หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
และเสนอชื่อบุคคลเพือ่ รับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการล่ วงหน้ า
บริษัท อินเตอร์ ลงิ้ ค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของการมีบรรษัทภิบาลที่ดี และเพื่อให้สิทธิ ความเท่าเทียมกันแก่ผถู ้ ือหุ น้
บริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์ คอมมิวนิ เคชัน่ จํากัด (มหาชน) จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ เสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2561 และเสนอชื่อผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้า ทั้งนี้คณะกรรมการ
ของบริ ษทั มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่ งใสของฝ่ ายจัดการ

และเสริ มสร้ างให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น

นักลงทุน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย

2. คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ที่ตอ้ งการเสนอวาระการประชุม หรื อเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
2.1 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีชื่ออยูใ่ นสมุดทะเบียนหุน้ สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561
2.2 ถือหุ ้นของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั และ
ต่อเนื่องมาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกันได้
2.3 ถือหุน้ ตามข้อ 2.2 ในวันที่เสนอวาระการประชุม หรื อเสนอชื่อกรรมการ

3. หลักเกณฑ์ ในการเสนอ
3.1 การเสนอวาระการประชุ ม
เรื่ องที่จะไม่ผา่ นการพิจารณาอนุมตั ิ
(1) เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของราชการ หรื อหน่วยงานที่กาํ กับ
ดูแลบริ ษทั หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ และอยูน่ อกเหนื อ
อํานาจที่บริ ษทั จะดําเนินการได้
(2) เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรื อ บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
(3) เรื่ องที่เกี่ยวกับอํานาจการบริ หารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ก่อให้เกิดความเสี ยหาย
อย่างมีนยั สําคัญต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
(4) เรื่ องที่ได้มีการพิจารณาในรอบ 3 ปี ที่ผา่ นมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสี ยงที่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 10
ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด

โดยที่ขอ้ เท็จจริ งในเรื่ องนั้นยังไม่ได้ถูกเปลี่ ยนแปลง

อย่างมีนยั สําคัญ
(5) เรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรื อไม่ถูกต้อง
(6) เรื่ องที่ได้ดาํ เนินการแล้ว
(7) เรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริ ษทั กําหนด
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ขั้นตอนการพิจารณา
(1) ผูถ้ ือหุน้ ต้องจัดทําหนังสื อเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบด้วย
- แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี (แบบ ก.)
- เอกสารประกอบของผูถ้ ือหุน้ ที่ได้ระบุไว้ในหมายเหตุของ (แบบ ก.)
ส่ งมาที่ ส่ วนงานเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่ งเรื อง ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
ผูถ้ ือหุ ้นสามารถเสนอวาระอย่างไม่เป็ นทางการโดยส่ งเอกสารข้างต้นมาทางโทรสารหมายเลข
0-2666-1193 หรื อเลขานุการบริ ษทั ที่ E-mail : t.thanyarad@interlink.co.th ก่อนส่ งต้นฉบับของ
(แบบ ก.) ให้กบั ทางบริ ษทั ฯ ในภายหลัง

ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอสิ้ นสุ ดการรั บเรื่ องพิจารณาในวันที่

15 กุมภาพันธ์ 2561
(2) กรณี ตอ้ งการเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผูถ้ ือหุ น้ ต้องจัดทํา (แบบ ก.) ตามจํานวนวาระที่
ต้องการเสนอ ส่ วนหลักฐานการถือหุ น้ หรื อเอกสารประกอบอื่นให้จดั ส่ ง 1 ชุด ต่อการส่ งเรื่ องใน
แต่ละครั้ง
(3)

เลขานุการบริ ษทั จะเป็นผูพ้ ิจารณาในเบื้องต้น โดยวาระที่ผา่ นการพิจารณาทั้งหมดจะถูกเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

(4) คณะกรรมการจะเป็ นผูพ้ ิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผถู ้ ือหุ น้ เสนอ ซึ่ งจะต้องไม่มี
ลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 3.1 (1) – (7) เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็ นอย่างอื่น
(5) เรื่ องที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถูกบรรจุไว้ในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี
2561 สําหรับเรื่ องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริ ษทั จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบ และจะชี้แจงเหตุผลใน
วันประชุมผูถ้ ือหุน้

