลใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัท่ี
ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 เป็นตน้ไป  

โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ตามที่
คณะกรรมการบรษัิทฯ เสนอดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน
ในวาระนี ้ดงันี ้

มติที่ประชมุ จ านวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละของเสยีงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 330,796,844 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 ไมน่บัเป็นฐานคะแนนเสยีง 

วาระที ่10 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

ประธานไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่ ขอเรยีนเชิญ ดร. ชลดิา อนนัตรมัพร น าเสนอกิจกรรมของมลูนิธิอินเตอรล์ิง้คใ์หใ้จ ซึง่
เป็นองคก์รที่ท ากิจกรรม CSR ในปี 2561 ที่ผา่นมา ตามสไลดด์งัตอ่ไปนี ้
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอขอ้เสนอแนะและขอ้ซกัถามตา่งๆ ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามประธานคณะกรรมการบรษัิทฯ 
และผูบ้รหิาร ดงันี ้

1) คุณสุเมธ เอือ้งพูลสวัสดิ์ อาสาพิทักษส์ิทธิ สอบถามว่า: ในช่วงที่การแขง่ขนัระดบัโลกสงูมาก อยากจะเรยีนถามว่า 
ทางอินเตอรล์ิง้ค ์มีนโยบายหรือมีมาตรการ ในการท่ีจะป้องกนัตนเอง จากการที่จะถกูรุกราน จากทางต่างชาติ หรือจากทางบรษัิท
ตา่งๆ ที่เขา้มา หรอืแนวธุรกิจใหม่ๆ  ที่เขา้มา อาจจะท าใหข้ดัขวางการเติบโตของบรษัิท ไมว่า่จะเป็นในประเทศหรอืตา่งประเทศก็ตาม 
อยากจะทราบว่าทางบริษัทมีนโยบายในเรื่องนีอ้ย่างไรบา้ง และต่อไปเรื่องภาวะเศรษฐกิจโลก และเรื่องของพยนัอนัตรายต่างๆ ก็
มากขึน้ อยากทราบวา่บรษัิทมีนโยบายในเรือ่งนีอ้ยา่งไรบา้ง 

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชี้แจงว่า : ต้องเรียนว่า 2 เรื่องท่ีท่านสุเมธสอบถามนั้น  โดยโครงสรา้งของการท างาน
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง จะก ากบัดแูลและน ามาพิจารณารว่มกบัฝ่ายบรหิาร อีกทัง้ไดม้อบหมายใหผู้บ้รหิารในแตล่ะฝ่าย น า
ผลการด าเนินงานมาน าเสนออย่างสม ่าเสมอ อีกทัง้บริษัทจะมีการประชุมผูบ้ริหารทุกเดือน เป็นประจ า  โดยใหผู้บ้ริหารทกุระดบั 
ตัง้แต่ระดบัตน้ ระดบักลาง และระดบัสงู เขา้มาร่วมประชุมกัน ทกุวนัเสารข์องเดือน ซึ่งวนัเสาร ์ เป็นวนัหยดุของพนกังาน แต่เรา
เลือกใชว้นัเสารเ์พราะเป็นวนัทีทกุคนไม่มีภาระงาน สามารถมารว่มประชมุกนัโดยพรอ้มเพรยีง โดยรว่มพิจารณา ในทกุประเด็น ให้
ทุกคนไดม้ีโอกาสแสดงความคิดเห็น รวมทัง้บริษัทไดส้่งพนกังานหรือผูบ้ริหารที่มี Potential ไปศึกษาต่อ ทัง้ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อจะไดเ้รียนรูแ้ละน าเอาสิ่งเหลา่นัน้มาพฒันาองคก์ร  ตอ้งเรียนว่า ในส่วนที่ผมบริหารอยู่ องคก์รอินเตอรล์ิง้ค ์เป็น
องคก์รที่ ผมอยากจะใชว้า่ พนกังานทกุคน หรอืผูบ้รหิารทกุคน ไมส่ามารถที่จะหยดุอยูเ่ฉยๆ ไดเ้ลย  

เราท าธุรกิจเก่ียวกับสายสญัญาณ เราก็มอง Wireless ตลอดเวลา เราพยายามติดตาม Wireless แลว้มนัก าลงัจะมีโลก
ของ IOT  Internet Optic ท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ เราพยายามติดตามและปรบัตัว โดยเริ่มน าอุปกรณ์ส่งสญัญาณ ที่เป็นอุปกรณ์ส่ง
สญัญาณผ่านสาย เขา้มาจ าหนา่ย เพราะวา่หลงัจากนีต้อ่ไป มนัจะมีเรือ่งของ IOT ซึ่งเป็นการสง่สญัญาณ Internet Optic มีการสง่
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สญัญาณผ่าน Wireless โดยที่ใชก้ าลงัส่งที่นอ้ยลง ซึ่งบริษัทติดตามมาตลอด  โดยใน วนัที่ 7 พฤษภาคม 2562 นี ้เราจะจดังาน
เปิดตวัอปุกรณส์ง่สญัญาณที่เป็น Wi-Fi ที่โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด์  

ตอ้งเรยีนวา่ผมขอช่ืนชม ทีมผูบ้รหิารและพนกังาน โดยตวัผมคนเดียว ไมส่ามารถท าได ้ ซึง่ผมคิดวา่มันเป็นจดุเดน่ของ
อินเตอรล์ิง้ค ์เรามีทัง้คนรุน่เก่า ท่ีมีความระแวดระวงั คอยเป็น Coaching และมีคนรุน่ใหมท่ี่เขา้มาผสมผสานแนวคิดใหม่ๆ   ซึง่เป็น
สิง่ที่เราก าลงัด าเนินการอยู ่ 

คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า : ประเด็นที่คณุสเุมธสอบถาม เป็นประเด็นที่ทกุบรษัิทตอ้งระมดัระวงั 
เพราะวา่โลกในปัจจบุนัมกีาร Disruptive เรว็มาก ในแง่ของการบรหิารความเสีย่ง เรือ่งเทคโนโลยี เป็นสิง่ที่ส  าคญั คณะกรรมการได้
พิจารณาวา่ มีประเด็นความเสีย่งอะไรบา้ง เก่ียวกบัเทคโนโลยี ในแง่ของอินเตอรล์ิง้ค ์เพื่อหาแนวทางปอ้งกนั อีกทัง้ทมีงานท่ีดแูล
เรือ่งเทคโนโลยี โดยเฉพาะ คณุสมบตัิ อนนัตรมัพร และคณุณฐันยั อนนัตรมัพร  จะพฒันาอยา่งตอ่เนื่องและไมห่ยดุนิ่ง ยกตวัอยา่ง
เช่น มีงานแสดงสนิคา้หรอืมเีทคโนโลยีใหม่ๆ   ทีมงานจะไปดงูาน เพื่อจะไดรู้ล้ว่งหนา้วา่ เทคโนโลยีใหม่ๆ  ท่ีเขา้มา 3 ปี 5 ปี 10 ปี 
ขา้งหนา้จะป็นอยา่งไร แลว้เราก็จะไดป้รบัตวั ฉะนัน้ถือไดว้า่เป็นองคก์รที่มกีารปรบัตวั และมีคนรุน่ใหม่ๆ  เขา้มาพฒันาองคก์ร 

2) คุณธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล ผู้ถอืหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า : พอดีตอนเขา้มาประชมุ ผมเห็นตกึใหม ่เขา้ใจ
วา่เป็นของ ITEL ไมท่ราบวา่ใชเ้งินลงทนุเทา่ไหร ่และตดัคา่เสือ่มราคาอยา่งไร 

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า : ผมขอตอบในเชิงนโยบายวา่ ตกึ ITEL สรา้งบนที่ดินของ ILINK ซึง่เป็นบรษัิทแม ่
ดงันัน้  ILINK เป็นผูล้งทนุสรา้งอาคาร มลูคา่ก่อสรา้งประมาณ 70 ลา้นบาท เพื่อให ้ITEL เชา่ 100% โดยคา่ตกแตง่ภายใน มลูคา่
ประมาณ 25 ลา้นบาท ITEL เป็นผูร้บัผิดชอบ  โดยมีนโยบายการตดัคา่เสือ่มราคาโครงสรา้ง 25 ปี  

คุณธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล ผู้ถอืหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า :  งบกระแสเงินสดหนา้ 193 ในรายงานประจ าปี 
สว่นกระแสเงินสดจากกิจการด าเนินงาน มีรายไดค้า้งรบัจากงานธรุกิจวศิวกรรม 1,400  ลา้นบาท ซึง่ตวัเลขคอ่นขา้งสงู ไมท่ราบวา่
จะรบัรูเ้มื่อไหร ่ / ปกติเราใหเ้ครดติเทอมเทา่ไหร ่/ งานจบแลว้ใหเ้ครดิตเทอมก่ีเดือน  

คุณธัญญรัตน ์ เรืองบัณฑิต  ชีแ้จงว่า : ตวัเลขสว่นใหญ่เป็นการรบัรูร้ายไดจ้ากโครงการ  AOT ซึง่ปัจจบุนัเราติดปัญหา
ในเรือ่งของการแกไ้ขสญัญา ท าใหไ้มส่ามารถเบิกเงินได ้ดงันัน้การรบัรูร้ายไดต้ามความกา้วหนา้ของงาน จึงบนัทกึเป็นรายไดค้า้งรบั 
ซึง่คาดวา่ภายในปีนี ้จะมีการเก็บเงินได ้ 

คุณธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล ผู้ถอืหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า : เก็บไดท้ัง้หมดหรอืบางสว่นครบั 

คุณธัญญรัตน ์เรืองบัณฑิต  ชีแ้จงว่า : จะสามารถเก็บเงินไดเ้ป็นสว่นใหญ่ เกือบครบทัง้หมดคะ่ 

3) คุณอิรารมย ์อนันต ์ผู้ถอืหุน้ มาดว้ยตัวเอง สอบถามว่า :  จากงบแสดงฐานะการเงินการเงิน สว่นสนิทรพัย์
หมนุเวยีน มีเงินฝากธนาคารท่ีมขีอ้จ ากดัในการใชใ้นจ านวน  400 ลา้นบาท และสว่นสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 1 แสนบาท จากหมาย
เหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 7 ระบวุา่เป็นเงินประกนัการกูย้ืม ขอสอบถามวา่เงินประกนัดงักลา่ว มขีอ้จ ากดัในการใชต้ลอดไปหรอืไม ่
เรามีสทิธิใชไ้ดเ้มื่อไหร ่แลว้ถา้เป็นเงินฝากเป็นเงินฝากประเภทไหน และบรษัิทไดด้อกเบีย้คุม้คา่หรือไม ่

คุณอาทิตย ์ชุมวิสูตร ชีแ้จงว่า :  เงินฝาก 400 ลา้นดงักลา่ว เป็นหลกัประกนัสนิเช่ือของโครงการ  APM  ซึง่เง่ือนไข
ผลตอบแทน 12 เดือน จงึบนัทกึเป็นสนิทรพัยห์มนุเวียนดงักลา่ว  

คุณอิรารมย ์อนันต ์ผู้ถอืหุน้ มาด้วยตวัเอง สอบถามวา่ : รายงานประจ าปี หนา้ 189 สว่นงบการเงิน ผลประโยชนห์ลงั
ออกจากงานสทุธิจากภาษี และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 24 และ ขอ้ 29 โดยตวัเลขที่แสดงในงบการเงินรวมปี 60 เป็น
ตวัเลขติดลบ 6.7 ลา้นบาท และงบเฉพาะกิจการ 6.2  ลา้นบาท และปี 61 ไมม่ียอดแสดงนัน้  ขอใหช้่วยอธิบายความหมาย 



  

- 52 - 
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
 ประจ าปี 2558 

สญัญาณผ่าน Wireless โดยที่ใชก้ าลงัส่งที่นอ้ยลง ซึ่งบริษัทติดตามมาตลอด  โดยใน วนัที่ 7 พฤษภาคม 2562 นี ้เราจะจดังาน
เปิดตวัอปุกรณส์ง่สญัญาณที่เป็น Wi-Fi ที่โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด์  

ตอ้งเรยีนวา่ผมขอช่ืนชม ทีมผูบ้รหิารและพนกังาน โดยตวัผมคนเดียว ไมส่ามารถท าได ้ ซึง่ผมคิดวา่มันเป็นจดุเดน่ของ
อินเตอรล์ิง้ค ์เรามีทัง้คนรุน่เก่า ท่ีมีความระแวดระวงั คอยเป็น Coaching และมีคนรุน่ใหมท่ี่เขา้มาผสมผสานแนวคิดใหม่ๆ   ซึง่เป็น
สิง่ที่เราก าลงัด าเนินการอยู ่ 

คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า : ประเด็นที่คณุสเุมธสอบถาม เป็นประเด็นที่ทกุบรษัิทตอ้งระมดัระวงั 
เพราะวา่โลกในปัจจบุนัมกีาร Disruptive เรว็มาก ในแง่ของการบรหิารความเสีย่ง เรือ่งเทคโนโลยี เป็นสิง่ที่ส  าคญั คณะกรรมการได้
พิจารณาวา่ มีประเด็นความเสีย่งอะไรบา้ง เก่ียวกบัเทคโนโลยี ในแง่ของอินเตอรล์ิง้ค ์เพื่อหาแนวทางปอ้งกนั อีกทัง้ทมีงานท่ีดแูล
เรือ่งเทคโนโลยี โดยเฉพาะ คณุสมบตัิ อนนัตรมัพร และคณุณฐันยั อนนัตรมัพร  จะพฒันาอยา่งตอ่เนื่องและไมห่ยดุนิ่ง ยกตวัอยา่ง
เช่น มีงานแสดงสนิคา้หรอืมเีทคโนโลยีใหม่ๆ   ทีมงานจะไปดงูาน เพื่อจะไดรู้ล้ว่งหนา้วา่ เทคโนโลยีใหม่ๆ  ท่ีเขา้มา 3 ปี 5 ปี 10 ปี 
ขา้งหนา้จะป็นอยา่งไร แลว้เราก็จะไดป้รบัตวั ฉะนัน้ถือไดว้า่เป็นองคก์รที่มกีารปรบัตวั และมีคนรุน่ใหม่ๆ  เขา้มาพฒันาองคก์ร 

2) คุณธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล ผู้ถอืหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า : พอดีตอนเขา้มาประชมุ ผมเห็นตกึใหม ่เขา้ใจ
วา่เป็นของ ITEL ไมท่ราบวา่ใชเ้งินลงทนุเทา่ไหร ่และตดัคา่เสือ่มราคาอยา่งไร 

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า : ผมขอตอบในเชิงนโยบายวา่ ตกึ ITEL สรา้งบนที่ดินของ ILINK ซึง่เป็นบรษัิทแม ่
ดงันัน้  ILINK เป็นผูล้งทนุสรา้งอาคาร มลูคา่ก่อสรา้งประมาณ 70 ลา้นบาท เพื่อให ้ITEL เชา่ 100% โดยคา่ตกแตง่ภายใน มลูคา่
ประมาณ 25 ลา้นบาท ITEL เป็นผูร้บัผิดชอบ  โดยมีนโยบายการตดัคา่เสือ่มราคาโครงสรา้ง 25 ปี  

คุณธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล ผู้ถอืหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า :  งบกระแสเงินสดหนา้ 193 ในรายงานประจ าปี 
สว่นกระแสเงินสดจากกิจการด าเนินงาน มีรายไดค้า้งรบัจากงานธรุกิจวศิวกรรม 1,400  ลา้นบาท ซึง่ตวัเลขคอ่นขา้งสงู ไมท่ราบวา่
จะรบัรูเ้มื่อไหร ่ / ปกติเราใหเ้ครดติเทอมเทา่ไหร ่/ งานจบแลว้ใหเ้ครดิตเทอมก่ีเดือน  

คุณธัญญรัตน ์ เรืองบัณฑิต  ชีแ้จงว่า : ตวัเลขสว่นใหญ่เป็นการรบัรูร้ายไดจ้ากโครงการ  AOT ซึง่ปัจจบุนัเราติดปัญหา
ในเรือ่งของการแกไ้ขสญัญา ท าใหไ้มส่ามารถเบิกเงินได ้ดงันัน้การรบัรูร้ายไดต้ามความกา้วหนา้ของงาน จึงบนัทกึเป็นรายไดค้า้งรบั 
ซึง่คาดวา่ภายในปีนี ้จะมีการเก็บเงินได ้ 

คุณธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล ผู้ถอืหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า : เก็บไดท้ัง้หมดหรอืบางสว่นครบั 

คุณธัญญรัตน ์เรืองบัณฑิต  ชีแ้จงว่า : จะสามารถเก็บเงินไดเ้ป็นสว่นใหญ่ เกือบครบทัง้หมดคะ่ 

3) คุณอิรารมย ์อนันต ์ผู้ถอืหุน้ มาดว้ยตัวเอง สอบถามว่า :  จากงบแสดงฐานะการเงินการเงิน สว่นสนิทรพัย์
หมนุเวยีน มีเงินฝากธนาคารท่ีมขีอ้จ ากดัในการใชใ้นจ านวน  400 ลา้นบาท และสว่นสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 1 แสนบาท จากหมาย
เหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 7 ระบวุา่เป็นเงินประกนัการกูย้ืม ขอสอบถามวา่เงินประกนัดงักลา่ว มขีอ้จ ากดัในการใชต้ลอดไปหรอืไม ่
เรามีสทิธิใชไ้ดเ้มื่อไหร ่แลว้ถา้เป็นเงินฝากเป็นเงินฝากประเภทไหน และบรษัิทไดด้อกเบีย้คุม้คา่หรือไม ่

คุณอาทิตย ์ชุมวิสูตร ชีแ้จงว่า :  เงินฝาก 400 ลา้นดงักลา่ว เป็นหลกัประกนัสนิเช่ือของโครงการ  APM  ซึง่เง่ือนไข
ผลตอบแทน 12 เดือน จงึบนัทกึเป็นสนิทรพัยห์มนุเวียนดงักลา่ว  

คุณอิรารมย ์อนันต ์ผู้ถอืหุน้ มาด้วยตวัเอง สอบถามวา่ : รายงานประจ าปี หนา้ 189 สว่นงบการเงิน ผลประโยชนห์ลงั
ออกจากงานสทุธิจากภาษี และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 24 และ ขอ้ 29 โดยตวัเลขที่แสดงในงบการเงินรวมปี 60 เป็น
ตวัเลขติดลบ 6.7 ลา้นบาท และงบเฉพาะกิจการ 6.2  ลา้นบาท และปี 61 ไมม่ียอดแสดงนัน้  ขอใหช้่วยอธิบายความหมาย 
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คุณอาทิตย ์ชุมวิสูตร ชีแ้จงว่า : สว่นนีเ้ป็นผลประโยชนข์องพนกังานเกษียณอาย ุซึง่เป็นการตัง้ประมาณการจากผลการ
ค านวณตามสมมตุฐิาน ซึง่เมื่อมสีมมตุิฐานท่ีเปลีย่นแปลงอยา่งมสีาระส าคญั ตอ้งท าการปรบัปรุงตวัเลขดงักลา่ว 

คุณกมลพงศ ์แซ่จัน ชีแ้จงเพิม่เติมว่า : การตัง้ประมาณการดงักลา่วพิจารณาทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกหลาย
ประการ เช่น อตัราคนตาย ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงทกุๆ ปี รวมถงึอตัราดอกเบีย้ อตัราการคดิลดตา่งๆ ดว้ย ซึง่มีการเปลีย่นแปลงตลอด 
จึงสง่ผลใหต้วัเลขไมแ่นน่อน โดยถา้การเปลีย่นแปลงนัน้ มีสาระส าคญั จงึตอ้งท าการปรบัปรุงตวัเลขดงักลา่ว  

คุณอิรารมย ์อนันต ์ผู้ถอืหุน้ มาด้วยตวัเอง สอบถามวา่ : อยากทราบวา่โครงการ EEC ทาง ILINK  กบั ITEL จะมี
โครงการไปรว่ม หรอืเป็น Join Venture กบัใครบา้งไหม 

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า :  ในสว่นของ ITEL โครงการ EEC สว่นใหญ่ที่ออกมา ณ ปัจจบุนั รฐับาลมองวา่เป็น
โครงการท่ีหาภาคเอกชนเขา้มาลงทนุ   ดงันัน้ถา้เราจะท างานโครงการดงักลา่ว เรานา่จะตอ้งหาเงินลงทนุไปลงทนุ ซึง่ถา้เป็นงาน
ภาพลกัษณะดงักลา่ว ผมยงัไมส่นใจ แตถ่า้เป็นงานรบัเหมา หรอืวา่มีผูล้งทนุใดๆ แลว้ และมองหาผูร้บัเหมาที่มีประสบการณ ์หรอืผูท้ี่
สามารถใหบ้รกิารได ้จะรูปแบบใดก็แลว้แต ่ อนันีเ้ราจะพจิารณาจากตน้ทนุของเรา แลว้ก็เงินท่ีจะไดร้บั วา่คุม้คา่กบัการเขา้ไปท า
โครงการดงักลา่วหรอืไม ่ 

คุณสมบัติ  อนันตรัมพร ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า : ในสว่นของ ILINK มีนโยบายเดียวกนั  

4) คุณวิจติร จิตจริงใจ ผู้ถอืหุน้ สอบถามว่า: จาก Opportunity Day ซึง่ คณุวรษิา อนนัตรมัพร ไดน้ าเสนอ เรือ่ง 
Product ตวัใหม ่เก่ียวกบัสายสง่พลงังานโซลา่ร ์ไมท่ราบวา่เริม่ขายปีไหน  หากเริม่ขายปีที่แลว้หรอืเริม่ปีนี ้ผลตอบรบัเป็นอยา่งไร
บา้ง แลว้ยอดขายจะเติบโตตามโรงไฟฟา้ที่เพิ่มขึน้ไหม  

คุณขวัญตา มีสมพร  ชีแ้จงว่า :  ของจะเขา้มาจ าหนา่ยกลางเดอืนพฤษภาคมนี ้พรอ้มกบัสนิคา้ที่เราก าลงัจะเปิดตวั ซึง่
สนิคา้นี ้ยงัไมไ่ดเ้ปิดตวัแบบเป็นทางการ แตม่ีลกูคา้สอบถามเขา้มาจ านวนมาก ของตวัสาย PV ที่เป็นสายของโซลา่ร ์อีกทัง้ยงัมีลกูคา้
จองของลว่งหนา้ไว ้เนื่องจากใน catalog ไดล้งไปในตลาดแลว้ ส าหรบัลกูคา้เกา่ โดยลกูคา้ภาคตะวนัออก ตอบรบัมาเป็นอยา่งดี 

คุณวิจติร จิตจริงใจ ผู้ถอืหุน้ สอบถามเพิ่มเติมว่า : แสดงวา่ยอดขายจะเขา้มาในชว่งไตรมาส 2 หรอื ครึง่ปีหลงั ใช่ไหมครบั 

คุณขวัญตา มีสมพร ชีแ้จงว่า :  ใช่คะ่ แตต่วัเลขยอดขายอาจจะยงัไมม่ากคะ่ 

คุณวิจติร จิตจริงใจ ผู้ถอืหุน้ สอบถามเพิ่มเติมว่า : ขอสอบถามเรือ่งการขยายตลาดไปตา่งประเทศ  

คุณขวัญตา มีสมพร ชีแ้จงว่า : การขยายตลาดไปตา่งประเทศ เป็นสว่นธุรกิจ Distribution โดย Product ที่เราน าเขา้ไป
จดัจ าหนา่ยที่ 3 ประเทศ คือ Product LINK  ซึง่ที่ประเทศลาว มี Distributor อยู ่2 ราย และประเทศพมา่ 3 ราย และกมัพชูา เซ็นต์
สญัญาไปเรยีบรอ้ยแลว้  2 ราย  

คุณวิจติร จิตจริงใจ ผู้ถอืหุน้ สอบถามเพิ่มเติมว่า : จากที่แจง้วา่ในปีนีจ้ะสามารถเก็บเงินจากรายไดค้า้งรบังาน
โครงการวิศวกรรมไดน้ัน้ ซึง่จะสามารถแกปั้ญหาเรือ่งสถานะการเงินได ้ดงันัน้จะสามารถจ่ายปันผลพิเศษไดห้รอืไม ่

 คุณณัฐนัย อนันตรัมพร ชีแ้จงว่า : เงินท่ีจะไดร้บันี ้เป็นรายไดซ้ึง่เกิดจากการลงทนุไปแลว้ โดยทางบรษัิทไดม้ีการออก
หุน้กู ้เพื่อน าเงินไปใชล้งทนุส าหรบัโครงการนี ้ดงันัน้เมื่อเก็บเงินได ้ อนัดบัแรกตอ้งน าเงินมาช าระคนืหุ้นกู ้เพราะฉะนัน้ ถา้พดูถึง เงิน
ปันผลพิเศษ  ขอใหย้กเวน้ตรงนีไ้ปก่อน   
          เหตผุลที่เราไมส่ามารถวางบิลเก็บเงิน ได ้ณ ปัจจบุนั ดว้ยเหตผุลวา่ ทางการทา่อากาศยานจะมกีารแกไ้ขสญัญา ซึง่ก็จะมี
กระบวนการตา่งๆตามขัน้ตอนของการทา่อากาศยาน  เมื่อทางบรษัิทสามารถวางบิลไดแ้ลว้ จะใชเ้วลาประมาณ 1 เดือน ถึงจะไดร้บั
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
 ประจ าปี 2558 

เงิน โดยตวัเลขประมาณ 80-90% ของ 1,400 ลา้น จะเป็นมลูคา่เทียบเทา่กบัวงเงินท่ีบรษัิทออกหุน้กู ้ ซึง่เราก็มคีวามเช่ือและมี
ความหวงั วา่เราจะเบกิไดม้ากกวา่นัน้       
          โดยงานดงักลา่วนี ้ตามที่ไดเ้ผยแพรข่า่วไปแลว้วา่ เป็นงานสบืเนื่องที่บรษัิท ตอ้งเขา้ไป Takeover ดว้ยเหตผุลตามที่ได้
ชีแ้จงไปแลว้นัน้  ปัจจบุนั เราก าลงัท างานไฟฟา้ ซึง่เป็นงานในสว่นงานของเราตัง้แตแ่รก  ซึง่ระบบไฟฟา้สว่นใหญ่ จะแลว้เสรจ็ภายใน 
Q2 และ Q3 นี ้เพราะฉะนัน้จึงมแีนวโนม้ในการเบกิเงินไดภ้ายในปีนีห้รอืตน้ปีหนา้   

เมื่อไมม่ีขอ้ซกัถามหรอืขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้อยา่งใดอีก ผมขอใหเ้จา้หนา้ที่บรษัิทเก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนจากผูถื้อ
หุน้ และขอขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุทา่นท่ีไดส้ละเวลามารว่มประชมุและใหค้วามเห็นตา่งๆ ดว้ยดี โดยผมขอใหค้ ามั่นวา่คณะกรรมการ
บรษัิทฯ จะดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้อยา่งดีที่สดุ และขอปิดประชมุ ณ เวลา 16.58 น. 

