
 
 

หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 

และเสนอช่ือบุคคลเพือ่รับการพจิารณาคัดเลอืกเป็นกรรมการล่วงหน้า 

บริษัท อนิเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากดั (มหาชน) 

1.  วตัถุประสงค์ 

เพ่ือใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องการมีบรรษทัภิบาลท่ีดี และเพ่ือใหสิ้ทธิ ความเท่าเทียมกนัแก่ผูถื้อหุน้

บริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) จึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเพ่ิมวาระการประชุมสามญั       

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 และเสนอช่ือผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการล่วงหนา้ ทั้งน้ีคณะกรรมการ

ของบริษทัมีเจตนารมณ์ท่ีจะแสดงความโปร่งใสของฝ่ายจดัการ และเสริมสร้างให้เกิดความเช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุ้น         

นกัลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

2.  คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งการเสนอวาระการประชุม หรือเสนอช่ือกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

2.1   เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีช่ืออยูใ่นสมุดทะเบียนหุน้สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

2.2   ถือหุ้นของบริษทั ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั และ

ต่อเน่ืองมาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได ้

2.3   ถือหุน้ตามขอ้ 2.2 ในวนัท่ีเสนอวาระการประชุม หรือเสนอช่ือกรรมการ 

3.  หลกัเกณฑ์ในการเสนอ 

3.1  การเสนอวาระการประชุม 

เร่ืองท่ีจะไม่ผา่นการพิจารณาอนุมติั 

(1) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของราชการ หรือหน่วยงานท่ีกาํกบั

ดูแลบริษทั หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และอยู่นอกเหนือ

อาํนาจท่ีบริษทัจะดาํเนินการได ้

(2) เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชนข์องบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือ บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

(3) เร่ืองท่ีเก่ียวกบัอาํนาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหาย

อยา่งมีนยัสาํคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

(4) เร่ืองท่ีไดมี้การพิจารณาในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา และไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยเสียงท่ีนอ้ยกว่า ร้อยละ 10 

ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยท่ีข้อเท็จจริงในเร่ืองนั้นยงัไม่ได้ถูกเปล่ียนแปลง        

อยา่งมีนยัสาํคญั 

(5) เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง 

(6) เร่ืองท่ีไดด้าํเนินการแลว้ 

(7) เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามท่ีบริษทักาํหนด 
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ข้ันตอนการพจิารณา 

(1)   ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัทาํหนงัสือเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบดว้ย 

-  แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี (แบบ ก.) 

-  เอกสารประกอบของผูถื้อหุน้ท่ีไดร้ะบุไวใ้นหมายเหตุของ (แบบ ก.) 

ส่งมาท่ี  ส่วนงานเลขานุการบริษทั 

 บริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 48  อาคารอินเตอร์ล้ิงค ์ ซอยรุ่งเรือง  ถนนรัชดาภิเษก  

        แขวงสามเสนนอก  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพฯ 10310 

ผูถื้อหุน้สามารถเสนอวาระอย่างไม่เป็นทางการโดยส่งเอกสารขา้งตน้มาทางโทรสารหมายเลข   

0-2666-1111 หรือเลขานุการบริษทัท่ี  E-mail : t.thanyarad@interlink.co.th  ก่อนส่งตน้ฉบบัของ 

(แบบ ก.) ให้กับทางบริษทัฯ ในภายหลงั ทั้งน้ีบริษทัฯ ขอส้ินสุดการรับเร่ืองพิจารณาในวนัท่ี                      

15 กมุภาพนัธ์ 2563 

(2)   กรณีตอ้งการเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัทาํ (แบบ ก.)  ตามจาํนวนวาระท่ี

ตอ้งการเสนอ ส่วนหลกัฐานการถือหุน้ หรือเอกสารประกอบอ่ืนใหจ้ดัส่ง 1 ชุด ต่อการส่งเร่ืองใน     

แต่ละคร้ัง 

(3)   เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณาในเบ้ืองตน้ โดยวาระท่ีผ่านการพิจารณาทั้งหมดจะถูกเสนอต่อท่ี

ประชุมคณะกรรมการในเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 

(4)   คณะกรรมการจะเป็นผูพิ้จารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมท่ีผูถื้อหุน้เสนอ ซ่ึงจะตอ้งไม่มี

ลกัษณะเขา้ข่ายตามขอ้ 3.1 (1) – (7) เวน้แต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอยา่งอ่ืน 