3.2 การเสนอชื่อกรรมการ
บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็ นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังนี้
(1) มีอายุไม่เกิน 70 ปี บริ บูรณ์
(2) มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายบริ ษทั มหาชนจากัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(3) มีความรู ้ ความสามารถ และความเป็ นอิสระ ปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ และระมัดระวัง
สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่าสมํ่าเสมอ
มีส่วนร่ วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีประวัติการทํางาน และจริ ยธรรมที่ดีงาม
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(4) มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทํางานที่เป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริ ษทั ฯ
(5) ไม่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั ใด (รวมถึงบริ ษทั ในเครื อ) ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริ ษทั

ขั้นตอนการพิจารณา
(1) ผูถ้ ือหุน้ ต้องจัดทําเอกสารเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบด้วย
- แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ (แบบ ข.) โดยผูถ้ ือหุน้ และผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อลงนามใน
เอกสารฉบับเดียวกัน
- เอกสารประกอบของผูถ้ ือหุน้ และผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อตามที่ได้ระบุไว้ใน (แบบ ข.)
ส่ งมาที่ ส่ วนงานเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่ งเรื อง ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
ผูถ้ ือหุ ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอย่างไม่เป็นทางการโดยส่ งเอกสารข้างต้น
มาทางโทรสารที่ 0-2666-1193 หรื อเลขานุการบริ ษทั ที่ E-mail: t.thanyarad@interlink.co.th ก่อนส่ ง
ต้นฉบับของ (แบบ ข.) ให้กบั ทางบริ ษทั ในภายหลัง ทั้งนี้ บริ ษทั ขอสิ้ นสุ ดการรับเรื่ องพิจารณาใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
(2) กรณี ผถู ้ ือหุ ้นต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผูถ้ ือหุ น้ ต้องจัดทํา (แบบ ข.)
ตามจํานวนบุคคลที่ตอ้ งการเสนอ ส่ วนหลักฐานการถือหุ น้ หรื อเอกสารประกอบอื่นให้จดั ส่ ง 1 ชุด
สําหรับการส่ งเรื่ องในแต่ละครั้ง
(3) เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองในเบื้องต้น และสอบทานประวัติของผูท้ ี่ได้รับการเสนอ
ชื่อ หากข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริ ษทั จะดําเนิ นการแจ้งผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อให้
ทราบหรื อดําเนินการแก้ไข
(4) ที่ประชุมคณะกรรมการจะเป็ นผูพ้ ิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(5)

บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั จะได้รับการบรรจุรายชื่ อในวาระการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ และในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2561 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
บริ ษทั ทั้งนี้คาํ วินิจฉัยของคณะกรรมการบริ ษทั ถือเป็ นที่สุด