 
 

       
(นายสมบตัิ    อนนัตรมัพร) 

 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 
        
 

                
(นางธญัญรตัน ์เรอืงบณัฑิต) 

เลขานกุารบรษัิทและเลขานกุารที่ประชมุ 
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รายช่ือและประวัตกิรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 

ข้อมูลกรรมการ 

ช่ือ – นามสกุล  ดร. ชลิดา  อนันตรัมพร 

อายุ   62 ปี (เกิด พ.ศ. 2501)  
ตาํแหน่งปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ /  

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

การถอืหุ้น  ณ 28 ธ.ค. 2561    74,506,840   หุ้น 

การเปลีย่นแปลงระหวา่งปี                  -     หุ้น 

ณ 30 ธ.ค. 2562    74,506,840   หุ้น 

สัดส่วนการถอืหุ้น 13.705 % 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร 

• เป็นคูส่มรส:   นายสมบตัิ  อนนัตรัมพร  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

• เป็นมารดา:    

o นายณฐันยั  อนนัตรัมพร  ซึง่มตีาํแหนง่ตา่งๆ ดงันี ้

-  กรรมการ/รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานกลยทุธ์ และสายงานธุรกิจโทรคมนาคม)  

 บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

-  กรรมการผู้จดัการ ดงันี ้

 บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากดั (มหาชน) 

 บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั 

 บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จํากดั 

o นางสาววริษา  อนนัตรัมพร  ซึง่มตีําแหนง่ตา่งๆ ดงันี ้

-  ผู้จดัการทัว่ไป  

 บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

        -  กรรมการและเลขานกุารบริษัทฯ 

 บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากดั (มหาชน) 

สัดส่วนการถอืหุ้น

ทางตรง 

สัดส่วนการถอืหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่

ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

13.705 % นายสมบตัิ อนนัตรัมพร    12.50 % • คูส่มรส 

• มารดา: นายณฐันยั อนนัตรัมพร และ       

            นางสาววริษา อนนัตรัมพร         

ประวัติการศึกษา/อบรม 

วุฒกิารศกึษา สาขาวชิา สถาบัน 

ปริญญาเอก ปรัชญาดษุฎีบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

ปริญญาโท มหาบณัฑติ ทางการบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ปริญญาตรี สาขาการจดัการทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

อนปุริญญาตรี สาขาบญัชี วทิยาลยัพาณิชยการวทิยาเขตพระนคร 

ประกาศนียบตัร Directors Accreditation Program  (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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รายช่ือและประวัตกิรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 

ปริญญาบตัร การป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ. 2552) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท. 8) สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

ประกาศนียบตัร การบริหารจดัการด้านความมัน่คงขัน้สงู (สวปอ.มส.4) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

วฒุบิตัร  ผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นท่ี 5   สถาบนัวิทยาการการค้า (TEPCoT) 

ประกาศนียบตัร หลกัสตูรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สําหรับผู้บริหาร

ระดบัสงู (ปธพ. 7) 

แพทยสภาร่วมกบัสถาบนัพระปกเกล้า 

ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน รุ่น 14 สถาบนัวิทยาการพลงังาน  

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือบริษัท/สถาบัน 

ม.ค. 2561-ปัจจบุนั กรรมการ/กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ส.ค. 2560 - ปัจจุบนั กรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

2555 - ปัจจุบนั ประธานมลูนิธิอินเตอร์ลิง้ค์ให้ใจ มลูนิธิอินเตอร์ลิง้ค์ให้ใจ 

2556 - ปัจจุบนั ผู้พิพากษาสมทบ   ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 

2557 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์อินเตอร์ลิง้ค์ให้ใจ 

2557 - ปัจจุบนั นายกก่อตัง้สโมสร   สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 10 

2552 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร/ประธานฝ่ายสารสนเทศ   สภาสตรีแหง่ชาตใินพระบรมราชินปูถมัภ์ 

2553 - ปัจจุบนั   กรรมการคณะกรรมการธรรมมาภบิาล 

  และความรับผิดชอบ    

สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย 

2553 - ปัจจุบนั   เลขานกุารประจําคณะกรรมาธิการ 

  คณะกรรมการนกัศกึษา วปอ.รุ่น 2552 

วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

2554 - ปัจจุบนั   ประธาน/กรรมการกลาง  รุ่น 61 สมาคมส่งเสริมบคุลิกสตรี 

2553 – ปัจจบุนั ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมสตรีนกัธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย 

กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินปูถมัภ์ (สธวท. กรุงเทพ) 

2558 - ปัจจุบนั   ประธานฝ่ายหาทนุ (โครงการ สธวท .- กรุงเทพฯ  

สร้างทายาททางธุรกิจ ประจําปี 2559) 

สมาคมสตรีนกัธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย 

กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินปูถมัภ์ (สธวท.) 

2558 - 2562   ท่ีปรึกษากิตตมิศกัดิ ์คณะกรรมาธิการการ 

เศรษฐกิจ การเงินและการคลงั 

สภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิ

2556 -  2557   ท่ีปรึกษากิตตมิศกัดิ ์คณะกรรมาธิการการ    

  พฒันาสงัคมและกิจการเดก็ เยาวชน สตรี  

  ผู้สงูอาย ุคนพิการ และผู้ ด้อยโอกาส 

วฒุสิภา 

2556 -  2557   เลขานกุารประจําคณะกรรมาธิการ 

  การเกษตร และสหกรณ์ 

วฒุสิภา 

2553 -  2557 กรรมการฝ่ายปฏิคม สมาคมนกัศกึษาสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

2552 -  2553 รองประธานฝ่ายสนัทนาการ และคณะกรรมการ

นกัศกึษา วปอ.รุ่น 2552 

วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

2550 -  2552   กรรมการ เหรัญญิก / ประชาสมัพนัธ์ หอการค้าไทย 
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ส.ค. 2560 - ปัจจุบนั กรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

2555 - ปัจจุบนั ประธานมลูนิธิอินเตอร์ลิง้ค์ให้ใจ มลูนิธิอินเตอร์ลิง้ค์ให้ใจ 

2556 - ปัจจุบนั ผู้พิพากษาสมทบ   ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 

2557 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์อินเตอร์ลิง้ค์ให้ใจ 

2557 - ปัจจุบนั นายกก่อตัง้สโมสร   สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 10 

2552 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร/ประธานฝ่ายสารสนเทศ   สภาสตรีแหง่ชาตใินพระบรมราชินปูถมัภ์ 

2553 - ปัจจุบนั   กรรมการคณะกรรมการธรรมมาภบิาล 

  และความรับผิดชอบ    

สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย 

2553 - ปัจจุบนั   เลขานกุารประจําคณะกรรมาธิการ 

  คณะกรรมการนกัศกึษา วปอ.รุ่น 2552 

วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

2554 - ปัจจุบนั   ประธาน/กรรมการกลาง  รุ่น 61 สมาคมส่งเสริมบคุลิกสตรี 

2553 – ปัจจบุนั ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมสตรีนกัธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย 

กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินปูถมัภ์ (สธวท. กรุงเทพ) 

2558 - ปัจจุบนั   ประธานฝ่ายหาทนุ (โครงการ สธวท .- กรุงเทพฯ  

สร้างทายาททางธุรกิจ ประจําปี 2559) 

สมาคมสตรีนกัธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย 

กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินปูถมัภ์ (สธวท.) 

2558 - 2562   ท่ีปรึกษากิตตมิศกัดิ ์คณะกรรมาธิการการ 

เศรษฐกิจ การเงินและการคลงั 

สภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิ

2556 -  2557   ท่ีปรึกษากิตตมิศกัดิ ์คณะกรรมาธิการการ    

  พฒันาสงัคมและกิจการเดก็ เยาวชน สตรี  

  ผู้สงูอาย ุคนพิการ และผู้ ด้อยโอกาส 

วฒุสิภา 

2556 -  2557   เลขานกุารประจําคณะกรรมาธิการ 

  การเกษตร และสหกรณ์ 

วฒุสิภา 

2553 -  2557 กรรมการฝ่ายปฏิคม สมาคมนกัศกึษาสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

2552 -  2553 รองประธานฝ่ายสนัทนาการ และคณะกรรมการ

นกัศกึษา วปอ.รุ่น 2552 

วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

2550 -  2552   กรรมการ เหรัญญิก / ประชาสมัพนัธ์ หอการค้าไทย 
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รายช่ือและประวัตกิรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 

ดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท/สถาบัน 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากดั (มหาชน) 

ดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท/สถาบัน 

ส.ค. 2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เมดคิลั จํากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ/กรรมการผู้มีอํานาจ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จํากดั 

2551 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั 

2530 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ โฮลดิง้ จํากดั  

สรุปจาํนวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2562 ที่ผ่านมา ดังนี ้

การประชุม 
จาํนวนครัง้ คิดเป็น

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ท่ีจัดการ
ประชุม 

ท่ีเข้าร่วม
ประชุม 

สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 1 1 100 

คณะกรรมการบริษัท 6 6 100 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 3 3 100 

กรรมการไมม่ีการดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกิจกบับริษัท 

• วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก:   18 มีนาคม 2547 

• จํานวนปีท่ีดํารงตําแหนง่กรรมการ:   16 ปี 

• จํานวนวาระและจํานวนปีท่ีกรรมการดาํรงตาํแหนง่ จํานวน 6 วาระ จากจํานวนปีทัง้หมด 16 ปี ได้แก่ 

วาระท่ี 1   ตัง้แตว่นัท่ี 18 มีนาคม 2547  ถึง 21 มีนาคม 2548 

วาระท่ี 2   ตัง้แตว่นัท่ี 21 มีนาคม 2548 ถึง 3 เมษายน 2551 

วาระท่ี 3   ตัง้แตว่นัท่ี 3 เมษายน 2551 ถึง 19 เมษายน 2554 

วาระท่ี 4   ตัง้แตว่นัท่ี 19 เมษายน 2554 ถึง 24 เมษายน 2557 

วาระท่ี 5   ตัง้แตว่นัท่ี 24 เมษายน 2557 ถึง 25 เมษายน 2560 

วาระท่ี 6   ตัง้แตว่นัท่ี 25 เมษายน 2560 ถึง 23 เมษายน 2563 

• ประวตัิการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา   :  ไมม่ี   
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รายชื่อและประวัตกิรรมการทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งใหม่ สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

ข้อมูลกรรมการ 
ชื่อ – นามสกุล  นางภัทรียา เบญจพลชัย 
อาย ุ   66  ปี (เกิด พ.ศ. 2497) 
ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
สัดส่วนการถอืหุน้ ไมม่ี 
ความสัมพนัธท์างครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร   ไมม่ ี
 

สัดส่วนการถอืหุน้ทางตรง สัดส่วนการถอืหุน้โดยคู่สมรส และ
บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
 

ประวัติการศึกษา/อบรม 
วุฒกิารศึกษา สาขาวชิา สถาบัน 
ปรญิญาโท พาณิชยศาสตร ์(บรหิารธุรกิจ)  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ปรญิญาตรี  บญัชี (บญัชีทฤษฎี) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประกาศนียบตัร ดา้นการสอบบญัชีชัน้สงู จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 - Executive Program   มหาวทิยาลยัมิชิแกน, ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู (วตท.) รุน่ 1 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ   
ประกาศนียบตัร หลกัสตูร การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู  ปปร. รุน่ท่ี 13  
สถาบนัพระปกเกลา้ 

ประกาศนียบตัร Ethical leadership (ELP) ปี 2018 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประกาศนียบตัร The Sustainability Imperative, IOD Singapore ปี 2017 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัท (IOD) 
ประกาศนียบตัร Thriving in a changing world ,IOD UK ปี 2016  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัท (IOD) 
ประกาศนียบตัร IT governance and cyber resilience program (ITG) 

รุน่ 2 ปี 2016 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประกาศนียบตัร DCP refresher course ปี 2014 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประกาศนียบตัร Director Certification Program Update (DCPU)  

รุน่ 155/2014 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประกาศนียบตัร Financial Institutions Governance Program (FGP)    
ปี 2010 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประกาศนียบตัร Directors Certification Program (DCP) รุน่ 1/2000 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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รายชื่อและประวัตกิรรมการทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งใหม่ สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

ข้อมูลกรรมการ 
ชื่อ – นามสกุล  นางภัทรียา เบญจพลชัย 
อาย ุ   66  ปี (เกิด พ.ศ. 2497) 
ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
สัดส่วนการถอืหุน้ ไมม่ี 
ความสัมพนัธท์างครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร   ไมม่ ี
 

สัดส่วนการถอืหุน้ทางตรง สัดส่วนการถอืหุน้โดยคู่สมรส และ
บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
 

ประวัติการศึกษา/อบรม 
วุฒกิารศึกษา สาขาวชิา สถาบัน 
ปรญิญาโท พาณิชยศาสตร ์(บรหิารธุรกิจ)  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ปรญิญาตรี  บญัชี (บญัชีทฤษฎี) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประกาศนียบตัร ดา้นการสอบบญัชีชัน้สงู จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 - Executive Program   มหาวทิยาลยัมิชิแกน, ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู (วตท.) รุน่ 1 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ   
ประกาศนียบตัร หลกัสตูร การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู  ปปร. รุน่ท่ี 13  
สถาบนัพระปกเกลา้ 

ประกาศนียบตัร Ethical leadership (ELP) ปี 2018 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประกาศนียบตัร The Sustainability Imperative, IOD Singapore ปี 2017 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัท (IOD) 
ประกาศนียบตัร Thriving in a changing world ,IOD UK ปี 2016  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัท (IOD) 
ประกาศนียบตัร IT governance and cyber resilience program (ITG) 

รุน่ 2 ปี 2016 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประกาศนียบตัร DCP refresher course ปี 2014 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประกาศนียบตัร Director Certification Program Update (DCPU)  

รุน่ 155/2014 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประกาศนียบตัร Financial Institutions Governance Program (FGP)    
ปี 2010 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประกาศนียบตัร Directors Certification Program (DCP) รุน่ 1/2000 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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รายชื่อและประวัตกิรรมการทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งใหม่ สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

14 ม.ค. 2563 -  ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บรษิัท อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมิวนิเคชั่น จ ากดั (มหาชน) 
26 ก.พ. 2563 -  ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง บรษิัท อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมิวนิเคชั่น จ ากดั (มหาชน) 

2556 - ปัจจุบนั คณะกรรมการพิจารณารางวลับรษิัทจดทะเบียน 
(SET Awards)/ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษดา้นบรรษัทภิบาล
และความรบัผิดชอบตอ่สงัคม   

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

2560 - ปัจจุบนั อนกุรรมการวนิิจฉยัการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พ่ือ
ครอบง ากิจการ 

ส านกังานคณะกรรมการหลกัทรพัยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)  

2556 - ปัจจุบนั กรรมการประเมินกองทนุหมนุเวียน กระทรวงการคลงั 
2558 - ปัจจุบนั กรรมการบรหิารกองทนุผูส้งูอายุ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของ

มนษุย ์
2553 - ปัจจุบนั ผูพ้ิพากษาสมทบ ศาลทรพัยส์ินทางปัญญาและการคา้ระหว่าง

ประเทศ 
2559 - ปัจจุบนั ประธานคณะท างานโครงการโรงเรียนส่งเสรมิ

ความคดิแหง่เอเซีย 
โรงเรียนอ านวยศลิป์ 

2557 - 2562 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อสมท 
2553 - 2562 กรรมการอิสระและประธานกรรมการก ากบัดแูล

กิจการ 
บมจ. ทสิโก ้ไฟแนนเชียล กรุ๊ป 

2555 - 2562 กรรมการ สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
2553 - 2560 กรรมการวนิยั กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทท่ี

ออกหลกัทรพัย ์
ส านกังาน ก.ล.ต. 