(5)   เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถูกบรรจุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2563 สําหรับเร่ืองท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ และจะช้ีแจงเหตุผลใน      

วนัประชุมผูถื้อหุน้ 

3.2   การเสนอช่ือกรรมการ 

บุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัน้ี 

(1)   มีอายไุม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ 

(2)   มีคุณสมบติัถูกตอ้งตามกฎหมายบริษทัมหาชนจากดั และกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(3)   มีความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระ ปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการดว้ยความซ่ือสตัย ์และระมดัระวงั 

สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเต็มท่ี สามารถเขา้ประชุมคณะกรรมการอยา่สมํ่าเสมอ 

มีส่วนร่วมท่ีสร้างสรรคใ์นการประชุม มีประวติัการทาํงาน และจริยธรรมท่ีดีงาม 

 

 

2 



 
 

(4)   มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทาํงานท่ีเป็นประโยชนต่์อธุรกิจของบริษทัฯ 

(5) ไม่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัใด (รวมถึงบริษทัในเครือ) ท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกบับริษทั 

ข้ันตอนการพจิารณา 

(1)  ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัทาํเอกสารเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบดว้ย 

-  แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ (แบบ ข.) โดยผูถื้อหุน้ และผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือลงนามใน 

เอกสารฉบบัเดียวกนั 

- เอกสารประกอบของผูถื้อหุน้ และผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือตามท่ีไดร้ะบุไวใ้น (แบบ ข.) 

ส่งมาท่ี  ส่วนงานเลขานุการบริษทั 

 บริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ จากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 48  อาคารอินเตอร์ล้ิงค ์ ซอยรุ่งเรือง  ถนนรัชดาภิเษก  

        แขวงสามเสนนอก  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพฯ 10310 

ผูถื้อหุน้สามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการอย่างไม่เป็นทางการโดยส่งเอกสารขา้งตน้

มาทางโทรสารท่ี 0-2666-1111 หรือเลขานุการบริษทัท่ี E-mail: t.thanyarad@interlink.co.th ก่อนส่ง

ตน้ฉบบัของ (แบบ ข.) ให้กบัทางบริษทัในภายหลงั ทั้งน้ีบริษทัขอส้ินสุดการรับเร่ืองพิจารณาใน        

วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2563 

(2)   กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัทาํ (แบบ ข.)  

ตามจาํนวนบุคคลท่ีตอ้งการเสนอ ส่วนหลกัฐานการถือหุน้ หรือเอกสารประกอบอ่ืนใหจ้ดัส่ง 1 ชุด        

สาํหรับการส่งเร่ืองในแต่ละคร้ัง 

(3)   เลขานุการบริษทั จะเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้ และสอบทานประวติัของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอ

ช่ือ หากขอ้มูลไม่ครบถว้น เลขานุการบริษทัจะดาํเนินการแจง้ผูถื้อหุน้ หรือผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือให้

ทราบหรือดาํเนินการแกไ้ข 

(4)  ท่ีประชุมคณะกรรมการจะเป็นผูพิ้จารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 

(5)  บุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะไดรั้บการบรรจุรายช่ือในวาระการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ และในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ

บริษทั ทั้งน้ีคาํวินิจฉยัของคณะกรรมการบริษทัถือเป็นท่ีสุด 

(6)   บุคคลท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทัจะช้ีแจงให้ผูถื้อหุ้น

ทราบในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทั 

4.  ระยะเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอเร่ือง 

ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี  15 กมุภาพนัธ์ 2563 
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แบบ ก. 

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 

(1)  ขา้พเจา้ นาย /นาง /นางสาว ……………………………………………………………………………. 

เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน……………………………………หุน้ 

อยูบ่า้นเลขท่ี………………..ถนน……………………………ตาํบล/แขวง………………………………………… 

อาํเภอ/เขต…………………………..จงัหวดั……………………………โทรศพัท…์………………………………. 

โทรศพัทมื์อถือ.......................................................... E-mail………………………………………………………... 

(2)  ขา้พเจา้มีความประสงคท่ี์จะเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาปี 2563 เร่ือง ……………….. 

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

(3) โดยมีขอ้เสนอ และขอ้มลูท่ีจะเป็นประโยชนต่์อการพิจารณาดงัน้ี........................................................... 

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

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

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

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

โดยมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติม พร้อมกบัไดล้งช่ือรับรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ จาํนวน……………...…แผน่ 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบ ก. น้ี หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมด 

ถกูตอ้งและเป็นจริงทุกประการ 

 

ลงช่ือ………………………………………….....ผูถื้อหุน้ 

        (…………………………………………......) 

