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ท่ี บช. 160/63/ปบ       

23 มีนาคม 2563 

เร่ือง การเผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งแนวทางปฏิบตัิเพ่ือ

ป้องกนัการติดตอ่ของไวรัส COVID-19 ในท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

    ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ได้มีมติกําหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2563 ในวนัพฤหสับดีท่ี 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) ณ ห้องแกรนด์สวุรรณภมูิ      

ชัน้ 7 อาคารอินเตอร์ลิง้ค์ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 48 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก                 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 นัน้ 

 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุม และข้อมูลประกอบการประชุม บริษัทฯ จึงได้

เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2563 ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ของบริษัท

ท่ี www.interlink.co.th ในหวัข้อ นกัลงทนุสมัพนัธ์,  ข้อมลูสาํหรับผู้ ถือหุ้น โดยสามารถเข้าชมได้ตัง้แตว่นัท่ี 23 มีนาคม 2563 

เป็นต้นไป 

 สําหรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 และหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงท่ีแนบท้ายเอกสาร, 

รายงานประจําปี 2563 (โปรดสแกน QR Code ท่ีปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุ เพ่ือดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2562) บริษัท

จะนําส่งให้ผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏ ณ วันกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 เมื่อวนัท่ี 13 มีนาคม 2563 

เน่ืองด้วยในขณะนีม้ีการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม ่2019 (COVID-19) ในหลายพืน้ท่ีอย่าง

ตอ่เน่ือง บริษัทฯ ได้ติดตามและมีความหว่งใยตอ่สถานการณ์ดงักลา่วเป็นอยา่งยิ่ง จึงขอเสนอแนวปฏิบตัิสาํหรับผู้ ถือหุ้นในการ

เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 ดงันี ้

1. ผู้ ถือขอความร่วมมือผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 1.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีอยู่ในกลุม่เสี่ยง เช่น เดินทางไปยงั/มาจากประเทศกลุม่เสี่ยง 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   
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 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

รับชมการถ่ายทอดสดการประชมุผู้ ถือหุ้นผา่นทาง  https://investors.interlink.co.th/website/?page=AGM2020  ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้น

ลงทะเบียนโดยระบเุลขทะเบียนผู้ 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 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นถกูปฏิเสธให้เข้าไปในบริเวณหรือสถานท่ีจดัประชุม 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 พร้อมนํา้ดื่มขวดแทน 

ในกรณีท่ีมีผู้ เข้าร่วมประชมุจํานวนมาก อาจทําให้เกิดความลา่ช้าในการคดักรอง และการลงทะเบียนในการเข้าร่วม

ประชมุ บริษัทจึงขออภยัในความไมส่ะดวกมา ณ โอกาสนี ้

 บริษัทฯ จะจดัเตรียมจดุล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณท่ีมีการใช้งานร่วมกนัจํานวน

มาก เช่น ห้องประชมุ จดุลงทะเบียน จดุบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม เป็นต้น 

 

mailto:t.thanyarad@interlink.co.th


 

3 

 

 

 

 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 และผ่านการ       

คดักรองแล้ว ในการปฏิบตัิตน ดงันี ้

• กรุณาสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา 

• กรุณาล้างมือบอ่ยๆ ด้วยสบูห่รือแอลกอฮอล์เจล 

• หลกีเลีย่งการสมัผสับริเวณใบหน้า ตา จมกู ปาก ด้วยมือท่ียงัไมไ่ด้ล้าง 

• หลกีเลีย่งการใช้ สมัผสั สิง่ของร่วมกบัผู้ อ่ืน 

• หากมีไข้ ไอ นํา้มกูไหล เจ็บคอ หายใจเหน่ือยหอบ โปรดออกจากการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสงู และหวังเป็นอย่างยิ่งท่ีจะได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติตาม

มาตรการดงักลา่วอยา่งเคร่งครัด เพ่ือสขุอนามยัท่ีดีของผู้ ถือหุ้นทกุทา่น 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

               
          (นายสมบตัิ  อนนัตรัมพร)      

         ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่   

 

 

สว่นเลขานกุารบริษัท 

โทรศพัท์ 0-2666-1111 ตอ่ 291 
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