2560 - 2562 ท่ีปรกึษาส าหรบัมาตรการลงโทษทางแพ่ง ส านกังาน ก.ล.ต. 
2554 - 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัตลาดสินคา้เกษตร

ล่วงหนา้แหง่ประเทศไทย 
2549 - 2553 กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย/ 

 ประธานกรรมการ บจ. ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
2549 - 2551 สมาชิก สภานิตบิญัญตัแิหง่ชาติ 

ด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยคม 

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

2556 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บางกอกกล๊าส 
2562 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. โกลว ์พลงังาน 
2562 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร เอ เอ็น แซด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
2562 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการนโยบาย

ความเส่ียง 
บมจ. เซน็ทรลัรีเทลคอรป์อเรชั่น 
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รายชื่อและประวัตกิรรมการทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งใหม่ สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

หมายเหตุ :  
 เนื่องจาก นายธีรกลุ นิยม ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการอิสระ โดยมีผลวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และไดแ้ตง่ตัง้ 

นางภทัรยีา เบญจพลชยั เป็นกรรมการอิสระแทน ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 1/2563 เมือ่วนัท่ี 
14 มกราคม 2563   

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2563 ไดม้ีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ นางภทัรยีา 
เบญจพลชยั เป็น ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 นางภทัรยีา เบญจพลชยั มีประสบการณแ์ละมีความเช่ียวชาญดา้นบญัชีและการเงิน 

กรรมการไมม่ีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนห์รอืมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกิจกบับรษัิท 

 วนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก:   14 มกราคม 2563 
 จ านวนปีทีด่  ารงต าแหนง่กรรมการ:    4 เดือน 
 จ านวนวาระและจ านวนปีที่กรรมการด ารงต าแหนง่ จ านวน 1 วาระ จากจ านวนปีทัง้หมด 0 ปี 4 เดอืน ไดแ้ก่ 

วาระท่ี 1  ตัง้แตว่นัท่ี  14 มกราคม 2563   ถึง 23 เมษายน 2563 

 ประวตัิการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผา่นมา   :  ไมม่ี   
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 ประวตัิการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผา่นมา   :  ไมม่ี   
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รายช่ือและประวัตกิรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 

ข้อมูลกรรมการ 

ช่ือ – นามสกุล  นางสาวขวัญตา  มีสมพร 

อายุ   51  ปี (เกิด พ.ศ. 2512) 

ตาํแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  

(สายงานธุรกิจจดัจําหนา่ย) 

การถอืหุ้น  ณ 28 ธ.ค. 2561      754,827  หุ้น 

การเปลีย่นแปลงระหวา่งปี       31,313  หุ้น 

ณ 30 ธ.ค. 2562      786,140  หุ้น 

สัดส่วนการถอืหุ้น 0.145% 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร     ไมม่ี 

สัดส่วนการถอืหุ้นทางตรง 
สัดส่วนการถอืหุ้นโดยคู่สมรส และ

บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

0.145% ไมม่ี ไมม่ี 

ประวัติการศึกษา/อบรม 

วุฒกิารศึกษา สาขาวชิา สถาบัน 

ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ปริญญาตรี   การจดัการทัว่ไป  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 

ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Mini Master of Management 

(MMM) คณะรัฐประศาสน์ศาสตร์ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ประกาศนียบตัร Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Advanced Retail 

Management (ARM) รุ่นท่ี 28   

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2547 -  ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ม.ค. 2561 – ปัจจบุนั   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานธุรกิจ

จดัจําหนา่ย) 

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ส.ค. 2560 – ส.ค. 2561  กรรมการบริหารความเสีย่งและกํากบัดแูล

กิจการ 

บริษัท  อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จํากดั  (มหาชน) 

2556 - 2560  รองกรรมการผู้ จัดการ (สายงานธุรกิจ     

จดัจําหนา่ย) 

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

2538 - 2556 ผู้ อํานวยการฝ่ายจดัจําหนา่ย บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

2535 - 2538 เลขานกุารกรรมการผู้จดัการ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ โฮลดิง้ จํากดั 
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รายช่ือและประวัตกิรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 

ดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 ไมม่ี 

ดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ไมม่ี 

สรุปจาํนวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2562 ที่ผ่านมา ดังนี ้

การประชุม 

จาํนวนครัง้ คิดเป็นสดัส่วน 

(ร้อยละ) ที่จัดการ

ประชุม 

ที่เข้าร่วม

ประชุม 

สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 1 1 100 

คณะกรรมการบริษัท 6 6 100 

กรรมการไมม่ีการดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกิจกบับริษัท 

• วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก:   18 มีนาคม 2547 

• จํานวนปีท่ีดํารงตําแหนง่กรรมการ:   16 ปี 

• จํานวนวาระและจํานวนปีท่ีกรรมการดาํรงตาํแหนง่ จํานวน 6 วาระ จากจํานวนปีทัง้หมด 16 ปี ได้แก่ 

วาระท่ี 1   ตัง้แตว่นัท่ี 18 มีนาคม 2547  ถึง 21 มีนาคม 2548 

วาระท่ี 2   ตัง้แตว่นัท่ี 21 มีนาคม 2548 ถึง  3 เมษายน 2551 

วาระท่ี 3   ตัง้แตว่นัท่ี  3 เมษายน 2551 ถึง 19 เมษายน 2554 

วาระท่ี 4   ตัง้แตว่นัท่ี 19 เมษายน 2554 ถึง 24 เมษายน 2557 

วาระท่ี 5   ตัง้แตว่นัท่ี 24 เมษายน 2557 ถึง 25 เมษายน 2560 

วาระท่ี 6   ตัง้แตว่นัท่ี 25 เมษายน 2560 ถึง 23 เมษายน 2563 

• ประวตัิการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา   :  ไมม่ี   
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• ประวตัิการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา   :  ไมม่ี   
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 

 

ข้อบังคับบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
หมวดที่ 4   คณะกรรมการ 

 

ข้อ 17. ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการให้ใช้เสยีงข้างมาก  โดยให้ถือวา่หนึง่หุ้นมีเสยีงหนึ่งเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนน

เสียงเลือกบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทีละคน  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็น        

ผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้  ในลําดบัถดัลงมามี

คะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

 

ข้อ 18. ในการประชุมสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรง

เป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 

 

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ ใด     

จะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่งกรรมการท่ีออกตาม

วาระนัน้อาจถกูเลอืกเข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมก็่ได้ 

 

หมวดที่ 5   การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปี

บญัชีของบริษัท 

  

 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น

เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ ถือหุ้นรวมกันนบัจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 

ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด ได้เข้าช่ือกนัทําหนงัสือโดยระบเุหตผุลและวตัถปุระสงค์ในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้

โดยชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นร้องขอคณะกรรมการ  

ต้องจดัประชมุภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

 

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชมุและเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรและจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วนั 

ก่อนวนัประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชุมติดต่อกัน 3 กันก่อนวนัประชุม       

ไมน้่อยกวา่ 3 วนั 
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 

 

 ให้คณะกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ กําหนด วนั เวลา และสถานท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งสถานท่ีท่ีจะ

ใช้เป็นท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ต้องอยู่ในท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ของสํานกังานใหญ่ หรือสํานกังานสาขา หรือจงัหวดัใกล้เคียง

กบัท่ีตัง้ของสาํนกังานใหญ่และสาํนกังานสาขา หรือจงัหวดัอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการเห็นวา่เหมาะสม 

 

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

หุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด หรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 

(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

 

 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม

ไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุม

เป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัด

ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี ้          

ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

 

ข้อ 36. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนงัสือ

มอบฉนัทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด 

 

 หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกําหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้า

ประชมุ 

 

ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีง

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

เสยีงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชุมและ

มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญั 

(ง) การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือ 

(จ) การรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

(ฉ) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

(ช) การเพ่ิมหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  

(ฌ)  การควบหรือเลกิบริษัท 
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 

 

 ให้คณะกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ กําหนด วนั เวลา และสถานท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งสถานท่ีท่ีจะ

ใช้เป็นท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ต้องอยู่ในท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ของสํานกังานใหญ่ หรือสํานกังานสาขา หรือจงัหวดัใกล้เคียง

กบัท่ีตัง้ของสาํนกังานใหญ่และสาํนกังานสาขา หรือจงัหวดัอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการเห็นวา่เหมาะสม 

 

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

หุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด หรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 

(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

 

 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม

ไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุม

เป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัด

ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี ้          

ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

 

ข้อ 36. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนงัสือ

มอบฉนัทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด 

 

 หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกําหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้า

ประชมุ 

 

ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

เสยีงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชุมและ

มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญั 

(ง) การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือ 

(จ) การรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

(ฉ) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

(ช) การเพ่ิมหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  

(ฌ)  การควบหรือเลกิบริษัท 
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 

 

ข้อ 38.  กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํา มีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร 

(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตรวจสอบบญัชี 

(6) กิจการอ่ืนๆ 
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การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน 
 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

 วาระทั่วไป  

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผย โดยให้นบัหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ

ฉนัทะต้องออกเสยีงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ คือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการ

ออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น (เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงของ Custodian) 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1 ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้ การลงคะแนน

เสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่

ถกูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

2.2 หากผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบุ

ไว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ 

รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลีย่นแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนน

แทนได้ตามท่ีเห็นสมควร 

วาระเลือกตัง้กรรมการ 

สําหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมี

คะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น และมีวิธีการออกเสยีงลงคะแนนเป็น 2 กรณี ดงันี ้

1. กรณีท่ีบคุคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการมีจํานวนไมเ่กินกวา่จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีได้ในการเลือกตัง้ครัง้นัน้

ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

2. กรณีท่ีบคุคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการมีจํานวนเกินกวา่จํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีได้ในการเลอืกตัง้ครัง้นัน้ ให้

ใช้วิธีการลงคะแนนเสยีงโดยผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเลอืกตัง้กรรมการไมเ่กินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีได้ในการเลอืกตัง้ครัง้นัน้ 

และให้เลอืกเป็นรายบคุคล ทัง้นีใ้ห้บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีให้ประธานในท่ี

ประชมุลงคะแนนเสยีงอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

 

วิธีปฎิบตัิในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 

 ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ โดยมีแนวทาง ดงันี ้

1. ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ โดยจะมกีารสอบถามความเห็น

จากท่ีประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 
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การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน 
 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

 วาระทั่วไป  

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผย โดยให้นบัหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ

ฉนัทะต้องออกเสยีงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ คือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการ

ออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น (เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงของ Custodian) 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1 ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้ การลงคะแนน

เสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่

ถกูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

2.2 หากผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบุ

ไว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ 

รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลีย่นแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนน

แทนได้ตามท่ีเห็นสมควร 

วาระเลือกตัง้กรรมการ 

สําหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมี

คะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น และมีวิธีการออกเสยีงลงคะแนนเป็น 2 กรณี ดงันี ้

1. กรณีท่ีบคุคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการมีจํานวนไมเ่กินกวา่จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีได้ในการเลือกตัง้ครัง้นัน้

ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

2. กรณีท่ีบคุคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการมีจํานวนเกินกวา่จํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีได้ในการเลอืกตัง้ครัง้นัน้ ให้

ใช้วิธีการลงคะแนนเสยีงโดยผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเลอืกตัง้กรรมการไมเ่กินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีได้ในการเลอืกตัง้ครัง้นัน้ 

และให้เลอืกเป็นรายบคุคล ทัง้นีใ้ห้บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีให้ประธานในท่ี

ประชมุลงคะแนนเสยีงอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

 

วิธีปฎิบตัิในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 

 ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ โดยมีแนวทาง ดงันี ้

1. ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ โดยจะมกีารสอบถามความเห็น

จากท่ีประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 
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การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 

2. เมื่อประธานท่ีประชมุสอบถามความเห็น ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะชมูือขึน้ (เว้นแตก่รณีท่ีเป็นการลงคะแนนลบั) 

โดยให้มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ (เว้นแตเ่ป็นการออก

เสยีงของ Custodian ท่ีในหนงัสอืมอบฉนัทะกําหนดให้แบง่แยกคะแนนเสยีงได้) 

 

มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดงัต่อไปนี ้

• กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงเป็นมติของท่ีประชมุ 

• กรณีอ่ืนๆ ซึง่มีกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทกําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นไปตามท่ีกฎหมาย

หรือข้อบงัคบันัน้กําหนด โดยประธานในท่ีประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ

ดงักลา่ว 

1. หากคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด 

2. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนัน้ และ

ประธานท่ีประชมุอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ออกนอกท่ีประชมุชัว่คราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออก

เสยีงลงคะแนนเพ่ือเลอืกตัง้กรรมการ 

3. การลงคะแนนลบัอาจกระทําได้เมื่อมีผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุอยา่งน้อย 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้ลงคะแนน

ลบั โดยประธานท่ีประชุมจะเป็นผู้ กําหนดวิธีการลงคะแนนลบั และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบก่อนการออกเสียง

ลงคะแนนในวาระท่ีมีมติให้ลงคะแนนลบั 

 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

  ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสยีงให้ท่ีประชมุทราบก่อนเร่ิมวาระการประชมุ โดยบริษัทจะนบัคะแนนเสียง

แตล่ะวาระจากการลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ท่ี

ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิน้การประชมุ 
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รายละเอียดประวัตกิรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สิ่งทีส่่งมาด้วย 5 