วนัท่ี……………………………………………… 

_________________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ 

1.   ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

1.1 หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1.2 สําเนาบตัรประชาชน ในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบตัรประชาชน  

(สาํเนาหนงัสือเดินทาง ในกรณีท่ีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม พร้อมกบัรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2.   กรณีท่ีตอ้งการเสนอวาระการประชุมมากกวา่ 1 วาระ ตอ้งจดัทาํแบบ ก. ตามจาํนวนวาระท่ีตอ้งการเสนอ 

3.   กรณีผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขค้าํนาํหนา้ช่ือ ช่ือ-สกุล จะตอ้งแนบสาํเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าว พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

4.   บริษทัจะไม่พิจารณาวาระท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ถูกตอ้ง ครบถว้น หรือ ผูถื้อหุน้ไม่มีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนด 

5.   ผูถื้อหุน้สามารถส่งเอกสารทั้งหมดอยา่งไม่เป็นทางการทางโทรสารท่ี 0-2666-1111 หรือทาง Email Address ของเลขานุการบริษทั

ท่ี t.thanyarad@interlink.co.th และตอ้งส่งตน้ฉบบัของหลกัฐานทั้งหมดใหถึ้งบริษทัฯ ภายในวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2563 
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แบบ ข. 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพือ่เป็นกรรมการ 

(1)  ขา้พเจา้ นาย /นาง /นางสาว ………………………………………………………………………...........….…. 

เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน…………………………………………..…หุน้ 

อยูบ่า้นเลขท่ี………………..ถนน……………………………ตาํบล/แขวง……………………………………….……….… 

อาํเภอ/เขต…………………………..จงัหวดั……………………………โทรศพัท…์………………………………….….… 

โทรศพัทมื์อถือ.......................................................... E-mail………………………………………………………..……....... 

  (2)  ขา้พเจา้มีความประสงคท่ี์จะเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………….. 

อาย…ุ………ปี เป็นกรรมการของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ 

ไดก้าํหนดไว ้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไดแ้นบหนังสือยินยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ และเอกสารประกอบการพิจารณาดา้น

คุณสมบติัอ่ืนๆ พร้อมกบัไดล้งช่ือรับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ จาํนวน……………………..แผน่ 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบ ข. น้ี หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดถูกตอ้ง

และเป็นจริงทุกประการ 

ลงช่ือ..................................................................ผูถื้อหุน้ 

        (………………………………………..) 

วนัท่ี………………………………………… 

 (3) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือยินยอม และรับรองวา่มีคุณสมบติัครบถว้น และไม่มี

ลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดั กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหลกัเกณฑข์องบริษทั 

และพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามกฎการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

ลงช่ือ.................................................................ผูไ้ดรั้บเสนอช่ือ 

       (……………………………………..…..) 

วนัท่ี………………………………………..… 

________________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ 

1.  ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

1.1 หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1.2 สําเนาบตัรประชาชน ในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบตัรประชาชน 

(สาํเนาหนงัสือเดินทาง ในกรณีท่ีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม พร้อมกบัรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

1.3 หลกัฐานของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือ ไดแ้ก่ สําเนาบตัรประชาชน สําเนาทะเบียนบา้น หลกัฐานการศึกษา ประวติัทาํงาน และ

เอกสารประกอบการพิจารณาอ่ืน (ถา้มี) 

2.  กรณีท่ีตอ้งการเสนอช่ือบุคคลมากกวา่ 1 ราย ตอ้งจดัทาํแบบ ข. ตามจาํนวนช่ือท่ีตอ้งการเสนอ 

3.  กรณีผูถื้อหุ้น หรือผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือ มีการแกไ้ขค้าํนาํหน้าช่ือ ช่ือ-สกุล จะตอ้งแนบสําเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

4.  บริษทัจะไม่พิจารณาวาระท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ถูกตอ้ง ครบถว้น หรือผูถื้อหุน้ไม่มีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนด 

5.  ผูถื้อหุน้สามารถส่งเอกสารทั้งหมดอยา่งไม่เป็นทางการทางโทรสารท่ี 0-2666-1111 หรือทาง Email Address ของเลขานุการบริษทั 

     ท่ี t.thanyarad@interlink.co.th และตอ้งส่งตน้ฉบบัของหลกัฐานทั้งหมดใหถึ้งบริษทัฯ ภายในวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2563 
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