(6) บุคคลที่ ไม่ผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั จะชี้ แจงให้ผูถ้ ื อหุ ้น
ทราบในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ของบริ ษทั
4. ระยะเวลาทีเ่ ปิ ดให้ ผู้ถอื หุ้นสามารถใช้ สิทธิเสนอเรื่อง
ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 3 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
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แบบ ก.
แบบเสนนอวาระการปประชุ มสามัญผูผ้ ถือหุ้นประจํจําปี 2561
(1) ข้าพเจ้า นาย
น /นาง /นางสาว …………
………………………………
………………
…………………
………….
เป็ นผูถ้ ือหหุน้ ของบริ ษทั อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชชน) จํานวน…
…………………
………………
………หุน้
อยูบ่ า้ นเลลขที่………………..ถนน…………………
……………ตําบล/แขวง……
า
………………
…………………
…………
อําเภอ/เขต……………
………………..จังหวัด………
………………
…………โทรศัศัพท์…………
…………………
………….
โทรศัพท์มือถือ............................................................ E-mail……
…………………
………………
………………………...
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์
ค
ค์ที่จะเสนอวารระการประชุมสามั
ส ญผูถ้ ือหุนประจาปี
น้
25611 เรื่ อง ………
…………..
…………
………………………………
………………
…………………
………………
…………………
………………
…………..
.
.....................................
(3) โดยมีขอ้ เสสนอ และข้อมูลที่จะเป็ นประะโยชน์ต่อการรพิจารณาดังนี้.......................
…………
………………………………
………………
…………………
………………
…………………
………………
…………..
…………
………………………………
………………
…………………
………………
…………………
………………
…………..
…………
………………………………
………………
…………………
………………
…………………
………………
…………..
…………
………………………………
………………
…………………
………………
…………………
………………
…………..
โดยมีเอกกสารประกอบเพิ่มเติม พร้อมกั
ม บได้ลงชื่อรั บรองความถูกต้
ก องไว้แล้วทุกหน้า จํานวนน……………...…แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความมในแบบ ก. นี้ หลักฐานการรถือหุน้ และเออกสารประกอบบการพิจารณาาทั้งหมด
ถูกต้องแลละเป็ นจริ งทุกประการ
ลงชื่อ……
………………
……………… ………….....ผูผูถ้ ือหุน้
(……
………………
……………… …………......)
วันที่…………………
…
………………
…
………………
_________________________________________________________________________________________________
หมายเหตุตุ
1. ผูถ้ ือหุน้นต้องแนบหลักฐานดั
ฐ งต่อไปนี้
1.1 หลลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสือรั
อ บรองจากบริ ษษัทั หลักทรัพย์ หรืรื อหลักฐานอื่นจากตลาดหลั
จ
กทรัรัพย์แห่งประเทศศไทย
1.2 สําาเนาบัตรประชาาชน ในกรณี ผถู้ ือหุน้ เป็ นนิติบุคคคล จะต้องแนบบสําเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคลล และสําเนาบัตรประชาชน
(สํสําเนาหนังสื อเดินทาง
น ในกรณี ที่เป็ นชาวต่างประ เทศ) ของกรรมกการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม พร้อมกับรั บรองสําเนาถูกต้ตอง
2. กรณี ที่ต้องการเสนอวาาระการประชุมมากกว่
ม า 1 วาระ ตต้องจัดทําแบบ ก.
ก ตามจํานวนวาระที่ตอ้ งการเสนนอ
3. กรณี ผถถืู้ ือหุน้ มีการแก้ไข้
ไ คาํ นําหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล จะต้อง แนบสําเนาหลักฐานการเปลี
ก
่ยนแแปลงดังกล่าว พพร้อมทั้งรับรองสสําเนาถูกต้อง
4. บริ ษทั จจะไม่พิจารณาวาาระที่ผถู้ ือหุน้ ให้ห้ขอ้ มูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรื อ ผูถ้ ือหุน้ ไม่มีคณสมบั
ุณ ติตามที่กาําหนด
5. ผูถ้ ือหุน้นสามารถส่ งเอกกสารทั้งหมดอย่างไม่
า เป็ นทางการรทางโทรสารที่ 0-2666-1193
0
หรืรื อทาง Email Adddress ของเลขานุการบริ ษทั
ที่ t.thaanyarad@interliink.co.th และต้องส่
อ งต้นฉบับขอ งหลักฐานทั้งหมมดให้ถึงบริ ษทั ฯ ภายในวันที่ 155 กุมภาพันธ์ 25661
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แบบ ข.
แบบเสนอชืชื่ อบุคคลเพือ่ เป็ป็ นกรรมการ
(1) ข้าพเจ้า นาาย /นาง /นางสาาว ……………
…………………
…………………
…………………
……………...........….….
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์ คออมมิวนิเคชัน่ จําากัด (มหาชน) จํานวน………………………
…………………
……..…หุน้
อยูบ่ า้ นเลขขที่……………
……..ถนน……………………
…………ตําบล//แขวง…………
…………………
……………….……….…
อําเภอ/เขตต………………
……………..จังหวั
ง ด…………
…………………
……โทรศัพท์…………………
…
…………………
…….….…
โทรศัพท์มมืือถือ........................................................... EE-mail…………
…………………
…………………
………………..…….......
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์
ค
ทจะเสนอชื
ี่
่อ นาาย/นาง/นางสาวว………………
…………………
…………………
…………..
อายุ………
……ปี เป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มมีี คุณสมบัติครบบถ้วน และไม่มีมลี กั ษณะต้องห้ห้ามตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ
ได้กาํ หนดดไว้ ทั้งนี้ ข้าพเจ้
พ าได้แนบหนนังสื อยินยอมขของบุคคลที่ได้ร้ ับการเสนอชือ่ และเอกสาารประกอบการรพิจารณาด้าน
คุณสมบัตติิอื่นๆ พร้อมกับได้
บ ลงชื่อรับรอองความถูกต้องไไว้แล้วทุกหน้า จํานวน………
………………..แแผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่
ร าข้อความใในแบบ ข. นี้ หหลักฐานการถือหุ
อ น้ และเอกสสารประกอบกาารพิจารณาทั้งหมดถู
ห กต้อง
และเป็ นจริิ งทุกประการ
ลงชื่อ...................................................................ผูถ้ ือหุน้
(……
…………………
……………… ……..)
วันที่……………………
…
…………………
………
(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางส
น
สาว บุคคลที่ไดด้รับการเสนอชืชื่อยินยอม และรับรองว่ามีคุณณสมบัติครบถ้วน
ว และไม่มี
ลักษณะต้อ้ งห้ามตามกฎหมายบริ ษทั มหหาชนจํากัด ก ฎหมายหลักทรัรัพย์และตลาดห
หลักทรัพย์ ตลออดจนหลักเกณ
ณฑ์ของบริ ษทั
และพร้อมมที่จะปฏิบตั ิตามมกฎการกํากับดูดแลกิจการที่ดี
ลงชื่อ..................................................................ผูไ้ ด้รบเสนอชื
ับ
่อ
(……
…………………
…………………
…..…..)
วันที่……………………
…
…………………
……..…