ข้อมูลกรรมการ 
ชื่อ – นามสกุล  นายชูศักดิ ์ดเิรกวัฒนชัย 
อาย ุ   75 ปี (เกิด พ.ศ. 2488) 
ที่อยู ่   บรษัิท อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมวินิเคชั่น จ ำกดั (มหำชน)  

เลขที่ 48 ซอยรุง่เรอืง  ถนนรชัดำภิเษก แขวงสำมเสนนอก  
เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310  

ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / 
   กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง / กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร  

สรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
สัดส่วนการถอืหุน้ ไมม่ี 
ความสัมพนัธท์างครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร     ไมม่ี 
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษทีแ่ตกตา่งจากกรรมการคนอื่นๆ           ไมม่ี 

สัดส่วนการถอืหุน้ทางตรง สัดส่วนการถอืหุน้โดยคู่สมรส และ
บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

ความสัมพนัธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

ประวัติการศึกษา/อบรม 
วุฒกิารศกึษา สาขาวชิา สถาบัน 
ปรญิญำโท บรหิำรธุรกิจ (MBA)  Northern Illinois University, USA 
ปรญิญำตรี  เศรษฐศำสตรบ์ณัฑิต (หลกัสตูรภำษำองักฤษ) มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
ปรญิญำบตัร Chartered Director Class (CDC) รุน่ท่ี 1 สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
ประกำศนียบตัร Directors Accreditation Program  (DAP) สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
ประกำศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 24 สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
ประกำศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
ประกำศนียบตัร  Finance for Non-Finance Director (FN) สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท/สถาบัน 

2553 - ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บรษิัท อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมิวนิเคชั่น จ ำกดั (มหำชน) 
ส.ค. 2561 – ปัจจุบนั กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร  สรรหำและก ำหนด

คำ่ตอบแทน  
บรษิัท อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมิวนิเคชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

ส.ค. 2560  – ปัจจบุนั กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง บรษิัท อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมิวนิเคชั่น จ ำกดั (มหำชน) 
2553 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษำกิตติมศกัดิ์ หอกำรคำ้ไทยรสัเซีย 

2557 – 2562 ท่ีปรกึษำประจ ำ, ท่ีปรกึษำกิตตมิศกัดิ์
คณะกรรมำธิกำรเศรษฐกิจ กำรเงิน และกำรคลงั  

สภำนิตบิญัญตัแิหง่ชำติ 

2546 – 2562 ผูพ้ิพำกษำสมทบ ศำลทรพัยส์ินทำงปัญญำและกำรคำ้ระหว่ำง   
ประเทศกลำง 

2558 - 2561 ท่ีปรกึษำคณะกรรมกำร สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
2557 - 2559 กรรมกำร สภำธุรกิจไทย-สหภำพยโุรป 
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ข้อมูลกรรมการ 
ชื่อ – นามสกุล  นายชูศักดิ ์ดเิรกวัฒนชัย 
อาย ุ   75 ปี (เกิด พ.ศ. 2488) 
ที่อยู ่   บรษัิท อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมวินิเคชั่น จ ำกดั (มหำชน)  

เลขที่ 48 ซอยรุง่เรอืง  ถนนรชัดำภิเษก แขวงสำมเสนนอก  
เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310  

ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / 
   กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง / กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร  

สรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
สัดส่วนการถอืหุน้ ไมม่ี 
ความสัมพนัธท์างครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร     ไมม่ี 
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษทีแ่ตกตา่งจากกรรมการคนอื่นๆ           ไมม่ี 

สัดส่วนการถอืหุน้ทางตรง สัดส่วนการถอืหุน้โดยคู่สมรส และ
บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

ความสัมพนัธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

ประวัติการศึกษา/อบรม 
วุฒกิารศกึษา สาขาวชิา สถาบัน 
ปรญิญำโท บรหิำรธุรกิจ (MBA)  Northern Illinois University, USA 
ปรญิญำตรี  เศรษฐศำสตรบ์ณัฑิต (หลกัสตูรภำษำองักฤษ) มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
ปรญิญำบตัร Chartered Director Class (CDC) รุน่ท่ี 1 สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
ประกำศนียบตัร Directors Accreditation Program  (DAP) สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
ประกำศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 24 สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
ประกำศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
ประกำศนียบตัร  Finance for Non-Finance Director (FN) สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท/สถาบัน 

2553 - ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บรษิัท อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมิวนิเคชั่น จ ำกดั (มหำชน) 
ส.ค. 2561 – ปัจจุบนั กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร  สรรหำและก ำหนด

คำ่ตอบแทน  
บรษิัท อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมิวนิเคชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

ส.ค. 2560  – ปัจจบุนั กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง บรษิัท อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมิวนิเคชั่น จ ำกดั (มหำชน) 
2553 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษำกิตติมศกัดิ์ หอกำรคำ้ไทยรสัเซีย 

2557 – 2562 ท่ีปรกึษำประจ ำ, ท่ีปรกึษำกิตตมิศกัดิ์
คณะกรรมำธิกำรเศรษฐกิจ กำรเงิน และกำรคลงั  

สภำนิตบิญัญตัแิหง่ชำติ 

2546 – 2562 ผูพ้ิพำกษำสมทบ ศำลทรพัยส์ินทำงปัญญำและกำรคำ้ระหว่ำง   
ประเทศกลำง 

2558 - 2561 ท่ีปรกึษำคณะกรรมกำร สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
2557 - 2559 กรรมกำร สภำธุรกิจไทย-สหภำพยโุรป 
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2552 - 2558 กรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

2550 - 2555 รองประธำน สภำธุรกิจไทย-รสัเซีย 

2549 - 2555 กรรมกำรอนกุรรมกำรกิจกำรยโุรป สภำหอกำรคำ้แหง่ประเทศไทย 

2548 - 2553 กรรมกำร สภำหอกำรคำ้แหง่ประเทศไทย 

ด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท/สถาบัน 

2552 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำร
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

บรษิัท เมืองไทยประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

ด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ (ทีมิ่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท/สถาบัน 

2551 – 2559 กรรมกำรท่ีปรกึษำ บรษิัท กรีน เนเจอรลั โปรดกัส ์จ ำกดั 

สรุปจ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุมในปี 2562 ที่ผ่านมา ดังนี ้

การประชุม 
จ านวนคร้ัง 

คิดเป็นสัดส่วน  
(ร้อยละ) ทีจั่ดการ

ประชุม 
ทีเ่ข้าร่วม
ประชุม 

สำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2562 1 1 100 
คณะกรรมกำรบรษิัท 6 6 100 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 4 100 
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 1 1 100 
คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 3 3 100 

หมายเหตุ :  
 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ ์2563 ไดม้ีมติอนมุตัิปรบัเปลีย่นต ำแหนง่

นำยชศูกัดิ ์ดเิรกวฒันชยั ในคณะกรรมกำรชดุยอ่ย จ ำนวน 2 คณะ ดงันี ้
1. คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

ต ำแหนง่เดมิ  รกัษำกำรประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  
ต ำแหนง่ใหม ่ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

2. คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร สรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
ต ำแหนง่เดมิ ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร สรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
ต ำแหนง่ใหม ่ กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร สรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

 นำยชศูกัดิ ์ ดิเรกวฒันชยั  มีประสบกำรณแ์ละมีควำมเช่ียวชำญดำ้นบญัชีและกำรเงิน 
 นำยชศูกัดิ ์ดิเรกวฒันชยั ไดด้  ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอิสระเกิน 9 ปี ซึง่คณะกรรมกำรบรษัิทฯ ไดพ้ิจำรณำแลว้เห็น

ว่ำนำยชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย เป็นผู้ที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และให้
ขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชนต์่อองคก์รมำอยำ่งต่อเนื่อง จึงไดน้ ำเสนอในที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2562 
เมื่อวนัท่ี 24 เมษำยน 2562 ที่ผ่ำนมำ และที่ประชุมไดม้ีมติอนมุตัิแต่งตัง้เป็นกรรมกำรใหม่ในต ำแหน่งกรรมกำร
อิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุ 
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กรรมกำรไมม่ีกำรด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรในกิจกำรอื่นที่อำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์

หรอืมีสภำพเป็นกำรแขง่ขนัทำงธรุกิจกบับรษัิท 

การมีส่วนได้เสียในลกัษณะตอ่ไปนีก้ับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทยอ่ย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่มีความ
ขัดแยง้ในปัจจุบนัและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นรว่มในกำรบรหิำรงำน พนกังำน ลกูจำ้ง หรอืที่ปรกึษำที่ไดร้บัเงินเดือนประจ ำ 
2. ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษำกฎหมำย) 
3. ไมม่ีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจทีม่ีนยัส  ำคญั อนัอำจมีผลท ำใหไ้มส่ำมำรถท ำหนำ้ที่ไดอ้ยำ่งเป็นอิสระ 

 ทัง้นี ้นำยชศูกัดิ ์ดิเรกวฒันชยั ไมม่ีสว่นไดเ้สยีพิเศษท่ีแตกตำ่งจำกกรรมกำรคนอ่ืนๆ ในทกุวำระท่ีเสนอ ในกำรประชมุ
สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 ครัง้นี ้

 วนัท่ีไดร้บักำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรครัง้แรก:     2 เมษำยน 2553 
 จ ำนวนปีทีด่  ำรงต ำแหนง่กรรมกำร  :     10  ปี 
 จ ำนวนวำระและจ ำนวนปีที่กรรมกำรด ำรงต ำแหนง่ จ ำนวน 4 วำระ จำกจ ำนวนปีทัง้หมด 10 ปี ไดแ้ก่ 

วำระท่ี 1   ตัง้แตว่นัท่ี   2 เมษำยน 2553 ถึง 19 เมษำยน 2555 
วำระท่ี 2   ตัง้แตว่นัท่ี 19 เมษำยน 2555  ถึง 29 เมษำยน 2558 
วำระท่ี 3   ตัง้แตว่นัท่ี 29 เมษำยน 2558  ถึง 25 เมษำยน 2561 
วำระท่ี 4   ตัง้แตว่นัท่ี 25 เมษำยน 2561  ถึง 24 เมษำยน 2562 

 ประวตัิกำรท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปีที่ผำ่นมำ   :  ไมม่ี  
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กรรมกำรไมม่ีกำรด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรในกิจกำรอื่นที่อำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์

หรอืมีสภำพเป็นกำรแขง่ขนัทำงธรุกิจกบับรษัิท 

การมีส่วนได้เสียในลกัษณะตอ่ไปนีก้ับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทยอ่ย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่มีความ
ขัดแยง้ในปัจจุบนัและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นรว่มในกำรบรหิำรงำน พนกังำน ลกูจำ้ง หรอืที่ปรกึษำที่ไดร้บัเงินเดือนประจ ำ 
2. ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษำกฎหมำย) 
3. ไมม่ีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจทีม่ีนยัส  ำคญั อนัอำจมีผลท ำใหไ้มส่ำมำรถท ำหนำ้ที่ไดอ้ยำ่งเป็นอิสระ 

 ทัง้นี ้นำยชศูกัดิ ์ดิเรกวฒันชยั ไมม่ีสว่นไดเ้สยีพิเศษท่ีแตกตำ่งจำกกรรมกำรคนอ่ืนๆ ในทกุวำระท่ีเสนอ ในกำรประชมุ
สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 ครัง้นี ้

 วนัท่ีไดร้บักำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรครัง้แรก:     2 เมษำยน 2553 
 จ ำนวนปีทีด่  ำรงต ำแหนง่กรรมกำร  :     10  ปี 
 จ ำนวนวำระและจ ำนวนปีที่กรรมกำรด ำรงต ำแหนง่ จ ำนวน 4 วำระ จำกจ ำนวนปีทัง้หมด 10 ปี ไดแ้ก่ 

วำระท่ี 1   ตัง้แตว่นัท่ี   2 เมษำยน 2553 ถึง 19 เมษำยน 2555 
วำระท่ี 2   ตัง้แตว่นัท่ี 19 เมษำยน 2555  ถึง 29 เมษำยน 2558 
วำระท่ี 3   ตัง้แตว่นัท่ี 29 เมษำยน 2558  ถึง 25 เมษำยน 2561 
วำระท่ี 4   ตัง้แตว่นัท่ี 25 เมษำยน 2561  ถึง 24 เมษำยน 2562 

 ประวตัิกำรท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปีที่ผำ่นมำ   :  ไมม่ี  
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท สิ่งท่ีส่งมาด้วย 6 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ ข้อกําหนดท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

และหนว่ยงานกํากบัดแูลตา่งๆ ดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทยอ่ย บริษัทร่วมและนิติบคุคล

ท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ เก่ียวข้องด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคมุ

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนัหรือนิติบคุคลท่ีอาจความมีความขดัแย้ง เว้นแตไ่ด้พ้น

จากลกัษณะดงักลา่วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับแตง่ตัง้ 

3. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกันหรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง ในลกัษณะท่ีอาจขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตนรวมทัง้ ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลกัษณะดงักลา่วไม่

น้อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกันหรือนิติบุคคลท่ี

อาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ อิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้ จัดการของ    

สํานกังานสอบบัญชีซึ่งมีสอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง

สงักดัอยู ่เว้นแตไ่ด้พ้นจากลกัษณะดงักลา่วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

5. ไมเ่ป็น หรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการท่ีเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ให้บริการทางวิชาชีพ  เป็นนิติบคุคลให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ

อิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตไ่ด้พ้นจากลกัษณะดงักลา่วไมน้่อยกว่า 2 ปี

ก่อน ได้รับการแตง่ตัง้ 

6. ไม่มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้องและบุตรรวมทัง้คู่สมรสของบุตร ผู้บริหารผู้ ถือหุ้นใหญ่       

ผู้มีอํานาจควบคมุหรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้เพ่ือเป็นตวัแทนกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ เก่ียวข้องกบั

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

8. ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 

9. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจเร่ืองการดําเนินงานกิจการของบริษัทใหญ่       

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

10. ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทในกลุม่ (เฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน) 

11. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีฐานะกรรมการตรวจสอบโดยมีการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคน

ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอเพ่ือทําหน้าท่ีสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ 



 

- 72 - 

 

หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7 

หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีก้่อนเข้าร่วมประชมุ(แล้วแตก่รณี) 

 

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

     1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง: ให้แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ซึง่ปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงัไม่

หมดอาย ุเช่น บตัรประจําตวัประชาชน  ใบขบัข่ี  หรือหนงัสอืเดินทาง 

     1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

   (ก)   หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือ

ผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

  (ข)   สาํเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉนัทะได้ลง

ลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง 

  (ค)   เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิตบุิคคล 

     2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 

(ก)   เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

(ข)   สาํเนาภาพถา่ยหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึง่รับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล และมี

ข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทน ซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

     2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

(ก)   หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือ

ผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ข)   สาํเนาภาพถา่ยหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึง่รับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคลพร้อม

ประทบัตราบริษัท (ถ้าม)ี และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิตบิคุคล ซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมีอํานาจ

กระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(ค)   เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิตบุิคคลที่จัดตัง้ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ 

     ให้นําความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมกบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าร่วมประชมุ ซึง่มิได้มีสญัชาติไทย หรือซึง่เป็นนิติ

บคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัดงัตอ่ไปนี ้
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7 

หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีก้่อนเข้าร่วมประชมุ(แล้วแตก่รณี) 

 

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

     1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง: ให้แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ซึง่ปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงัไม่

หมดอาย ุเช่น บตัรประจําตวัประชาชน  ใบขบัข่ี  หรือหนงัสอืเดินทาง 

     1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

   (ก)   หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือ

ผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

  (ข)   สาํเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉนัทะได้ลง

ลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง 

  (ค)   เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิตบุิคคล 

     2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 

(ก)   เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

(ข)   สาํเนาภาพถา่ยหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึง่รับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล และมี

ข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทน ซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

     2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

(ก)   หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือ

ผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ข)   สาํเนาภาพถา่ยหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึง่รับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคลพร้อม

ประทบัตราบริษัท (ถ้าม)ี และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิตบิคุคล ซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมีอํานาจ

กระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(ค)   เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิตบุิคคลที่จัดตัง้ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ 

     ให้นําความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมกบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าร่วมประชมุ ซึง่มิได้มีสญัชาติไทย หรือซึง่เป็นนิติ

บคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัดงัตอ่ไปนี ้
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(ก)   หนงัสอืรับรองการเป็นนิติบคุคลนัน้ อาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยสว่นราชการของประเทศท่ีนิติบคุคลนัน้อยู ่หรือโดย

เจ้าหน้าท่ีของนิติบคุคลนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบคุคล ผู้มีอํานาจลงลายมอืช่ือผกูพนันิติ

บคุคลและเง่ือนไขหรือข้อจากดัอํานาจในการลงลายมือช่ือ ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

(ข)   เอกสารท่ีมิได้มต้ีนฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบคุคล

นัน้ รับรองความถกูต้องของคาํแปล 

4. ขัน้ตอนในการมอบฉันทะ 

(ก)   ผู้ ถือหุ้นท่ีจะต้องลงลายมือช่ือในแบบฟอร์มหนงัสอืมอบฉนัทะ ในช่องผู้มอบฉนัทะ และให้ผู้ รับมอบฉนัทะลงนามใน

ช่องผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาทให้เรียบร้อย 

(ข)   แนบเอกสารตามท่ีระบใุนข้อ 1, 2 และ 3 ให้ครบถ้วน และนําสง่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทก่อนเข้าประชมุ 

(ค)   ในกรณีต้องการมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระโปรดระบช่ืุอ นายชศูกัดิ์  ดิเรกวฒันชยั  ในหนงัสอืมอบฉนัทะ ทัง้นี ้

ประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 5 และนําสง่ท่ีบริษัทก่อนวนัประชมุหรืออยา่งช้าก่อนเข้าประชมุ 

 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชมุได้ 

ตัง้แตเ่วลา 13.00 - 14.00 น. ของวนัพฤหสับดท่ีี 23 เมษายน 2563 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. / Proxy (Form A) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

Proxy (Form A) 

เขียนที่/ Made at…………….…………………………………………….. 

วนัที/่Date……..เดือน/Month……………พ.ศ./Year……………………. 

 

(1) ข้าพเจ้า/ I/We…………………………………..……….………อาย/ุAge.....................ปี สญัชาต/ิ Nationality……………………..……….

อยูบ้่านเลขที่/Reside at…………….……ถนน/ Street………..…………………………...…ตําบล/แขวง/Sub District……………………….….………….

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

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่จํากดั(มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม /Being a shareholder of Interlink 

Communication Public Company Limited, holding a total number of……………..……………..หุ้น/ shares 

(3) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint 

(1) ช่ือ/ Name………………………………………………..อาย/ุ Age……………….ปี/years  อยูบ้่านเลขที ่/ Reside at…………..…..….

ถนน/ Street…………………..………ตําบล/แขวง / Sub-District……………..…..…………อําเภอ/เขต/District......................................... 

จงัหวดั /Province.……………………… รหสัไปรษณีย์/ Postal Code…………….……..……..หรือ/or 

(2) ช่ือ/ Name………………………………………………..อาย/ุ Age……………….ปี/years  อยูบ้่านเลขที ่/ Reside at…………..…..….

ถนน/ Street…………………..………ตําบล/แขวง / Sub-District……………..…..…………อําเภอ/เขต/District......................................... 

จงัหวดั /Province.……………………… รหสัไปรษณีย์/ Postal Code…………….……..……..หรือ/or 

(3) ช่ือ/Name   นายชศูกัดิ์  ดิเรกวฒันชยั   Mr. Chusak Direkwattanachai   อาย/ุ Age  75  ปี/ years 

ที่อยู/่Address  48  อาคารอินเตอร์ลิง้ค์  บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  ถนน/Street  รัชดาภิเษก  ตําบล/แขวง/Sub-

District   สามเสนนอก  อําเภอ/เขต/District ห้วยขวาง  จงัหวดั/Province  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์/ Postal Code 10310 ประเทศไทย 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563          

(ครัง้ที่ 17) ในวนัที่ 23 เมษายน 2563  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุแกรนด์สวุรรณภมิู ชัน้ 7 อาคารอินเตอร์ลิง้ค์ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด 

(มหาชน) เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย /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 2020 

(No.17) on 23 April 2020 at 2.00 p.m. at Grand Suvarnnaphum Meeting Room, 7th Floor, Interlink Building, Interlink Communication Public Company 

Limited, 48 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10310, or at any adjournment thereof.   

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ/Any act(s) taken by the Proxy at the 

meeting shall be deemed to be taken by myself/ ourselves in every respect. 

ลงช่ือ/ Signed…………………………………………ผู้มอบฉันทะ/ Appointer 

     (………………………………………...) 

 

ลงช่ือ/ Signed…………………………………………ผู้ รับมอบฉันทะ/ Proxy 

     (……………………………………….. 

หมายเหตุ/ Remarks 

ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้

ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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

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

อากรแสตมป์  

20 บาท 

Duty Stamp  

Baht 20 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy (Form B) 

        เลขทะเบียนผูถื้อหุน้/ Shareholder Registration No. ………………………………. 

เขียนที่/ Made at…………….……………………………………………… 
วนัที่/Date……..…..เดือน/Month……..…………พ.ศ./Year……………… 

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

Sub District……………………….….………. อ าเภอ/เขต/District………………….……………….จงัหวดั/Province…………….……….………….…..
รหสัไปรษณีย/์Postal Code…………….................................... 

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมิวนิเคชั่นจ ากดั(มหาชน) โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม /Being a shareholder of Interlink 
Communication Public Company Limited, holding a total number of……………..……………..หุน้/ shares และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั/ and 
having the right to vote equal to……………………………..เสียง ดงันี/้ votes as follows: 

หุน้สามญั/ Ordinary share………………………………………………หุน้/ share, และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั/ having the 
right to vote equal to…………………………………………..เสียง/ votes 

หุน้บรุมิสิทธิ/ Preferred share…………………………………………...หุน้/ share, และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั/ having the 
right to vote equal to………………………………………… เสียง/ votes 

(3)  ขอมอบฉันทะให/้ hereby appoint 
(1)  ชื่อ/ Name………………………………………………..อาย/ุ Age……………….ปี/years  
อยูบ่า้นเลขที่ / Reside at…………..…..…ถนน/ Street…………………..………ต าบล/แขวง / Sub-District……………..…..…………
อ าเภอ/เขต/District................................จงัหวดั /Province.…………………… รหสัไปรษณีย/์ Postal Code…………….……..……..หรอื/or 
(2)  ชื่อ/ Name………………………………………………..อาย/ุ Age……………….ปี/years  
อยูบ่า้นเลขที่ / Reside at…………..…..…ถนน/ Street…………………..………ต าบล/แขวง / Sub-District……………..…..…………
อ าเภอ/เขต/District................................จงัหวดั /Province.…………………… รหสัไปรษณีย/์ Postal Code…………….……..……..หรอื/or 
(3) ชื่อ/Name   นายชศูกัดิ ์ ดิเรกวฒันชยั   Mr. Chusak Direkwattanachai   อาย/ุ Age  75  ปี/ years 
ที่อยู/่Address  48  อาคารอินเตอรล์ิง้ค ์ บรษัิท อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมิวนิเคชั่น จ  ากดั (มหาชน)  ถนน/Street  รชัดาภิเษก  ต  าบล/แขวง/Sub-
District   สามเสนนอก  อ าเภอ/เขต/District หว้ยขวาง  จงัหวดั/Province  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย/์ Postal Code 10310 ประเทศไทย 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 (ครัง้ที่ 17) 
ในวนัที่ 23 เมษายน 2563  เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุแกรนดส์วุรรณภมิู ชัน้ 7 อาคารอินเตอรล์ิง้ค ์บรษัิท อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมิวนิเคชั่น จ  ากดั (มหาชน) เลขที่ 
48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่ อ่ืนด้วย /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 2020 (No.17) 
on 23 April 2020 at 2.00 p.m. at Grand Suvarnnaphum Meeting Room, 7th Floor, Interlink Building, Interlink Communication Public Company Limited,         
48 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10310, or at any adjournment thereof.   

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

□ วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
     Agenda 1 Matters to be informed 

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

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 
objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

อากรแสตมป์  
20 บาท 

Duty Stamp  
Baht 20 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

□ วาระที่ 2 เร่ืองพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 (ครัง้ที1่6) ซึ่งประชุมเม่ือวันที ่24 เมษายน 2562 
     Agenda 2 To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2019 (No.16), 

held on April 24, 2019. 
□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and 

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

objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที ่3 เร่ืองพิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 
     Agenda 3 To consider for acknowledgement of the Company’s Operation Result of the Year 2019. 

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

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 
objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 4 เร่ืองพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบปี
บัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 
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 2019. 
□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and 

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

objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 5 เร่ืองพิจารณาและอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2562 
Agenda 5 To consider and approve the dividend payment Net Profit for the year ended 2019. 
□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and 

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

objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 5.1 พิจารณาและจัดสรรก าไรสะสม ยังไม่จัดสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 
     Agenda 5.1 To consider and allocate retained earnings which have not been allocated for legal reserve  

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

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 
objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve  □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 5.2 พิจารณาและอนุมัติเงนิปันผล ประจ าปี 2562 
     Agenda 5.2 To consider the approval of the dividend payment for the year 2019. 

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

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 
objectives as follows: 
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□ วาระที ่2 เร่ืองพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 (ครัง้ที1่6) ซึ่งประชุมเม่ือวันที ่24 เมษายน 2562 
     Agenda 2 To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2019 (No.16), 

held on April 24, 2019. 
□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and 

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

objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที ่3 เร่ืองพิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 
     Agenda 3 To consider for acknowledgement of the Company’s Operation Result of the Year 2019. 

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

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 
objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที ่4 เร่ืองพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบปี
บัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 
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 2019. 
□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and 

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

objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที ่5 เร่ืองพิจารณาและอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2562 
Agenda 5 To consider and approve the dividend payment Net Profit for the year ended 2019. 
□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and 

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

objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 5.1 พิจารณาและจัดสรรก าไรสะสม ยังไม่จัดสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 
     Agenda 5.1 To consider and allocate retained earnings which have not been allocated for legal reserve  

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

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 
objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve  □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 5.2 พิจารณาและอนุมัติเงนิปันผล ประจ าปี 2562 
     Agenda 5.2 To consider the approval of the dividend payment for the year 2019. 

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

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 
objectives as follows: 
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□ เห็นดว้ย/ Approve  □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 
□ วาระที ่6 เร่ืองพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อใหส้อดคล้องกับ

การเพิ่มทุนจดทะเบียน 
Agenda 6 To consider and approve the increase in the Company’s registered capital and approve the amendment of the 
Memorandum of Association, Clause No. 4 relating to the increase in the Company’s registered capital. 
□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and 

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

objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที ่7 เร่ืองพิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการทีค่รบก 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) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and 

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

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

□ วาระที ่7.1 เร่ืองพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 
Agenda 7.1 To consider the approval of the directors who are retired by rotation  
โดยมีรายชื่อกรรมการดงัตอ่ไปนี ้/ As the following director’s names: 
□ การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล / Appointment individual director. 