________________________________________________________________________________________________
หมายเหตุตุ
1. ผูถ้ ือหุนนต้
้ องแนบหลักฐานดั
ฐ งต่อไปนี้
1.1 หลลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสือรั
อ บรองจากบริ ษษัทั หลักทรัพย์ หรืรื อหลักฐานอื่นจากตลาดหลั
จ
กทรัรัพย์แห่งประเทศศไทย
1.2 สําาเนาบัตรประชาาชน ในกรณี ผถู้ ือหุน้ เป็ นนิติบุคคคล จะต้องแนบบสําเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคลล และสําเนาบัตรประชาชน
(สํสําเนาหนังสื อเดินทาง
น ในกรณี ที่เป็ นชาวต่างประ เทศ) ของกรรมกการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม พร้อมกับรั บรองสําเนาถูกต้ตอง
1.3 หลลักฐานของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ สําเนาบบัตรประชาชน สํสาเนาทะเบียนบ้
บ้าน หลักฐานกาารศึกษา ประวัตทํิ างาน และ
เอกสารประกอบกการพิจารณาอื่น (ถ้
( ามี)
2. กรณี ที่ตต้องการเสนอชื่อบุ
อ คคลมากกว่า 1 ราย ต้องจัดทํา แบบ ข. ตามจํานวนชื
น ่อที่ตอ้ งการเสนอ
3. กรณี ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูท้ ี่ได้
ไ รับการเสนอชืชื่อ มีการแก้ไข้คคําํ นําหน้าชื่อ ชื่อ-สกุ
อ ล จะต้องแนนบสําเนาหลักฐฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
พร้อมทั้งรับรองสําเนาาถูกต้อง
4. บริ ษทั จจะไม่พิจารณาวาระที่ผถู้ ือหุน้ ให้ข้ขอมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรื อผูผถ้ ือหุน้ ไม่มีคุณสมบัติตามที่กาํ หหนด
5. ผูถ้ ือหุน้นสามารถส่ งเอกสสารทั้งหมดอย่างไม่
ง เป็ นทางการรทางโทรสารที่ 0-2666-1193
0
หรือทาง Email Adddress ของเลขานนุการบริ ษทั
ที่ t.thannyarad@interlinnk.co.th และต้องส่
ง งต้นฉบับของหลักฐานทั้งหมดดให้ถึงบริ ษทั ฯ ภายในวั
ภ
นที่ 15 กกุมภาพันธ์ 2561
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