1.  ดร. ชลิดา  อนันตรัมพร (Mrs. Chalida  Anuntarumporn) 
ต าแหน่ง/Position:  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่/กรรมการก ากบัดแูลกิจการ สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/ 
Director and President / Corporate Governance,Nomination and Remuneration Committee 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

2.   นางภัทรียา  เบญจพลชัย 1 (Mrs. Patareeya  Benjapolchai) 
ต าแหน่ง/Position:  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง/Independent Director and  
Audit Committee / Chairman of  Risk Management Committee 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

3.  นางสาวขวัญตา  มีสมพร (Miss. Kwanta  Meesomporn) 
ต าแหน่ง/Position:  กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (สายงานธุรกิจจดัจ  าหน่าย)/ Director and Senior Executive Vice 
President of Distribution 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

หมายเหตุ :  1 นายธีรกุล  นิยม ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการอิสระ โดยมีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และไดแ้ต่งตั้ง นางภัทรียา                  
เบญจพลชัย เป็นกรรมการอิสระแทน ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวนัที่ 14 มกราคม 2563 และนางภัทรียา          
เบญจพลชัย ไดร้บัการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2563 เม่ือวันที่          
26 กุ ม ภ าพั น ธ์  2563/ /Remark: 1  Mr. Theerakun  Niyom resigned from being a director in all positions, which has effect on      
31 December 2019 and appointed Mrs. Patareeya  Benjapolchai to be an independent director instead. According to the 
resolution of the Board of Directors Meeting No. 1/2020 on 14 January 2020 and Mrs. Patareeya  Benjapolchai is appointed 
as the Chairman of the Risk Management Committee According to the resolution of the Board of Directors' Meeting              
No. 2/2020 on February 26, 2020. 
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□ วาระที ่7.2 เร่ืองพิจารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่ในต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย  
Agenda 7.2 To consider the approval the appointment of the new Audit committee and sub-committee 

1.   นางภทัรยีา  เบญจพลชยั 1  (Mrs. Patareeya  Benjapolchai) 
ต าแหน่ง/Position:  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง/ Independent Director and 
Chairman of  Risk Management Committee 
หมายเหต ุ:  1 นางภทัรยีา เบญจพลชยั ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการ    
บรษัิท ครัง้ที่ 2/2563 เม่ือวนัที่ 26 กมุภาพนัธ ์2563/ Mrs. Patareeya  Benjapolchai is appointed as the Chairman of the Risk 
Management Committee According to the resolution of the Board of Directors' Meeting No. 2/2020 on February 26, 2020. 

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

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 
objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที ่7.3 เร่ืองก าหนดอ านาจกรรมการ 
Agenda 7.3 To specify authority of the Board of Directors. 
□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider 

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

objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที ่8 เร่ืองพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 
Agenda 8 To consider the approval the appointment of auditors and determination the auditing fee for the Year 2020. 
□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and 

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

objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve    □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที ่8.1 เร่ืองขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2563 
Agenda 8.1 To be appointed auditors of the Company for the year 2020. 

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

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 
objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที ่8.2 เร่ืองอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2563 
Agenda 8.2 To consider the approval the Company’s audit fee for year 2020. 

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

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 
objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 9 เร่ืองพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
Agenda 9 To consider the approval the remuneration of directors for the Year 2020. 
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□ วาระที ่7.2 เร่ืองพิจารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่ในต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย  
Agenda 7.2 To consider the approval the appointment of the new Audit committee and sub-committee 

1.   นางภทัรยีา  เบญจพลชยั 1  (Mrs. Patareeya  Benjapolchai) 
ต าแหน่ง/Position:  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง/ Independent Director and 
Chairman of  Risk Management Committee 
หมายเหต ุ:  1 นางภทัรยีา เบญจพลชยั ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการ    
บรษัิท ครัง้ที่ 2/2563 เม่ือวนัที่ 26 กมุภาพนัธ ์2563/ Mrs. Patareeya  Benjapolchai is appointed as the Chairman of the Risk 
Management Committee According to the resolution of the Board of Directors' Meeting No. 2/2020 on February 26, 2020. 

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

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 
objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที ่7.3 เร่ืองก าหนดอ านาจกรรมการ 
Agenda 7.3 To specify authority of the Board of Directors. 
□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider 

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

objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที ่8 เร่ืองพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 
Agenda 8 To consider the approval the appointment of auditors and determination the auditing fee for the Year 2020. 
□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and 

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

objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve    □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที ่8.1 เร่ืองขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2563 
Agenda 8.1 To be appointed auditors of the Company for the year 2020. 

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

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 
objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที ่8.2 เร่ืองอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2563 
Agenda 8.2 To consider the approval the Company’s audit fee for year 2020. 

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

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 
objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที ่9 เร่ืองพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
Agenda 9 To consider the approval the remuneration of directors for the Year 2020. 
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□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and 
vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 
objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที ่10 เร่ืองพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
Agenda 10 Other business (If any) 
□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and 

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

objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ ไมถ่กูตอ้งและ
ไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุน้  / 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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณา 
หรอืลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจากที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา 
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. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ  ใหถื้อ
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. 

 
ลงช่ือ/ Signed…………………………………………ผูม้อบฉันทะ/ Appointer 

     (………………………………………...) 

ลงช่ือ/ Signed…………………………………………ผูร้บัมอบฉันทะ/ Proxy 
          (………………………………………..) 

ลงช่ือ/ Signed…………………………………………ผูร้บัมอบฉันทะ/ Proxy 
          (………………………………………...) 

หมายเหตุ/ Remarks 
1.  ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

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

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้  ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือ        
มอบ ฉั น ท ะแบ บ  ข . ต ามแน บ  / 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 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมิวนิเคชั่น จ ากดั (มหาชน) / As a Proxy to act on behalf of the shareholder of 

Interlink Communication Public Company Limited 
ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัที่ 23 เมษายน 2563  เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุแกรนดส์วุรรณภมิู ชัน้ 7 อาคารอินเตอรล์ิง้ค ์

บรษัิท อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมิวนิเคชั่น จ  ากัด (มหาชน) เลขที่ 48 ซอยรุง่เรือง ถนนรชัดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ  หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน    
วัน เวลา และสถานที่ อ่ืนด้วย  /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 2020 (No.17) on 23 April 2020 at 2.00 p.m. at Grand Suvarnnaphum Meeting Room, 7th Floor, Interlink Building, 
Interlink Communication Public Company Limited, 48 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10310, or at any adjournment thereof.   

□ วาระที่/ Agenda……………เรือ่ง/ Subject………………………………………………………………………………. 
□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on 

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

follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่/ Agenda……………เรือ่ง/ Subject………………………………………………………………………………. 
□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on 

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

follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่/ Agenda…………………เรือ่ง/Subject เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) / appointment of director (continued) 
ชื่อกรรมการ / Name of Director ……………………………………………………………………. 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 
ชื่อกรรมการ / Name of Director ……………………………………………………………………. 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 
ชื่อกรรมการ / Name of Director ……………………………………………………………………. 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 
ชื่อกรรมการ / Name of Director ……………………………………………………………………. 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ รายการในใบประจาตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ ถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ/ I/ we hereby certify that all 
statements as appeared in this attached sheet to the Proxy form are true and correct. 

 
ลงช่ือ/ Signed…………………………………………ผูม้อบฉันทะ/ Appointer 

     (………………………………………...) 

ลงช่ือ/ Signed…………………………………………ผูร้บัมอบฉันทะ/ Proxy 
          (………………………………………..) 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 9 

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attached Sheet to the Proxy Form B 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมิวนิเคชั่น จ ากดั (มหาชน) / As a Proxy to act on behalf of the shareholder of 

Interlink Communication Public Company Limited 
ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัที่ 23 เมษายน 2563  เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุแกรนดส์วุรรณภมิู ชัน้ 7 อาคารอินเตอรล์ิง้ค ์

บรษัิท อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมิวนิเคชั่น จ  ากัด (มหาชน) เลขที่ 48 ซอยรุง่เรือง ถนนรชัดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ  หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน    
วัน เวลา และสถานที่ อ่ืนด้วย  /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 2020 (No.17) on 23 April 2020 at 2.00 p.m. at Grand Suvarnnaphum Meeting Room, 7th Floor, Interlink Building, 
Interlink Communication Public Company Limited, 48 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10310, or at any adjournment thereof.   

□ วาระที่/ Agenda……………เรือ่ง/ Subject………………………………………………………………………………. 
□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on 

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

follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่/ Agenda……………เรือ่ง/ Subject………………………………………………………………………………. 
□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on 

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

follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่/ Agenda…………………เรือ่ง/Subject เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) / appointment of director (continued) 
ชื่อกรรมการ / Name of Director ……………………………………………………………………. 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 
ชื่อกรรมการ / Name of Director ……………………………………………………………………. 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 
ชื่อกรรมการ / Name of Director ……………………………………………………………………. 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 
ชื่อกรรมการ / Name of Director ……………………………………………………………………. 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ รายการในใบประจาตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ ถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ/ I/ we hereby certify that all 
statements as appeared in this attached sheet to the Proxy form are true and correct. 

 
ลงช่ือ/ Signed…………………………………………ผูม้อบฉันทะ/ Appointer 

     (………………………………………...) 

ลงช่ือ/ Signed…………………………………………ผูร้บัมอบฉันทะ/ Proxy 
          (………………………………………..) 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
  Proxy (Form C) 

(เฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 
 (For Foreign shareholders who authorize the custodian in Thailand as proxy) 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ / Shareholder Registration No.………………………………………………………. 

เขียนที่/ Made at…………….…………………………………….… 
วนัที่/Date………..เดือน/Month……..………พ.ศ./Year……….… 

(1) ขา้พเจา้/ I/We……………………………………….……………………สญัชาติ/Nationality…………………….…….อยูบ่า้นเลขที่/ 
Reside at………………ถนน/ Street………..……………………....…ต าบล/แขวง/ Sub-District………………………….………….อ าเภอ/เขต/ 
District………………….จงัหวดั/Province…………….……….……รหสัไปรษณีย/์Postal Code………………………………………….............. 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (As the Custodian of (Please specify the fund name / shareholder name) ใหก้บั 
......................................................................................... ซึง่ถือเป็นถือหุน้ของบรษัิท อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมิวนิเคชั่น จากดั (มหาชน) โดยถือหุน้ 
จ านวนทัง้สิน้รวม/ am/ are (a) shareholder(s) of Home Product Center Public Company Limited, holding a total number of 
…………………………...หุน้/ shares และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั/ and having the right to vote equal to ……….…………………..…… 
เสียง ดงันี/้ votes as follows: 

หุน้สามญั/ Ordinary share…………………………………….…หุน้/ share, ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั/ having the right to vote 
equal to…………………………………………………………………….…เสียง/ votes 

หุน้บรุมิสิทธิ/ Preferred share……………………………………หุน้/ share, ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั/ having the right to vote 
equal to…………………………………………………………………….…เสียง/ votes 

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

      (3)  ชื่อ/Name   นายชศูกัดิ ์ ดิเรกวฒันชยั   Mr. Chusak Direkwattanachai   อาย/ุ Age  75  ปี/ years 
ที่อยู/่Address  48 อาคารอินเตอรล์ิง้ค ์ บรษัิท อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมิวนิเคชั่น จ  ากดั (มหาชน)  ถนน/Street  รชัดาภิเษก  ต  าบลแขวง/Sub-District   
สามเสนนอก  อ าเภอ/เขต/District หว้ยขวาง  จงัหวดั/Province  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย/์ Postal Code 10310 ประเทศไทย 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจา้เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563           
(ครัง้ที่ 17) ในวันที่ 23 เมษายน 2563  เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุแกรนดส์วุรรณภูมิ ชัน้ 7 อาคารอินเตอรล์ิง้ค ์บริษัท อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมิวนิเคชั่น จ  ากัด 
(มหาชน) เลขที่ 48 ซอยรุง่เรือง ถนนรชัดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย /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 2020 
(No.17)  on 23 April 2020 at 2.00 p.m. at Grand Suvarnnaphum Meeting Room, 7th Floor, Interlink Building, Interlink Communication Public Company 
Limited, 48 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10310, or at any adjournment thereof.   

 

อากรแสตมป์  
20 บาท 

Duty Stamp  
Baht 20 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

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

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

□ มอบฉันทะบางสว่น คือ/ assign partial number of my/our shares and having the right to vote as follows; 
□  หุน้สามญั / Ordinary share………………………………หุน้ / shares และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้/ having 

the right to vote equal to..……………...……เสียง / share 
□  หุน้บรุมิสิทธิ/ Preferred share……………………………..หุน้ / shares และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้/ having 

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

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

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

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 
objectives as follows: 

□ วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
     Agenda 1 Matters to be informed 

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

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 
objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 2 เร่ืองพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 (ครัง้ที1่6) ซึ่งประชุมเม่ือวันที ่24 เมษายน 2562 
     Agenda 2 To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2019 (No.16), 

held on April 24, 2019. 
□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and 

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

objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที ่3 เร่ืองพิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 
     Agenda 3 To consider for acknowledgement of the Company’s Operation Result of the Year 2019. 

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

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 
objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 4 เร่ืองพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบปี
บัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 
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 2019. 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

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

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

□ มอบฉันทะบางสว่น คือ/ assign partial number of my/our shares and having the right to vote as follows; 
□  หุน้สามญั / Ordinary share………………………………หุน้ / shares และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้/ having 

the right to vote equal to..……………...……เสียง / share 
□  หุน้บรุมิสิทธิ/ Preferred share……………………………..หุน้ / shares และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้/ having 

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

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

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

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 
objectives as follows: 

□ วาระที ่1 เร่ืองแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
     Agenda 1 Matters to be informed 

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

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 
objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที ่2 เร่ืองพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 (ครัง้ที1่6) ซึ่งประชุมเม่ือวันที ่24 เมษายน 2562 
     Agenda 2 To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2019 (No.16), 

held on April 24, 2019. 
□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and 

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

objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที ่3 เร่ืองพิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 
     Agenda 3 To consider for acknowledgement of the Company’s Operation Result of the Year 2019. 

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

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 
objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที ่4 เร่ืองพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบปี
บัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 
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 2019. 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

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

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 
objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 5 เร่ืองพิจารณาและอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2562 
Agenda 5 To consider and approve the dividend payment Net Profit for the year ended 2019. 
□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and 

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

objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 5.1 พิจารณาและจัดสรรก าไรสะสม ยังไม่จัดสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 
     Agenda 5.1 To consider and allocate retained earnings which have not been allocated for legal reserve  

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

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 
objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve  □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 5.2 พิจารณาและอนุมัติเงนิปันผล ประจ าปี 2562 
     Agenda 5.2 To consider the approval of the dividend payment for the year 2019. 

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

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 
objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve  □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที ่6 เร่ืองพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อใหส้อดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียน 
Agenda 6 To consider and approve the increase in the Company’s registered capital and approve the amendment of the 
Memorandum of Association, Clause No. 4 relating to the increase in the Company’s registered capital. 
□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and 

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

objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที ่7 เร่ืองพิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการทีค่รบก 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) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and 

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

objectives as follows: 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

□ การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ / Appointment all proposed directors. 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที ่7.1 เร่ืองพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 
Agenda 7.1 To consider the approval of the directors who are retired by rotation  
โดยมีรายชื่อกรรมการดงัตอ่ไปนี ้/ As the following director’s names: 
□ การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล / Appointment individual director. 

1.  ดร. ชลิดา  อนันตรัมพร (Mrs. Chalida  Anuntarumporn) 
ต าแหน่ง/Position:  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่/กรรมการก ากบัดแูลกิจการ สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/ 
Director and President / Corporate Governance,Nomination and Remuneration Committee 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

2.   นางภัทรียา  เบญจพลชัย 1 (Mrs. Patareeya  Benjapolchai) 
ต าแหน่ง/Position:  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง/Independent Director and  
Audit Committee / Chairman of  Risk Management Committee 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

3.  นางสาวขวัญตา  มีสมพร (Miss. Kwanta  Meesomporn ) 
ต าแหน่ง/Position:  กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (สายงานธุรกิจจดัจ  าหน่าย)/ Director and Senior Executive Vice 
President of Distribution 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

หมายเหตุ :  1 นายธีรกุล  นิยม ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการอิสระ โดยมีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และไดแ้ต่งตัง้ นางภัทรียา                  
เบญจพลชัย เป็นกรรมการอิสระแทน ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวนัที่ 14 มกราคม 2563 และนางภัทรียา          
เบญจพลชัย ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2563 เม่ือวันที่          
26 กุมภ าพั น ธ์  2563/ /Remark: 1  Mr. Theerakun  Niyom resigned from being a director in all positions, which has effect on      
31 December 2019 and appointed Mrs. Patareeya  Benjapolchai to be an independent director instead. According to the 
resolution of the Board of Directors Meeting No. 1/2020 on 14 January 2020 and Mrs. Patareeya  Benjapolchai is appointed 
as the Chairman of the Risk Management Committee According to the resolution of the Board of Directors' Meeting              
No. 2/2020 on February 26, 2020. 

□ วาระที ่7.2 เร่ืองพิจารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่ในต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย  
Agenda 7.2 To consider the approval the appointment of the new Audit committee and sub-committee 

1.   นางภทัรยีา  เบญจพลชยั  1   (Mrs. Patareeya  Benjapolchai) 
ต าแหน่ง/Position:  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง/ Independent Director and 
Chairman of  Risk Management Committee 
หมายเหต ุ:  1 นางภทัรยีา เบญจพลชยั ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 
ครัง้ที่ 2/2563 เม่ือวนัที่ 26 กมุภาพนัธ ์2563/ Mrs. Patareeya  Benjapolchai is appointed as the Chairman of the Risk 
Management Committee According to the resolution of the Board of Directors' Meeting No. 2/2020 on February 26, 2020. 

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

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 
objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

□ การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ / Appointment all proposed directors. 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที ่7.1 เร่ืองพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 
Agenda 7.1 To consider the approval of the directors who are retired by rotation  
โดยมีรายชื่อกรรมการดงัตอ่ไปนี ้/ As the following director’s names: 
□ การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล / Appointment individual director. 

1.  ดร. ชลิดา  อนันตรัมพร (Mrs. Chalida  Anuntarumporn) 
ต าแหน่ง/Position:  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่/กรรมการก ากบัดแูลกิจการ สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/ 
Director and President / Corporate Governance,Nomination and Remuneration Committee 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

2.   นางภัทรียา  เบญจพลชัย 1 (Mrs. Patareeya  Benjapolchai) 
ต าแหน่ง/Position:  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง/Independent Director and  
Audit Committee / Chairman of  Risk Management Committee 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

3.  นางสาวขวัญตา  มีสมพร (Miss. Kwanta  Meesomporn ) 
ต าแหน่ง/Position:  กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (สายงานธุรกิจจดัจ  าหน่าย)/ Director and Senior Executive Vice 
President of Distribution 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

หมายเหตุ :  1 นายธีรกุล  นิยม ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการอิสระ โดยมีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และไดแ้ต่งตัง้ นางภัทรียา                  
เบญจพลชัย เป็นกรรมการอิสระแทน ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวนัที่ 14 มกราคม 2563 และนางภัทรียา          
เบญจพลชัย ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2563 เม่ือวันที่          
26 กุมภ าพั น ธ์  2563/ /Remark: 1  Mr. Theerakun  Niyom resigned from being a director in all positions, which has effect on      
31 December 2019 and appointed Mrs. Patareeya  Benjapolchai to be an independent director instead. According to the 
resolution of the Board of Directors Meeting No. 1/2020 on 14 January 2020 and Mrs. Patareeya  Benjapolchai is appointed 
as the Chairman of the Risk Management Committee According to the resolution of the Board of Directors' Meeting              
No. 2/2020 on February 26, 2020. 

□ วาระที ่7.2 เร่ืองพิจารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่ในต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย  
Agenda 7.2 To consider the approval the appointment of the new Audit committee and sub-committee 

1.   นางภทัรยีา  เบญจพลชยั  1   (Mrs. Patareeya  Benjapolchai) 
ต าแหน่ง/Position:  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง/ Independent Director and 
Chairman of  Risk Management Committee 
หมายเหต ุ:  1 นางภทัรยีา เบญจพลชยั ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 
ครัง้ที่ 2/2563 เม่ือวนัที่ 26 กมุภาพนัธ ์2563/ Mrs. Patareeya  Benjapolchai is appointed as the Chairman of the Risk 
Management Committee According to the resolution of the Board of Directors' Meeting No. 2/2020 on February 26, 2020. 

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

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 
objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

□ วาระที ่7.3 เร่ืองก าหนดอ านาจกรรมการ 
Agenda 7.3 To specify authority of the Board of Directors. 
□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider 

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

objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที ่8 เร่ืองพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 
Agenda 8 To consider the approval the appointment of auditors and determination the auditing fee for the Year 2020. 
□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and 

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

objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve    □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที ่8.1 เร่ืองขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2563 
Agenda 8.1 To be appointed auditors of the Company for the year 2020. 

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

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 
objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที ่8.2 เร่ืองอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2563 
Agenda 8.2 To consider the approval the Company’s audit fee for year 2020. 

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

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี/้The Proxy shall vote in accordance with my/ our 
objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที่ 9 เร่ืองพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
Agenda 9 To consider the approval the remuneration of directors for the Year 2020. 
□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and 

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

objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 

□ วาระที ่10 เร่ืองพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
Agenda 10 Other business (If any) 
□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and 

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

objectives as follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve   □ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove   □ งดออกเสียง/ Abstain 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ ไมถ่กูตอ้งและไม่
ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ / 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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรอืระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณา หรือ
ลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจากที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลง
มติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร / 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. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ใหถื้อเสมือน
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. 

 
ลงช่ือ/ Signed…………………………………………ผูม้อบฉันทะ/ Appointer 

     (………………………………………...) 
 

ลงช่ือ/ Signed…………………………………………ผูร้บัมอบฉันทะ/ Proxy 
                (………………………………………...) 
 

ลงช่ือ/ Signed…………………………………………ผูร้บัมอบฉันทะ/ Proxy 
                (………………………………………...) 
 
 
 
หมายเหต/ุ Remarks 

1.  หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ / 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.  หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะคือ / Evidences to be attached to the Proxy are: 
(1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

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

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

3.  ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจานวนหุน้ให้
ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้/ 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.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล / As per the agenda to appoint director, the 

appointment can be made for all directors or for individual director. 
5.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าตอ่ 

แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ 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. 



 

- 86 - 
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ ไมถ่กูตอ้งและไม่
ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ / 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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรอืระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณา หรือ
ลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจากที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลง
มติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร / 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. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ใหถื้อเสมือน
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. 

 
ลงช่ือ/ Signed…………………………………………ผูม้อบฉันทะ/ Appointer 

     (………………………………………...) 
 

ลงช่ือ/ Signed…………………………………………ผูร้บัมอบฉันทะ/ Proxy 
                (………………………………………...) 
 

ลงช่ือ/ Signed…………………………………………ผูร้บัมอบฉันทะ/ Proxy 
                (………………………………………...) 
 
 
 
หมายเหต/ุ Remarks 

1.  หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ / 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.  หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะคือ / Evidences to be attached to the Proxy are: 
(1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

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

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

3.  ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจานวนหุน้ให้
ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้/ 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.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล / As per the agenda to appoint director, the 

appointment can be made for all directors or for individual director. 
5.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าตอ่ 

แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ / In case there is (are) more agenda(s) to consider than the above mentioned, the appointer can specify 
the additional agenda in the attached sheet to the proxy form C. 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attached Sheet to the Proxy Form C 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมิวนิเคชั่น จ ากดั (มหาชน) / As a Proxy to act on behalf of the shareholder of 

Interlink Communication Public Company Limited 
ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัที่ 23 เมษายน 2563  เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุแกรนดส์วุรรณภมิู ชัน้ 7 อาคารอินเตอรล์ิง้ค ์

บรษัิท อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมิวนิเคชั่น จ  ากดั (มหาชน) เลขที่ 48 ซอยรุง่เรอืง ถนนรชัดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั 
เวลา  และสถานที่ อ่ื นด้วย  /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 2020 (No.17) on 23 April 2020 at 2.00 p.m. at Grand Suvarnnaphum Meeting Room, 7th Floor, Interlink Building, 
Interlink Communication Public Company Limited, 48 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10310, or at any adjournment thereof.   

□ วาระที่/ Agenda……………เรือ่ง/ Subject………………………………………………………………………………. 
□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on 

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

follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve………………………………………….….เสียง    
□ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove……………………………………….เสียง      
□ งดออกเสียง/ Abstain……………………………………….….เสียง   

□ วาระที่/ Agenda……………เรือ่ง/ Subject………………………………………………………………………………. 
□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on 

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

follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve………………………………………….….เสียง    
□ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove……………………………………….เสียง      
□ งดออกเสียง/ Abstain……………………………………….….เสียง   

□ วาระที่/ Agenda……………เรือ่ง/ Subject………………………………………………………………………………. 
□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร / The Proxy has the right to consider and vote on 

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

follows: 
□ เห็นดว้ย/ Approve………………………………………….….เสียง    
□ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove……………………………………….เสียง      
□ งดออกเสียง/ Abstain……………………………………….….เสียง 

□ วาระที่/ Agenda…………………เรือ่ง/Subject เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) / appointment of director (continued) 
ชื่อกรรมการ / Name of Director ……………………………………………… 
□ เห็นดว้ย/ Approve………………………………………….….เสียง    
□ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove……………………………………….เสียง      
□ งดออกเสียง/ Abstain……………………………………….….เสียง 
ชื่อกรรมการ / Name of Director ……………………………………………… 
□ เห็นดว้ย/ Approve………………………………………….….เสียง    
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

□ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove……………………………………….เสียง      
□ งดออกเสียง/ Abstain……………………………………….….เสียง 
ชื่อกรรมการ / Name of Director ……………………………………………… 
□ เห็นดว้ย/ Approve………………………………………….….เสียง    
□ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove……………………………………….เสียง      
□ งดออกเสียง/ Abstain……………………………………….….เสียง 
ชื่อกรรมการ / Name of Director ……………………………………………… 
□ เห็นดว้ย/ Approve………………………………………….….เสียง    
□ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove……………………………………….เสียง      
□ งดออกเสียง/ Abstain……………………………………….….เสียง 
 
ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ ถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ/ I/ we hereby certify that all 

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

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

ลงช่ือ/ Signed…………………………………………ผูร้บัมอบฉันทะ/ Proxy 
          (………………………………………..) 

 
หมายเหต/ุ Remarks 

1.  หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ / 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.  หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะคือ / Evidences to be attached to the Proxy are: 
(1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

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

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

3.  ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถ 
แบง่แยกจานวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้/ 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.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล / As per the agenda to appoint director, the 
appointment can be made for all directors or for individual director. 

5.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าตอ่ 
แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ / In case there is (are) more agenda(s) to consider than the above mentioned, the appointer can specify 
the additional agenda in the attached sheet to the proxy form C. 
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□ ไมเ่ห็นดว้ย/ Disapprove……………………………………….เสียง      
□ งดออกเสียง/ Abstain……………………………………….….เสียง 
 
ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ ถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ/ I/ we hereby certify that all 

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

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

ลงช่ือ/ Signed…………………………………………ผูร้บัมอบฉันทะ/ Proxy 
          (………………………………………..) 

 
หมายเหต/ุ Remarks 

1.  หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ / 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.  หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะคือ / Evidences to be attached to the Proxy are: 
(1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

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

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

3.  ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถ 
แบง่แยกจานวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้/ 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.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล / As per the agenda to appoint director, the 
appointment can be made for all directors or for individual director. 

5.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าตอ่ 
แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ / In case there is (are) more agenda(s) to consider than the above mentioned, the appointer can specify 
the additional agenda in the attached sheet to the proxy form C. 
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แบบตอบรับการขอรับรายงานประจาํปี 2562 (แบบรูปเล่ม) สิ่งท่ีส่งมาด้วย 11 

แบบตอบรับการขอรับรายงานประจาํปี 2562 (แบบรูปเล่ม) 

Annual Report of 2019 (Hard copy) Request Form 

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

 

 

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

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

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

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

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

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

รายงานประจาํปี ที่ท่านต้องการ / Annual Report as require 

1. รายงานประจําปี (แบบรูปเลม่/Printed) 

o ภาษาไทย (Thai version)   จํานวน/ amount..............................เลม่/set 

 

หมายเหตุ  โปรดกรอกข้อมลูกรุณาสง่ใบตอบรับการขอรับรายงานประจําปี 2562 มาท่ี / Please send the 

document as follows: 

หน่วยงานเลขานุการบริษัท 

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จํากดั (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 

 








